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Hosianna og hurra!
Vi er her, og vi er klar!
Kongen kommer!
Jesus kommer!
Vi er klar!
Vi fejrer påske i kirken.
Vi fejrer påske i verden.
Påske er livets fest!
Påske er livets fest!
Thomas Lennert, 2018
Melodi: Thomas Lennert ©
Thomas Lennert
og Salmedatabasen / salmer.dk
Lyt her: Engum Børnekor

Gætter du børnenes navne eller nogle - på fotoet samt år
og sted, kan du deltage i en
lodtræknings-konkurrence
om en overraskelse
Send dit svar, navn og tlf.nr.
senest 12 april. 2021
til: gnh@laesoekirker.dk

Marts - April - Maj - Juni 2021

Påskevandring 2014
Arkivfoto EH

Læsø Kirker

Kontaktoplysninger

Kirkebogsførende sognepræst:

Kirkens Åbningstider

• Eva Bernhagen, Kærmindevej 1A
tlf. 2149 1001 evb@km.dk
• V/præstens ferie-fridage:
tlf. 2134 3717

• Øens tre kirker er dagligt åbne fra kl. 8.00 - 16.00
Éntre for besøgende i Vesterø Kirke.

Kirkekontoret
• Henvendelse vedr. kirkegårdene til Graverteamet:
Kirkegårdsleder Birgitte Melchjorsen, medhjælper
Lone Wachmann og Carsten Grewal
• Byrum: Byrum Hovedgade 50
Tlf. 2010 7090 byrum@laesoekirker.dk
• Vesterø: Præstevejen 37
Tlf. 2927 3666 vestero@laesoekirker.dk
• Østerby: Østerbyvejen 77
Tlf. 2145 1008 oesterby@laesoekirker.dk
• Kordegn Grethe Nyeng Havnhøj træffes mandage
8 - 10.00 på tlf. 2497 6434 gnh@laesoekirker.dk
Vedr. kirkebogsregistrering: gnh@km.dk
Postadresse: Byrum Hovedgade 50 att.:GNH

Organist og Kirkesanger

Læsø Kirkers Menighedspleje
• Formand Mariann Toftlund, Kongevejen 3, Vesterø
2176 3340 - Mail: marianntoftlund@gmail.com
• Besøgstjenesten: Kontaktperson Jørgen Toftlund.
Tlf. 5362 0651 - Mail: mjtoftlund@gmail.com
• Søndags - Cafeen: Jørgen Toftlund
• Vågetjenesten: Kontaktperson Hanne Junge.
Tlf. 5137 2363 - Mail: hanneulf@mail.dk

Kirkens Øvrige Frivillige
• Arrangementudvalget: Formand Bodil Kessler,
Tlf. 9849 1095/2157 6185 mail: bodilkessler@mail.dk
• Koncertudvalget: Kasper Køhl Jensen,
Tlf. 9849 1807 / 2329 2710 kasperkj@mail.dk
Kirkens Kor v/ Kasper Køhl Jensen
Kontaktperson Tove Brændstrup.
Tlf. 2929 9342 - Mail: fru.tove@mail.dk

• Organist Kasper Køhl Jensen.
Tlf. 98491807 / 23292710 kasperkj@mail.dk
• Kirkesanger Preben Mikkelsen.
Tlf.2132 6628 pmikkelsen6@gmail.com

Menighedsrådsmøder
• Alle møder er offentlige og afholdes i Sognehuset
Kirkensgaard Kærmindevej 1, Byrum.
Annonceres på hjemmesiden.
• Referater: tilgængelige i øens kirker samt kirkens
hjemmeside.

Læsø Menighedsråd
• Formand Miriam Hansen, Tyvhulvejen 8, Gl. Østerby
Tlf. 20225108 Mail: miriamlhansen@gmail.com
• Øvrige rådsmedlemmer: Elmer Haaber, Else-Marie
Pedersen, Anker Juul Strøm, Peter Pedersen,
Ann Rytter, Kathrine Sofie Kranker.
• Regninger og øvrige henvendelser vedr. Læsø Kirker
& Læsø Menighedsråd sendes til mail: 8437@sogn.dk

Kirkeværger
• Byrum : Karsten Petersen, Stoklundvejen 8, Byrum.
Tlf. 3124 2179
• Vesterø: Peter Møller Sørensen, Sneppevej 6, Østerby.
Tlf. 3078 2410
• Østerby: Andreas Haaber, Præstevejen 13, Vesterø.
Tlf. 2013 6897
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Kirketaxi
• Kan du ikke selv komme
til gudstjeneste i Læsø
Kirker, men har brug for
hjælp til kørsel, kan du
gratis benytte Kirkebilen.
Du skal tilmelde dig dagen før
hos Læsø Taxa på tlf. 2232 2636 - OBS på gældende
Covid-19 restriktioner ift. offentlig transport.

Læsø KirkeNyt
• udgives af Læsø Menighedsråd tre gange årligt: marts,
juli og november måned. Bladet kan afhentes i Kirken.
• Redaktionen: Elmer Haaber (redaktør), Præst Eva
Bernhagen, Olav Juul, Kirsten Melchjorsen,
Anita Vesterdorf og Grethe N. Havnhøj
• Deadline til næste blad: 15. april. 2021
• Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 9717 1122
• Omdeling: Nordjyske Distribution

www.laesoekirker.dk og/eller www.facebook.com/laesoekirker

At vågne op til Groundhog Day
Når dette blad udkommer, er der gået et år, siden vi blev ramt af corona. Som flere livsstilseksperter skrev: 2021 kan kun blive bedre end
2020. Det er nemt at sige farvel til 2020, for det
er et år vi helst vil lægge bag os. Men kan vi nu
lægge det bag os? Jeg tror, 2020 bliver det år,
vi vil huske længst. Det år, hvor meget blev ændret. Det føltes til at begynde med livsomvæltende. Men i virkeligheden var det det travle
liv, der blev dysset ned.
Forleden d. 2. februar sendte Tv3 klassikeren
Groundhog Day med Bill Murray. Ved filmens
start er han Phil, en meteorolog, der er sendt
ud til en lille by Punxsutawney, hvor han skal
lave en reportage om murmeldyret, der d. 2.
februar varsler forårets komme eller vinterens
vedholdenhed ifølge lokal overtro. Phil har
ingen ydmyghed over for opgaven eller sit
arbejde, og han fornærmer alle omkring sig.
Ingen kan trænge igennem hans selvfede overflade og oppustede jeg. Hans to kolleger
Larry og Rita, spillet af Chris Elliot og Andie
McDowell, kan dybest set ikke lide ham, da han
gerne hævder sig selv på andres bekostning.
Den første optagelse af murmeldyret ender i kaos. Vejene lukker pga snefald, og tv-holdet når
ikke ud af Punxsutawney. Da Phil lægger sig
til at sove om aftenen på hotelværelset, er han
glad for at dagen er slut og ønsker kun at lægge
den bag sig. Men nu begynder mareridtet: Phil
vågner op til d. 2. februar – igen! Og hans liv,
som i forvejen hang ham ud af halsen, kommer
til at hænge ham endnu mere ud af halsen.
Han genoplever d. 2. februar om og om igen.
Han forsøger at charmere sig ind på Rita, men
det er et umuligt projekt, for hver dag må han
starte forfra med at vinde hendes tillid. Til sidst
er han på vanviddets rand, kidnapper murmeldyret og slår sig selv – og murmeldyret - ihjel
i en biljagt med den lokale sherif. Og atter vågner han op, d. 2. februar. Til lyden af Sonny
og Cher’s ”I got you, babe” fra klokradioen.
Nu begynder Phil at lære menneskene i byen
at kende. Han lytter til deres historier. Han
gør gode gerninger for dem – ikke for egen vin-

dings skyld – men fordi han har et oprigtigt ønske om at hjælpe. Der er en stærk scene med en
gammel spritter, som Phil møder og forsøger
at redde, da d. 2. februar viser sig at være hans
dødsdag. Han prøver at holde liv i den gamle,
give ham mad og sørge for ham. Men den gamle dør. For, som sygeplejersken siger: det var
hans tid.
Phil er ikke Gud – men noget er der hændt ham,
for han begynder at holde af de mennesker, der
byder ham imod. Før forsøgte han at tale Rita
efter munden for at få hende med i seng, men
nu er han ærlig og prøver ikke at imponere hende. Andre roser ham i hendes påhør, og Rita
ser ham med nye øjne. Og ja, hermed en opfordring til at se filmen, hvis du ikke allerede har
gjort det.
At se filmen Groundhog Day fik mig til at tænke over, om det at gennemleve 2020 ikke har
været som at vågne op til Groundhog Day hver
dag…? En lang række af dage, der havde præcis det samme forløb, selvfølgelig med sin portion af uforudsigelighed – i form af restriktioner, nedlukning, smittetryk, værn, indlagte, overbelastet sygehuspersonale, erhvervsliv, der
bløder, osv. – men som grundlæggende var ens
ved, at vi ingen indflydelse havde på det, der
skete. I hvert fald ikke til at begynde med.
Der var mange – jeg selv inklusiv – som satte
sig tilbage og ventede på bedre tider. Indtil jeg
forstod; at de kom ikke. Hvad skal der til, før
man vågner op? Som en af de politiske kommentatorer på News sagde: hvis ”beep” bliver
genvalgt, så lukker jeg mig inde i 2 måneder.
Det måtte han gøre alligevel. Uanset hvilken
præsident, der blev valgt i USA.
Vi kan lukke os inde og være bange. På et tidspunkt må vi komme ud. Vi har så stærk en overlevelsesdrift, og vi har mere end det. Vi vil
hinanden og verden. På en ny og bedre måde.
Vores Groundhog Day 2020 kan blive det fælles udgangspunkt for os. Phil får hver dag en
chance for at leve d. 2. februar om. Det, der
førhen var hver dags monotoni og plage bliver
(fortsættes s.11)
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En æra slutter for
Ja, så blev den solgt, Strandvejen 10 eller
Vesterø Præstegård som vi jo normalt betegner den, og som den sikkert vil blive kaldt også de næste 100 år, uanset at den fra 1. april
vil blive privat bolig.

milie, som sikkert flyttede ind en af de sidste
dage i juli 58, da vi ved, at pastor Jessen blev
indsat som sognepræst i Vesterø Sogn den 3.
august, hvor han hermed afløste pastor Berthelsen, der holdt sin afsluttende gudstjeneste som
sognepræst her den 19. januar 1958. Pastor
Jessen var sognepræst igennem ni år og boede således i præstegården frem til 1967.

EH

Tredie gang er lykkens gang, plejer man jo
at sige, men efter at have haft Vesterø Præstegård til salg i lidt mere end to år og efter
at have udfærdiget købskontrakt tre gange,
som hver gang måtte kasseres, er vi nu nået
til den erkendelse, at det er noget vrøvl, og det
faktisk først er fjerde gang, som er lykkens
gang. Så nu har vi vel ligesom forceret dén
bakketop.

Præstegården var indrettet, så beboelsen
havde direkte adgang til menighedslokalerne, eller det som vi dengang kaldte
Konfirmandstuen.
Jeg er selv konfirmeret i efteråret 1959 af
pastor Jessen og må således have været på
det andet konfirmandhold, som har "gået til
præst" i de nye lokaler; sådan kaldte vi det
dengang, når vi gik til konfirmand forberedelse.
Jeg husker, at der blev holdt ungdomsaften
en gang om ugen, hvor der blev spillet bordtennis i konfirmandstuen og spillet forskellige
spil og hyggesnakket i privatboligen. Pastor
Jessens havde jo selv to sønner, Erik og Peter
på 13 - 16 år. Sådanne aftener blev afsluttet
med andagt, bøn og sang. Aftensangen var
ofte: Sig månen langsomt hæver.

Vesterø Præstegård blev bygget og stod klar
til indflytning i den første halvdel af 1958 og
har derefter tjent som præstebolig igennem 62
år. De første beboere blev Arne Jessen med faSide 4

Pastor Jessen sluttede i 1967. Efterfølgende
har huset givet bolig for yderligere tre præstefamilier: Kresten Christensen 1968-73,
Therkel Hansgaard 1973-79 og Benny
Crone 1979-2002.

Vesterø Præstegård
Siden Peter Jessens fratræden har præstegården været bolig for et, igennem årene, stort
antal afløserpræster for en uge ad gangen.
For indkvartering af disse afløserpræster er
vi nu i gang med at finde en anden løsning,
som vi håber, vil blive hensigtsmæssig og tilfredsstillende for alle parter, og Fredagsklubben er på vej til at flytte over til et af VB`s
lokaler på den anden side af vejen, hvor de
for øvrigt tidligere har været.
Efter Benny Crones fratræden blev Johannes
Christoffersen ene præst på Læsø for en tid,
og Vesterø Præstegård stod således tom, hvilket gav tid for en restaurering med nyt køkken-alrum og nyt badeværelse samt der blev
lukket, så der ikke længere var direkte adgang mellem boligdelen og menighedslokalerne (konfirmandstuen m. m.) i den da 44
år gamle præstegård.

MH

Nøglerne afleveres til de nye ejere den 1. april.
Vi ønsker tillykke og velkommen til Læsø, i
håb om, at de vil være fornøjede med handelen og vil få glæde af deres beslutning.
Arkiv

Her har gennem alle årene været holdt mange
og forskellige sognearrangementer, og Fredagsklubben har i mange år, takket være nogle få trofaste ledere, kunnet samle børn her
fredag efter fredag, til stor velsignelse og glæde for både børn og forældre.
Efter den nævnte restaurering flyttede Peter
Jessen ind i 2003, hvor han boede frem til
2007. Hans tid på Læsø var et halvtids embede, og han havde så et andet halvt embede
i Bangsbostrand.

EH

Elmer Haaber
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God søndag, farvel og goddag
Kompetente og engagerede medarbejdere
er en sand gave på enhver arbejdsplads, også
i folkekirken. Heldigvis har vi flere af disse.
Én af dem har været graver Astrid Stoklund
Petersen. I december måned, det forgangne
år, takkede Astrid af og fortæller: ,, Jeg startede mit virke på Byrum kirkegård d. 1 feb
2002. Jeg var vildt benovet over, at de valgte
mig, jeg var både en PIGE, kun 30 år og total uerfaren i det grønne fag, jeg vidste faktisk
ikke, hvordan en pelargonie så ud. Det var
under daværende, og nu afdøde, menighedsrådsformand Andreas Pedersen, der da heller
ikke lagde spor skjul på, at han ikke havde
stemt på mig. Det jokede vi siden med, hver
gang vi mødtes, at nu måtte jeg da snart slutte.
En hel del menighedsråd og formænd/kvinder,
med hver deres tilgang til ledelsesopgaven,
har jeg arbejdet under. Det har været interessant og udfordrende. Jeg elsker en god udfordring. Bl.a. blev jeg udlært anlægsgartner, en
uddannelse jeg har fået gennem folkekirken,
og som jeg er dybt taknemmelig for. Jeg har
altid været glad og stolt af mit arbejde, super
glad for mine kollegaer, glad for de besøgende på kirkegårdene og i kirkerne. Jeg kunne
jo snakke fra nu af og i al evighed.”

Mange oplevelser har der været gennem årene.
F.eks. et førstehjælpskursus, som lykkeligvis endte
godt med den rette kyndige vejledning!

EVB
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…og en sommerfest i Astrids hjem, hvor den konkurrencelystne graver vandt dysten om længste snobrød.
EH

At være så længe på samme sted fordrer en
fleksibilitet og omstillingsparathed og den
har Astrid i mange år udvist. I takt med mange samfundsmæssige ændringer gennemgår
folkekirken ligeledes en strukturel forandring,
forårsaget af flere faktorer, som naturligt har
smittet af på kirkens forskellige arbejdsområder.
Astrid lægger ikke skjul på, at dette af og til
har affødt frustrationer hos hende, og at diverse omlægninger/ændringer, med oplevelsen af
utilstrækkelighed til følge, har spillet ind i beslutningen om et for hende nødvendigt jobskifte. Hun fortsætter: ,, Men der har også været udfordringer. Meget er sket siden 2002.
Alle øens 3 kirker og kirkegårde samt administration er lagt sammen. Mange gravsteder
bliver ikke forlænget ved udløb. Jeg tror, det
er tiderne. Man beholder ikke et gravsted, til
man selv dør. Der er idag betydeligt flere bisættelser end begravelser med mange tomme
gravsteder som følge deraf. En del strør deres
urner ud i havet, det er lidt trist i min optik,
men jeg forstår godt de pårørende. Alt i alt
dårligt for kirkegårdens økonomi og vi skal
spare, men der er ikke blevet mindre areal at
passe. Det er grunden til, at jeg valgte at søge
nye udfordringer, jeg hverken kan eller vil
stå inde for kirkegårde, som jeg ikke syntes
vi passer ok og med udsigt til flere nedskæringer.”
Astrid anerkender den vanskelige situation,
som menighedsråd landet over kan befinde
sig i ved at skulle lede og prioritere folkekir-

i Læsø Kirker
kens arbejdsområder. En situation der langt
fra altid kan forene tid, faglig stolthed og
håndværksmæssig kvalitet, set fra Astrids stol.

Vi har gennem mange år haft stor gavn og
glæde af jeres, og her tænker jeg hele graverholdets, vel stort set ukuelige gå-på-mod og
gode ideer med mange flotte resultater til følge, når der er tale om ændringer, omlægninger og arbejdet i det hele taget i kirkerne
og på kirkegårdene. Det har vi været, og det
er vi meget taknemlige for.

GNH

,, Jeg er fuldt ud klar over, at menighedsrådet
er presset og gør det bedste de kan inden for
rammerne men det er ikke godt nok til mig.
Jeg ville ikke være den graver, der stod med oplevelsen af de grønne gange og som ikke fik
vandet blomsterne, eller ikke nåede at lægge
gran på. Jeg er ikke enig i prioriteringen.”
Ifølge Astrid skal der meget mere nytænkning
til, når riget fattes penge. Hun tænker i muligheder som at nedlægge en kirkegård eller at
skabe et kirkemuseum. En konsekvent ændring må der til! Mens nu tidligere graver
Astrid takker for næsten nitten gode år, slutter hun med at ønske, at det for menighedsrådet bliver muligt fremadrettet at vægte kirkegårdenes pasning endnu højere - og et “ pas
godt på mine gamle kollegaer.”
Menighedsrådets næstformand Elmer Haaber
supplerer: ,, Kære Astrid. Jeg vil give dig en
stor tak for de mange år du med flid og dygtighed har varetaget kirkens interesser såvel på
kirkegårdene som i kirkerne - og dermed haft
en arbejdsfordeling over alle ugens syv dage;
så det glæder mig, og det har bestemt også været et stort gode for kirkerne, at du modstod en
tidligere formands drillerier og forblev på posten. Jeg er da også sikker på, at disse drillerier
har været aldeles harmløse.

GNH

Vi ønsker dig et stort tillykke med dit nye
arbejde og håber, at du vil finde dig godt til
rette der. Med venlig hilsen og på vegne af
Læsø Menighedsråd, Elmer Haaber.”
Det grønne team v/Læsø Kirker består af kirgårdsleder og graver Birgitte Melchjorsen
samt gravermedhjælperne Lone Wachmann
og Carsten Grewal - som er nyansat pr. 15.
marts og præsenteres i næste blad.
På posten som kirkeværge er der sket et skift,
idet Kalle Kessler har ønsket at fratræde hvervet som kirkeværge ved Vesterø Kirke. Menighedsrådet takker for Kalles trofaste, engagerede og ubegrænsede arbejdsiver gennem mange år, både ved kirke og præstebolig i Vesterø.
Peter Møller Sørensen er nytiltrådt kirkeværge.
Velkommen til, vi ser frem til samarbejdet.
EH.
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Konfirmeret ind i eller ud
Teologistuderende Ida Tonsgaard Jakobsen på 22, som
har haft sin skolegang på
Læsø, reflekterer over, hvordan det er som ung at finde
sit religiøse ståsted:
For nylig hørte jeg et postulat, der tilsyneladende er
kendt blandt folkekirkepræster og som overraskede mig:
at man konfirmerer de unge
”ud af kirken.” Jeg havde aldrig hørt udtrykket før og
fandt det ejendommeligt,
men da jeg smagte lidt på det
og tænkte nærmere over det,
gik det op for mig, at det langt
hen ad vejen svarer til min
egen historie og baggrund.

ITJ

En palme i en granplantage
Tit ser man de unge konfirmander som pubertetsplagede, pigejagtende, drengehungrende og festglade teens og
de eneste tanker de gør sig
om deres konfirmation er,
hvad de skal skrive på ønskesedlen. Hvad jeg dengang
oplevede var dog lidt noget

Ida som konfirmand i Byrum Kirke i 2012

Da jeg for ni år siden blev
konfirmeret i Byrum Kirke,
iklædt hvidt, nyklippet og
festklar, sagde jeg ja til Gud
og til min dåb – men samtidig sagde jeg også nej. For der
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skulle gå hele seks år, før jeg
satte mine ben i kirken igen.
Den eneste grund til at dette
udsagn alligevel ikke passer
på mig som fod i hose, er at
jeg er trådt ind i den igen.
Hvad skulle der så til, før jeg
vendte vejen tilbage mod kirken? Det skyldes flere ting.

andet; en af mine klassekammerater vidste, at han ikke
ville konfirmeres, og han fravalgte derfor også festen, så
der var ikke tale om en nonfirmation. Det var der en an-

den, der havde valgt. Selv var
jeg meget i tvivl, om jeg overhovedet ville konfirmeres.
Ikke fordi jeg ikke vidste, om
jeg var religiøs eller ej. Jeg
var i tvivl, om hvilken religion jeg skulle tilhøre. På et
tidspunkt var jeg temmelig
fortørnet over, at jeg var vokset op med forudsæt i kristendommen, for åh, jeg synes
den var aggressiv og prædikende og kedelig. Det skal
lige siges, at jeg kommer fra
et ”juleaftens-kristent” hjem,
så jeg har ikke troen med i
bagagen, men traditionen.
Jeg syntes i hvert fald, at Bibelen var totalt uinspirerende
og vendte i stedet næsen mod
buddhismen og hinduismen,
sådan nogle farvestrålende,
glædesfyldte, spirituelle religioner, de kunne en masse i
min optik! Det eneste du skal
gøre, er at være et godt menneske, så får du selv noget
godt igen, karma is a sweetheart! Med mine nu tilegnede
teologiske briller, som jeg indimellem tager på, er dette slet
ikke så enkelt, som jeg beskriver det. Trods min fascination af Buddha, blomsterkranse og bedeflag tog jeg
aldrig det endegyldige spring
og blev sværmerisk spiritualist. Det gik i sig selv, fordi
jeg bl.a. valgte at blive konfirmeret trods al min tvivl, men
også fordi jeg sad med følelsen af at plante en palme i en
granplantage. Det er sjovt og
eksotisk, men den passer ikke
til omgivelserne og kan ikke
gro der i længden. Det er

af folkekirken
svært at praktisere en fremmed religion helt på egen
hånd, uden et omgivende samfund til at bakke op. Hvem
skulle jeg have fejret Buddhas
fødselsdag med? Foruden det,
skulle jeg jo ophøre med at
holde jul, og det tror jeg i den
grad vil føles ensomt, når hele
Danmark i en måned går amok
i klejner, steg, sild og snaps.
Vi er sikkert mere præget af
vores kristne kulturarv end vi
lige går og tror.
En Gud
Hvis vi skal behandle dette på
et teologisk plan, havde jeg
også svært ved at forene mig
med tanken om et polyteistisk
guds-billede, dvs. flere guddomme, man beder til i forskellige henseender. Jeg kan
anerkende, at mange mennesker har denne gudsopfattelse,
men det var meget svært for
mig selv at tilegne mig dette.
Jeg nåede derfor til den konklusion, at hvis jeg skulle tro
på noget, så skulle det nok
være EN gud! På det tidspunkt, jeg gjorde mig de her
tanker, anede jeg ikke, at jeg
endte med at studere teologi,
men set med bagklogskabens
briller, var det her nok et af de
første skridt tilbage mod kirken. Hvorfor? Fordi jeg indså,
at trods min modvillighed over for kristendommen, er jeg
sammenflettet med den alligevel pga. den kulturelle arv.
På gymnasiet begyndte jeg at
overveje teologi i højere og
højere grad, fordi jeg havde
latin og græsk på højniveau,

med en stor lidenskab for specielt antikke sprog, som jeg
meget gerne ville fortsætte
med at bruge. I min gymnasietid skete der flere ting.
Blandt andet betød en lang
periode med stress, at min
personlige tro udviklede sig.
Jo mere jeg tænkte over det
og brugte tid med tro og kirke, jo mere overbevist blev
jeg om, at det her var min vej.
Der gik dog ikke længe, før
jeg blev udfordret, af alle de
tanker jeg havde om troen i
det hele taget.
At passe ind
At have svært ved at tro og
lade kirken tage del i ens liv
som ung, tror jeg delvis bunder i en følelse af ikke at passe ind i de kirkelige/kristelige idealer. Mange har en forestilling om, at man skal væ-

re et dydigt menneske, der altid er i kontakt med sig selv,
man drikker sig ikke fuld,
man har ikke skiftende sexpartnere, ægteskabet er en
hellig enhed, homoseksualitet
er en synd og så fremdeles.
Ser man det fra denne vinkel,
følte jeg mig i den grad også
konfirmeret ”ud” af kirken,
for disse ting, kom jeg vist aldrig til at mestre. Det er en for
lille ramme til alt det, man
som ungt menneske rummer.
Dette pres følte jeg selv, da
jeg kom i kontakt med andre
kristne. Mange har en mening
om, hvornår man lever ”sundt”
og uden synd, samtidig kendte jeg et væld af religionsskepGNH
tikere, der så kirken som
roGNH
den til al ondskab og dumhed i den her verden, og det
var enormt svært at finde fodfæste og bevare sin egen må-

Ida Tonsgaard
Jakobsen:
● Bosat i Gellerup parken
v/Aarhus
● Stud. Theol v/Aarhus
Universitet
● Medvirket v/flere
gudstjenester på Læsø

GNH
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En god kristen er
de at tro på i et sådant virvar
af overbevisninger. Jeg har
altid været meget sammensat og havde et dybfølt behov
for at føle mig hjemme i troen på min egen måde. De to
førnævnte poler lever i bedste velgående, men der findes
et væld af mennesker der, inklusiv mig selv, ikke er enten
eller. Det, der drev mig til at
læse teologi og blive præst er
netop at bryde med de polariserede tilstande og skabe lighed og åbenhed i kirken.

eller var mere spirituelt overbeviste. En af øvelserne vi
skulle lave hed ’hjørneleg’.
Vi fik læst nogle hypotetiske
udsagn op, og var man enig i
det første udsagn, skulle man
stå på sin plads med hænderne
over hovedet, var man enig i
det andet, skulle man stå med
armene sænket. Var man enig
i tredje udsagn, sad man i sin
stol og var man til sidst enig
i det fjerde, skulle man sætte
sig på gulvet.
_______________________

Hjørneleg i Gellerup
Jeg bor til daglig i et kristent
bofællesskab i Gellerupparken i Århus, så der er stor forskel på mit hjem på Læsø og
det hjem, jeg har i Århus. Det
er en bydel, der efterhånden
er kendt i hele Danmark på
grund af dens plads på den såkaldte ”ghettoliste”, men den
rummer meget mere. Det er et
farverigt område og et givende sted at bo. Kirken i Gellerup er meget aktiv og eksperimenterende med meget socialt arbejde og en multikulturel
menighed. For ikke lang tid
siden deltog jeg i kurset ”tro i
dialog” organiseret af IKON
og Danmission. Det foregik i
Danmissions lokaler, Gellerup Kirke og Fredens Moské.
Kurset havde til formål at adressere religiøs polarisering
og søge at skabe dialog på
tværs af trosretninger og religiøse overbevisninger. Deltagerne var både kristne og
muslimer og folk, der ikke
bekendte sig til en religion

” Måske vi unge i ræset
efter at søge udad og
mod noget nyt skulle
kigge os tilbage over
skulderen og se på den
kirke, vi efterlod flere
mil bag os.”
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Et af udsagnene lød: din veninde, som er buddhist, har inviteret dig med til messe i
templet. Hvor meget har du
tænkt dig at deltage? 1. Jeg
har ikke tænkt mig at deltage,
2. Jeg vil gerne deltage, men
jeg vil kun kigge på, 3. Jeg vil
gerne med, men jeg beder på
min egen måde, 4. Jeg deltager i det hele. Da folk havde
givet deres svar, drøftede vi
vores tanker, og derefter blev
spørgsmålet gentaget; denne
gang var veninden ikke buddhist, men Jehovas vidne.
Uden at sige for meget, var
der ikke længere nogen, der
sad på gulvet som før. Langt
hen ad vejen drejede det sig

om at være lyttende og forstående. Umiddelbart lyder
det jo let, men det kan være
sværere, end man tror.
Møder på studiet
Sådanne oplevelser er med til
at forme min teologi. På nogle
punkter ændres den, på andre
styrkes den. Det samme gælder på studiet; de fleste af mine studiekammerater vil gerne
være præster og kommer fra
Folkekirken. Der findes dog
flere forskellige kirkeretninger på studiet, og folkekirkefolk er bestemt heller ikke enige internt. Disse ting lærer
man meget af; vi har både en
syvendedagsadventist, en metodist, en pinsekirkekristen og
flere frikirkekristne på studiet
samt folk fra MEGET forskellige baggrunde, og det er spændende at høre hinandens forskellige møder med og forhold
til kristendommen og kirken.
Hvorfor nævner jeg alle de
ting? Fordi disse møder med
folk og forskellige oplevelser
både har ændret og styrket mit
ønske om at studere teologi og
senere blive præst. Der er på
ingen måde én måde at være
kristen på, der findes et hav
af forskellige mennesker under den paraply, vi kalder kirken, og vi kan alle sammen
være under den. En dag håber
jeg, at vi kan stoppe med at sige til andre, om de er kristne
eller ikke kristne, fordi de gør
eller mener nogle særlige ting.
Det kan de kun selv afgøre.
Min tro blev ændret, fordi jeg
troede, at jeg skulle danse efter en bestemt pibe for at væ-

Skolejulegudstjeneste i 2013 - Ida står yderst til højre

re en god kristen. En god
kristen det er den, man er.
En kirke for unge
Jeg er overbevist om, at kirken også kan møde de unge.
Hvem der skal opsøge hvem
er et godt spørgsmål. Kirken
kunne bestemt være bedre til
ikke kun at aktivere børnene
med Jesus-klappesang-ogdanse-lege, og et bibelselskab
der nærmest spytter illustrerede bibler og tegneserier ud.
Hvor blev teen-Bibelen af?
Dette siger jeg ikke kun til de
unge og deres forældre, også
mig selv. Som teenager er man
i en skrøbelig alder; man hører tit om hvor mange børn og
unge, der får konstateret angst
og depression og vice versa.
Men de steder, vi opfordrer
dem til at finde hjælp og ro
er alle andre steder end det
sted, der er roen selv, nemlig
kirken. Man kan købe sig til
at få det bedre (får vi at vide),
enten vha. medicinske præparater, en psykolog, akupunktur

GNH

__________________________________________________________________________________________

den, du er

eller en ny smartphone. Eller
vi kan søge andre religioner.
Det gjorde jeg som den trodsige teenager, jeg var. Meget
kan kirken måske have svært
ved at holde trit med, når konfirmanderne snakker teenagesprog, men meget kan den
holde trit med mere end noget
andet sted; nemlig det at være
et ungt, fortvivlet, bekymret
og forvirret menneske, der bare gerne vil være så god som
alle andre. Et sted, hvor det
først og fremmest bliver anerkendt, tror jeg er netop her.
Ida Tonsgaard

GNH

(Fortsat fra s. 3)

en ny mulighed. For at spille
klassisk klaver, for at lære hver
enkelt menneske i Punxsutawney at kende. Og redde Billy,
der falder ned fra træet hver
dag på det samme tidspunkt.
Hver dag du får – hver dag
jeg får – er en ny mulighed
for at møde hinanden og dermed også møde Gud. I og med
Gud har skabt os til at leve
sammen og være sammen som
hinandens medskabninger.
Dit liv er fyldt med denne
morgens muligheder.
Det har været mærkeligt ikke
at holde gudstjenester i kirken
på normal vis. Alt er mere
tyst og afdæmpet. Fællesskabet med Gud er der – kærligheden og hjertegløden er, der
hvor Kristus går imellem os
– dér, hvor mennesker lever,
tror, tænker, kæmper og håber. Kirkerne i Byrum, Vesterø
og Østerby har været helligsteder i mange, mange år.
Det vil de vedblive med.
Lad os tage livet tilbage, som
den gave det er. Vi er på vej
mod Påske – et nyt liv, en ny
begyndelse, skabt og lagt til
rette til dig af Kristus ved
hans lidelse, død og opstandelse. Føler du, at 2020 stadig
truer, hils da fornemmelsen
velkommen og se, at du er
vågnet op i 2021. Gud ved,
hvordan året bliver….
Sognepræst på Læsø,
Eva Bernhagen
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Ung i en usikker og
Alle har vi en historie, og i mine år med kirkebladet har jeg fået lov at møde en række af
fantastiske mennesker, der åbent har delt deres
liv, tro og holdninger med os andre. Paletten har
været farverig, og alle generationer har været
repræsenteret.
I forsommeren 2015 var det således en kær lille
veninde Freja, der modigt, ærligt og gribende
fortalte om at være skilsmissebarn og om den
smertefulde proces, hun gennemgik, da bladene
i hendes familiefirkløver pludselig ikke længere
hang sammen. Men også om at være et elsket
barn med et par forældre, der, selvom de havde
valgt at leve hver for sig, formåede at forblive
bedste venner og som i deres fælles og betingelsesløse kærlighed til hende og lillesøsteren
altid prioriterede deres ve og vel allerhøjest.
Jeg har endnu engang sat Freja med efternavnet Haaber stævne på et af hendes mange besøg
hjemme hos farmand Andreas i Vesterø. Hun er
i dag en flot 18-årig studerende med alle mulige
odds for en super fremtid. Velsignet med gode
evner og en masse fine egenskaber og kvaliteter har hun altid haft en let tilgang til livet og
dets udfordringer. Ambitioner og fremtidsdrømme står i kø hos Freja, hun bliver student til sommer, og hendes plan var, inden hun søger ind på
universitetet, at tage et sabbatår som en konstruktiv pause. Et højskoleophold kombineret med
udlandsrejser og volontørarbejde står øverst på
listen – men i en pandemiramt verden er dette
indtil videre sat på stand by. Da Freja er tilsmilet en kunstnerisk skriveåre og elsker at udtrykke sine følelser og holdninger i bl.a. digte og
noveller, har vi bedt hende selv fortælle om en
teenagers liv i en surrealistisk coronatid:
”Jeg er sikker på, at jeg taler på næsten alles
vegne, når jeg siger, at nedlukningen har været en svær tid. Blandt mine venner og jeg går
snakken tit på, at vi alle savner fester og socialt
samvær. I stedet sidder vi derhjemme dagen
lang og får digital undervisning. For mig har det
både været demotiverende og en anelse langSide 12
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trukkent. Jeg foretrækker langt hellere at sidde i et klasselokale og blive undervist, end at
en computerskærm adskiller mig fra læreren
og mine klassekammerater.
Når det så er sagt, har det for mig også haft
visse fordele at befinde mig indendørs det meste af min hverdag, da det har givet mig en
masse tid til at udfolde mig kreativt. Min lillesøster og jeg har brugt en del tid på at sidde
og male eller tegne sammen, og jeg har brugt
mange timer på at skrive noveller og digte.
Så længe jeg kan huske tilbage, har det bragt
mig masser af glæde at digte historier – faktisk
har jeg gjort det, siden jeg var helt lille. Det
bedste jeg ved, er at leve mig ind i en fiktiv
verden, hvor timerne flyver af sted omkring
mig. Den evne håber jeg inderligt, jeg får gavn
af senere hen i livet”, siger Freja og giver os
her en lille smagsprøve:

anderledes tid
”eleverne sendes hjem nu”, ordene plantede
sig som ekko i mit hoved, fortvivlet sendte jeg
blikket mod mor, vi begge havde ikke dette
formodet
indenfor husets vægge sidder jeg igen som i går,
i forgårs og dagen før det med samme savn
til gensyn med en ven
dagene kommer og går, ikke meget ændrer
sig, det eneste flygtige øjeblik sker, når jeg
går en tur ad den endeløse Strandvej
”endeløst” beskriver denne tid, sådan føles
det for mange, indtil den dag vi igen bliver
sluppet fri og ikke længere behøver være
bange.
”Skønt nedlukningen har givet mig et frirum
til at være kreativ, savner jeg stadig en aktiv
hverdag, de forskellige fester og at være fysisk
sammen med mine venner. I denne tid må vi
nøjes med at videochatte om fredagen over et
glas vin. Selvom det er hyggeligt, er det bare
ikke helt det samme, men hver gang jeg savner
at være socialt sammen med mange personer
ad gangen, minder jeg mig selv om det ansvar,
vi alle har. Hvis ingen fester eller socialt samvær med mange mennesker kan betyde at skåne de svage for at blive syge, så gør jeg det uden tvivl gerne, så længe det er nødvendigt.
Det ærgrer mig, når jeg ser, at der en gang imellem er nogle unge, langt over det anbefalede antal, som holder en fest. Mens de har
det sjovt, glemmer de, at smittetallet stiger, og
at indlæggelserne bliver flere. Det gør ondt i
mit hjerte ved tanken om, at mine bedsteforældre skulle blive ramt af covid-19. Derfor tager jeg dette ansvar alvorligt og husker, at jeg
muligvis skåner nogle mennesker for at blive
ramt og endnu værre at miste livet. Heldigvis
bliver flere og flere nu vaccineret, og vi kan se
frem mod en lysere tid og en mere normal
hverdag. Jeg har aftalt med mine veninder, at
så snart det hele åbner igen, skal vi indhente
den vilde og farverige ungdom, vi det sidste år
er gået glip af og feste og danse natten lang.

På trods af den ensartede hverdag har min familie og jeg været gode til at sørge for små hyggestunder sammen. Min mor og papfar har været
meget opmærksomme på, hvordan jeg har det,
og det sætter jeg bestemt pris på. Min papfar
Mikael har været en del af vores familie i omkring fem og et halvt år nu. Det har været nogle gode år med masser af spændende oplevelser og rejser. Mikael tilbyder altid en hjælpende hånd, når jeg sidder med en svær aflevering,
og han er god til at komme med konstruktiv
kritik. Han er derudover også en stor inspiration for mig, da han er ekspert indenfor TV og
journalistik, som i den grad falder i min interesse. Det er vigtigt for ham, at Josefine og jeg
vokser op til at være velopdragne mennesker
– og selvom han til tider kan være lidt skrap, så
er både min mor og vi piger meget glade for
ham. Min søster og jeg kunne faktisk ikke ønske os en bedre papfar end ham.
Kreativ udfoldelse og hyggelige stunder med
min familie i Sæby har ikke været den eneste
fordel, nedlukningen har medført. Jeg har haft
mulighed for at være hos min far i flere dage
ad gangen, end jeg plejer, og det er bestemt ikke noget, jeg klager over. At komme til Læsø
er for mig altid et frirum, hvor jeg får en kort
pause fra hverdagens stress og jag som elev i
3.g på gymnasiet. Derudover er det rart at være i
selskab med min far og lillesøster, det er hver eneste gang en fest. Jeg voksede op på øen, så
det giver mig sommetider en følelse af at rejse
tilbage til min barndom. For ikke så lang tid
siden, tog vi hen og så min gamle børnehave.
Jeg kunne slet ikke kende det, jeg huskede det
som værende meget større, men var selvfølgelig
også selv en del mindre dengang. Det er interessant at se, hvordan tingene gennem tiden ændrer sig. Alligevel vil jeg påstå, at stemningen
på Læsø er helt den samme, som den altid har
været. Den hyggelige, smukke og eventyrlige
lille ø, som jeg husker den, den er der stadig.
Sommetider kan tanken om min fars ensomhed
ovre på øen strejfe mig. Mens jeg hygger mig
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gevaldigt med familien i Sæby, kan jeg alligevel stoppe op og tænke: ”Gad vide hvordan far
har det”. Jeg ved jo, at han selvfølgelig har farmor og farfar og bekendtskaber rundt omkring,
men så snart han træder ind i sit hus i Vesterø
og lukker døren bag sig, så er han helt alene.
Det sidste jeg ønsker for min far er, at han på
nogen måde skal føle sig ulykkelig. Især i tider
som disse, hvor restriktioner resulterer i, at
man ikke kan omgås med sin familie, som man
plejer. Bekymringen bliver der lagt en dæmper
på hver eneste gang, jeg ringer til ham og spørger, hvordan han har det. ”Jeg har det meget
godt!”, jeg kan næsten høre smilet på hans læbe hver gang. Når vi snakker i telefon, fortæller vi som regel hinanden, hvad vi har lavet i
løbet af dagen. Min far fortæller, hvad han har
lavet på arbejdet, og hvordan han slutter dagen
af med en kop kaffe og sit yndlingsprogram i
fjernsynet. Forleden dag kørte jeg en tur med
far, hvor ensomhed blev et taleemne. Jeg husker tydeligt de vise ord, han sagde: ”Jeg synes
faktisk, det er lidt ærgerligt, at mange forbinder
det at være ensom med noget ulykkeligt. Jeg
bor jo selv alene, men jeg NYDER mit eget
selskab”, sagde han, og hvor var det bekræftende for mig. Jeg beundrer min far for at være
den kæmpe livsnyder, han er. ”Man skal aldrig
tage sorgerne på forskud”, plejer han at sige.
Han er det mest positive og optimistiske menneske, jeg kender – og hvor er jeg dog stolt af
ham.
Det med at være positiv og optimistisk næsten
hele tiden er i den grad noget, jeg forsøger at
være. Dog kan det til tider være en udfordring,
og det tror jeg, det er for alle. I tilfælde hvor
jeg føler, min verden er ved at falde sammen,
eller når ”afleveringerne” presser på, giver det
mig for alvor en indre ro, at jeg tror på Gud.
Når jeg ved dagens ende beder aftenbøn, inden
jeg skal sove, gør det mig rolig ved tanken om,
at Gud hører mig og har hånden over mig. Jeg
er en pige der indimellem går rundt med mange bekymringer, men bøn hjælper mig med at
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håndtere dem og giver mig håb. Det er ikke altid, mine venner forstår det, men det behøver
de heller ikke. Her mindes jeg engang, hvor
jeg havde to efterskolevenner med på Læsø i
en ferie. De så begge meget forbavsede og forvirrede ud, da vi hjemme hos farmor pludseligt foldede hænderne og begyndte at synge
”Nogle har mad”. Måske skulle jeg have forberedt dem på det, men siden da har vi bare
grint af deres reaktion.
Selvom man ikke opnår alles forståelse, så er
det allervigtigste, at det giver mening for en
selv. Af denne grund er det vigtig for mig at
have respekt overfor alle mennesker. Vi tror
alle på noget forskelligt. Nogen tror på Gud,
nogen tror på en anden gud, og nogen tror slet
ikke på, at der er en gud. Hvis blot det giver
mening hos en selv, så kan det være fuldstændigt lige meget, hvad andre mener. Vi lærer så
ufatteligt meget af at lytte til hinanden og acceptere hinanden, som vi er. Hvor ville jeg dog
ønske, at nogle mennesker blev bedre til det.
Forskellighed er nemlig sjældent en dårlig
ting her i livet.

KM

Troen på Gud er igen en værdi, jeg kan takke
min far og hans side af familien for at have
givet mig – og lige så meget som jeg tror på
Gud, tror jeg på, at han passer på min far, når
Josefine og jeg er rejst med færgen hjem efter
en alle tiders weekend”.
Freja Haaber og Kirsten Melchjorsen

Hvor har vi meget at være taknemlige for

Her midt i nedlukningen har
jeg spekuleret på, om jeg kunne få øje på noget at glæde mig
over -og det er slet ikke umuligt!
Jeg glæder mig over, at alt
det mest nødvendige fungerer, vi sulter ikke, vi fryser
ikke, sundhedssystemet fungerer, og der er radio og TV
døgnet rundt med noget for
enhver smag. Om morgenen
er der indslag for både sjæl og
krop - morgenandagt og morgensang og derefter træning af
kroppen. Vi kan ringe og Skype til hinanden, når vi har lyst,
hvad kan man ønske sig mere
her midt i nedlukningen. Det
er også glædeligt, at forældre
og børn får tid til at lære hinanden bedre at kende, og at vi
får øje på de kvaliteter, der er
lige omkring os! Hvorfor ikke holde ferie på Læsø i stedet
for at flyve jorden rundt i jagten på det perfekte feriemål.
Der bliver selvfølgelig også
sendt timevis af triste nyheder,
der handler om alle de ulykker, der sker rundt om i verden
og især om de ulykker, der kan
ramme os ifølge alle de spådomme, vi bliver bombarderet
med, og som medierne gentager igen og igen med stor iver
og megen omhu. Når jeg i nyhederne ser de vilkår, millioner af mennesker må leve under rundt om i verden, virker
de ”store” vanskeligheder, vi
har, uendeligt små.
En anden glædelig ting er, at

den daglige trædemølle er
standset så meget op, så der
er blevet tid til at tænke på,
om de ting vi gør, kan gøres
på en mere hensigtsmæssig
måde. Resultatet er blevet, at
det vælter frem med gode ideer og opfindelser, som vi kan
have nytte af, både nu og frem
over. Jeg synes også, det er
gavnligt at blive mindet om,
at verden ikke bryder sam-

men, bare fordi det ikke går,
som vi havde planlagt.
Måske kan vi lære mere om,
hvad der er væsentligt, og
hvad der ikke er - at der er
ting, vi ikke kan kontrollere,
men kun forholde os til! Her
kan troen på det kristne evangelium være en stor hjælp, så
vi har noget større at støtte os
til, uden for os selv.
Olav Juul

Annoncering af det ene og andet for senere at meddele med stor
beklagelse, at det planlagte alligevel og desværre, ikke kan gennemføres som tænkt - ja, det kan oprigtigt trætte enhver! Spørgsmålet:
“hvorvidt et kirkeblad?” kan være naturligt og relevant at stille.
Nærværende blad er fyldt af læsestof til forhåbentlig fordybelse og
opbyggelse. Udover redaktionens skribenter har flere frivillige bidraget, og det er glædeligt at udsende et spændende blad med en vidtgående læsebredde. Måske er det, netop nu, muligt for nogen at
bruge stilheden, som i skrivende stund er over os til at give sig hen
til de dybere tanker.
Det kan modsat opleves uhyre vanskeligt, måske som et smerteligt
afsavn at undvære det fysiske fællesskab, som unægteligt findes
og mærkes i kirkens menighed.
Uanset hvordan du har det i corona-nedlukningen, så ønsker redaktionen, at nærværende blad må vidne om liv, vækst og håb.
Og ikke mindst være dig et tegn på at kirken fortsat er levende!
Dét er den, fordi kirken først bygger på Ordet.
Guds Søn, Jesus Kristus, det levende Ord.
De fyldte kirkerum og menighedens givende fællesskab er en frugt
af Guds-troen. En frugt vi har gavn af og nyder så godt af, er afhængige af, og som vi glæder os til begærligt at slubre i os, når det
igen vurderes som forsvarligt. Imens mødes vi i kirkerummet til
søndagens 30 minutters gudstjeneste, eller du kan se den on-line
hjemme fra din stue.
Omend det kan fremstå en smule “afdæmpet” og med oplevelsen af
“fysisk distance”- for med forskellige hensyn at sikre at vi pt. kan færdes lige så trygt i kirken, som når vi handler ind - så er kirken åben
og vi er så inderligt omsluttet af Guds kærlige ord fra Es. 41,10:
,, Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast!”
Red/GNH
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Mig og Zapffe: et opgør med
Selv om jeg først for nylig
har fået adresse på Læsø,
hed det altid i min barndom:
”Hjem til Læsø”, for min
mor var barnefødt herovre.
Picnic på Hornfiskrøn
i 1950’erne

TY

Og selv om jeg voksede op og
har levet mit liv som almindelig kulturkristen, har jeg alligevel altid haft et særlig forhold til mine bedsteforældres
kirke: Søndre Kirke (som jeg
skal lære hedder noget andet
nu).

GNH

Pessimisten Zapffe fascinerer
Men noget har længe ulmet
under overfladen. Det begyndte tilbage i 1980’erne, da jeg
boede i Norge og arbejdede
med fjeldets friluftsliv, både
som hobby, som studium og
professionelt på kurser for officersuddannelserne på hærens Krigsskole (I Norge kalder man en spade for en spade – ingen afdramatisering
som med ”Forsvarsakademiet” i Danmark). Hurtigt stødte jeg på tekster fra klatreren,
juristen og filosoffen Peter
Wessel Zapffe. I første omgang hans humoristiske historier fra et liv under åben himmel. Så hans advarsler mod
industrivækstsamfundets ødeSide 16

læggelser i genrejsningens
tidsalder efter Anden Verdenskrig. Han kaldte dæmningsbyggerierne for landskabsprostitution. Med sætninger
som: Jeg tænker på fossene
som blir borte, og som tar med
sig fossefallene i norsk mentalitet og Vi har endnu umistelige, ubetændte flekker i norsk
natur, som kunde hjælpe oss
å bære livet som det er, brændte han sig ind i bevidstheden.
Snart efter kastede jeg mig
over hans doktorafhandling
fra sidste halvdel af 1930’erne;
Om det tragiske. En helt ny
verden åbnede sig, med en
dyb pessimisme i forhold til
menneskets vilkår. Grundlæggende ser Zapffe mennesket
– og alle levende væsner –
som skabt af Gud og udstyret
med en række evner og færdigheder. De evner og færdigheder sættes i spil overfor de
krav og udfordringer, der følger af det miljø, vedkommende er indfældet i. Hvor der er
balance mellem evner og krav,
er alting godt og livet kan leves. Er man underudrustet i
forhold til miljøets fordringer,
må man gå til grunde. Det
samme sker typisk ved overudrustning, blot med den forskel, at faldet kan opfattes som
tragisk, i og med det skyldes
éns storhed.
Jobs fald motiverer søgen
efter mening
Lidt abstrakt, javel! Men et
klassisk eksempel, et af litteraturens absolutte mestervær-

ker, illustrerer pointen: Jobs
Bog fra Det Gamle Testamente. I Zapffes forståelse er historien denne:
Job var en stor mand i sine
medborgeres øjne; rig, retskaffen og retfærdig. Han var
velsignet med syv sønner og
tre døtre. Men ad et par omgange mister han det hele, for
Gud har pralet af hans gudfrygtighed og er af Satan blevet provokeret til at indgå et
væddemål: Ræk hånden ud og
rør ved alt det, han ejer. Så
skal han nok forbande dig op
i dit åbne ansigt! Som juristen
Zapffe skriver: Jahves motivering staar hverken for Jobs eller vor moralske dom og synes os uforenlig med gudsforestillingens værdighet. Gud
har ved sin handlemaate selv
ødelagt trosgrunnlaget for Job
– Job ved det bare ikke endnu.
Som sagt, så gjort. Job mister
sin rigdom, sine dyr og sine
børn. Han selv rammes af bylder og ender på askedyngen,
hvor han skraber sin sår med
et potteskår. Biologisk går han
ikke til grunde, for Satan har
forbud mod at slå ham ihjel.
Men i alle materielle henseender er hans fald så dybt, som
tænkes kan. Job accepterer
tingenes tilstand – det må jo
være Guds vilje, og mennesket er vel ufuldkomment.
Men han kan ikke se meningen med sit fald. Job vil bare
ha uttalt, at der maa være et
forhold mellem ufuldkom-

den gammeltestamentlige Gud
menhet og ”straf”, især naar
det overhodet ikke staar i menneskets magt at være fuldkommen (her er det vist juristen,
der igen er på banen!).
I den metafysiske tombola
Zapffe støtter Job i fordringen
på en forklaring: Mennesket
er skabt i Guds billede, hvilket
indebærer mere end en krop
– det indebærer også en forstand. I og med Syndefaldet
har vi også fået fornuftens
brug og evnen til at skelne
godt fra ondt (derfor er slangen en helt i Zapffes univers!).
Disse forskelle i forhold til
dyrerigets andre skabninger
placerer mennesket i en liga,
hvor ønsket ikke bare om mening og forklaring, men også
om en ens retsopfattelse Gud
og mennesker imellem er på
sin plads. Uden det forhold
hersker vilkårligheden, uanset
hvordan vi bærer os ad. Så når
kristenheden lærer os, at Guds
veje er uransagelige, er vi prisgitt en metafysisk tombola, da
er der ikke længer nogen garanti mot at vore høieste dyder, at trofasthet, ydmyghet og
velgørenhet er den brede vei
til fordærvelsen.
Fortællingens højdepunkt er
Guds tilsynekomst, hvor Han
selv vil procedere sin sag overfor Job. Han gør det med henvisning til sin egen magtfuldkommenhed, til de astronomiske og zoologiske tryllekunster i Skaberværket. Her er ingen ydmyghed a la Brorsons

’mindste blad at sætte på en
nælde’. Tværtimod, må vi forstå. Det ypperste i Skaberværket er flodhesten med en hale
så stiv som cedertræ, knogler
som bronzerør og skelet som
jernstænger, og det er krokodillen med dens tandrække og
panser! Man kunne nok have
forestillet sig andre, mere yppige skabninger, som argument for Guds storhed!

Fjeldet Stetind i Nordnorge
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Jahve vinder
- og Job giver op
Hvor Job forventer at møde en
gud saa hellig og ren at endog hans anklageskrift maatte
utløse jubel, finder han sig i
stedet stillet overfor en verdenshersker af primitivitet, en
kosmisk huleboer, en skrythals
og buldrebasse, næsten sympatisk i sin komplette uvidenhet om aandelig kultur. Det
nye for Job er ikke den kvantitative storhet hos Gud; den
var han fuldt paa det rene med
i forveien. Det nye er den kvalitative ringhet.

Overfor denne monstrøsitet
og stupide urkraft kan Job gi
efter uten den ringeste skam,
eftersom ”kampen” overhodet
ikke har berørt hans prinsipielle paastand. Og Jahve?
Han aner ikke uråd, men fejrer ”sejren”, blandt andet ved
at give Job lige så mange sønner og døtre, som blev knust
i begyndelsen af historien –
det er klarligvis Herrens mening at bare tallet er det samme, saa er intet tapt.
Kærlighed og hengivenhed
kommer ikke Det Gamle
Testamentes guddom ved!
Jobs storhed er ikke blot hans
rigdom og held i livet. Hans
egentlige storhed er hans retsfølelse, som er langt forud
for hans samtid, samt et sjælsniveau, der gør ham modtagelig for den deraf afledte melankoli og verdenssmerte.
Det er i ødelæggelsen af retsfølelsen, af overgivelsen til
tilfældighedernes vilkår, Jobs
– og menneskehedens, forstår vi – tragedie består.
Sagen føres videre
Men selve guden i Jobs bok,
vedkommer han os? Er det
hele andet end en digterisk
lek med en fremmedartet og
forældet gudsforestilling?
Kjender vi denne gud? Javel,
vi kjender ham fra religionshistorien, han er det gamle
testamentes gud, hærskarernes, eller som vi vilde si, arméernes gud, den nidkjære
Jahve. Men lever han bare i
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Hinsides æstetikerens fortvivlelse:
religionshistorien? Nei, han
troner ogsaa i vor erfaring,
idag som for 2400 aar siden.
Han repræsenterer et velkjendt
biologisk og socialt miljø: de
blinde naturkræfter som er
uten kontakt med menneskets
drift mot orden og mening,
sygdommens og dødens uberegnelige nedslag, berømmelsens flygtighet, venners og
paarørendes forræderi. Han
er maskinernes og magtens,
voldsherredømmets, partislaveriets og erobringens, kobberrørenes og panserplaternes gud. Der er flere end Job,
som møter ham med aandens
vaaben. Nogen av dem bliver
trampet ned i heroisk martyrium; andre ser ogsaa martyriets begrænsning, de bøier
sig det ytre, men gjemmer
fortvilelsen i sit hjerte.

Frygt og fascination går hånd i
hånd - Stetind
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Således havde Zapffe en vild,
men også berettiget tiltrækningskraft – fordi det ukonventionelle og provokerende
får én til at overveje de alminSide 18

deligt vedtagne doktriner, og
det er sundt.
Opgøret med Gud er en livslang passion for Zapffe. Det
dækker alle aspekter af den
Treenige Gud. Men opgøret
er ikke bare en afvisning af
det guddommelige – for så
kunne han blot have vendt
det ryggen og ikke brudt sig
mere om det. Det gør han ikke. Tværtimod tager han guden alvorligt med en bogstavtro læsning af Biblen. For kun
på den måde kan han føre sin
retssag mod guden på menneskets vegne – den anklagede
må nødvendigvis kunne tilkendes subjektets status, for
at sagen kan have gyldighed.
Så langt, så godt.
Kierkegaards æstetiker
Læser man Kierkegaard, præsenteres man for stadier på
livets vej, fra spidsborger over æstetiker og etiker til det
religiøse. Spidsborgeren er
den kulturkristne. Æstetikeren
går et skridt videre, og det er
det skridt, jeg ovenfor tilkendte ’berettiget tiltrækningskraft’. Om æstetikeren skriver Johannes Sløk:
For æstetikerens vedkommende er ironien rent negativ.
Når han har gennemskuet tilværelsens tomhed [Zapffe:
’Tindesporten er meningsløs
som selve livet – derfor kan
dens trolddom aldrig dø’],
valgtes umulighed og alle
gerningers formålsløshed,
kan han naturligvis kun tage

afstand, ironisk sige nej tak.
Men Kierkegaard lader ham
netop sige det ironisk. Når en
kierkegaardsk æstetiker griber til pennen, kan man godt
sætte sig til rette i forventning
om et ironisk fyrværkeri.
Fyrværkeri er jo netop, hvad
Zapffe leverer!
Sløk fortsætter:
Således tager æstetikeren nok
ironisk afstand fra den givne
borgerlige tilværelse. Men det
indebærer, at han stadig på en
sær måde er bundet til den, for
han kan kun defineres som
den, der tager afstand fra den.
Og det betyder jo, at den frigørelsesproces, som han forsøger, ikke kan gennemføres, for
han kommer ingen steder hen.
Zapffes Gud
Så når Zapffe må tage guden
alvorligt for at kunne føre sin
sag imod ham, kan guden ikke samtidig ikke-være. Zapffe
tvinges til at anerkende gudens eksistens, på samme måde som en mere jordisk retssag må anerkende selv en
norsk terrorist som Anders
Behring Breivik som retssubjekt ved sine fulde fem for at
kunne idømme ham en straf.
Var han nemlig ikke ved ’sine
fulde fem’, ville han ikke kunne straffes, men kun idømmes
forvaring – og det er noget
ganske andet. At være ’ved
sine fulde fem’ siger altså ikke i udgangspunktet noget om
det etiske niveau i vedkommendes handlinger, kun no-

at være på de 70.000 favne
get om bevidsthedsniveauet
i forhold til disse handlinger.
Således står vi tilbage, efter
Zapffes anklager, med en stadigt eksisterende gammeltestamentelig gud i sværd og
harnisk og kun fokuseret på
sin egen magt – sådan som
Job møder ham. Hos Zapffe
møder vi, i andre sammenhænge, også en jordisk søn,
der døde en unødvendig død
i bestræbelserne på sit fjollede skriftopfylderi – men stadig som en konkret person,
der var. Og endelig står vi tilbage med en uforståelig, men
igen ganske konkret, ’helligånd’ symboliseret i flammetungerne over de snesevis af
brændende unge kvinder efter resten af Grue kirke under
pinseprædikenen i 1812 var
forvandlet til aske.
Zapffe efterlader os med en
guddom, der nok i sin fremstilling er anderledes end det,
der prædikes ved søndagsgudstjenesten – men dog med
en konkret og levende Gud.
Og jeg er ikke sikker på, at
det var hans ærinde!
Hvad så?
Løsningen kunne være at følge de stier, Kierkegaard har
trådt for os.
70.000 favne - bungy jump
i Horsens
At vælge sig æstetikerens fortvivlelse – Zapffes tragiske
menneskesyn for eksempel –
betyder, at man også vælger
sig fortvivlelsens modsætning.

Derved nærmer man sig det
etiske stadie. Valget er det afgørende; det etiske kommer
ikke af sig selv. Det gør valget
for øvrigt heller ikke!
Det etiske valg kan dog hjælpes på vej gennem erfaringen
med fortvivlelsens modsætning – gennem glæden over
børnenes forventningsfulde
opstemthed juleaften, gennem
den gode, intellektuelle udfordring i prædikenværkstedet
og gennem søndagens udlægning af teksten. Og selvfølgelig gennem den livsbejaende
glæde i naturmødet i skov og
langs strand. Det er noget af
det, jeg har fået i gave ved (endelig) at flytte ’hjem til Læsø’.

fra en kran placeret midt på
dyrskuepladsen i Horsens. At
give slip og håbe på at lande
inden for rammerne af det, der
lignede et frimærke, var en
næsten uovervindelig handling. Så de 70.000 favne?
– vi må vente og se.
Undskyld! Undskyld for provokerende citater og udlægninger, der uden tvivl har kunnet støde én og anden. Min
mor, som jeg indledte med at
citere, sagde også noget andet,
især ved særlige lejligheder(!):
”Du ligner en vild fra Læsø”.
Måske er udsagnet blevet til
virkelighed?
Torbjørn Ydegaard

Torbjørn på Rønnerne i 1959

Om valget nogen sinde bliver taget, ved jeg ikke. Det
er heller ikke det væsentlige.
Som Mahatma Gandhi sagde: Vejen er målet!
Kierkegaards tredje stadie, det
religiøse, er at miste fodfæste for en stund, at kaste sig ud
på de 70.000 favne. Det virker skræmmende. Jeg har én
gang sprunget bungyjump –
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Torbjørn Ydegaard
● født 1958 i Haderslev og siden
aug. 2020 bosat på Læsø.
● Cand. mag.: pædagogik, vejleder i
friluftsliv og forfatter
● studeret/arbejdet flere år i Norge
● Læs evt. Peter Wessel Zapffe –
kort fortalt. Torbjørn Ydegaard,
(2019): BOD, København.

2021 byder på foredraget
“ Mig og Zapffe”
v/Torbjørn Ydegaard
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Søndagens tekst
Det lyder besynderligt! Ja! Men det er hverken
Ole Mortensens eller HEPI’s værksted. Derimod er det et værksted, som blev omtalt i forrige nummer af Kirkebladet, “Prædikenværkstedet”. Hvad laver man
dog der, kunne I spørge.
Det vil jeg meget gerne
fortælle om.
Vi er 7 - 8 interesserede
personer, der mødes de
fleste tirsdage kl. 13.30
- 15 i Kirkensgaard sam- GNH
men med vor præst, Eva Bernhagen. På forhånd
har vi modtaget kommende søndags tekst på
mail. Det er den, det hele drejer sig om.

Vi er ikke forpligtet til at gå i kirke om søndagen, men hvorom alting er, så er det rigtig spændende oven i alt det andet, der foregår ved en
gudstjeneste, at høre Evas prædiken - mon værkstedet har smittet af? Hun lader sig ikke altid
mærke med det, men på en eller anden måde
har det måske alligevel.
Som oftest er hun blevet inspireret til noget fuldstændig andet end det, vi diskuterede i værkstedet. Jamen det er også spændende.

Der kræves ingen forberedelse, man behøver ikke at have forudsætninger mht. uddannelse eller teologisk viden. Man skal bare være et ganske
almindeligt menneske, der har nysgerrighed efter at få at vide, hvad Bibelens tekter kan betyde, kan fortælle os, kan inspirere os til. Det kan
jo være svært at finde ud af.
Vi læser teksten højt. Og så begynder det
spændende.
Vi er alle meget forskellige og med de forskellige erfaringer, som livet nu engang har givet
os. Derfor kan vi heller ikke være enige i alt.
Vi diskuterer, hvad der er kernen i teksten, hvad
vi er kommet til at tænke på, hvilke spørgsmål,
vi gerne vil have rede på, eller hvorfor vi synes,
teksten er selvmodsigende, ja, ligefrem noget
vrøvl.
Som sagt er vi temmelig forskellige. Nogle taler meget og gerne, andre er mere tilbageholdende af natur.
Nogle ved meget om sagen, eller de blev lige inspireret til at berette om en speciel hændelse.
Men vi kommer alle til orde. Jeg må indrømme, at jeg efter halvanden time i værkstedet føler mig nærmest lidt “høj”, har lyst til at smøge
ærmerne op. Som Benny Andersen siger: jeg
har lyst til at “bide livet i låret”.
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GNH

En søndag skete der noget uventet. Foran alteret læste Eva fra Paulus’ brev til Romerne.
Paulus! - ham kender vi jo så godt, men hvad
var dog det? Det kunne umuligt være Paulus,
der skrev sådan til romerne. Han skriver altid
strengt, afmålt, med udtryk, som folk under 40
ikke forstår et muk af. Men den 1. søndag i advent 2020 var det pludselig i ord og vendinger,
som enhver konfirmand, umiddelbart kunne
forstå og ville lytte til. Det var li’godt swært,
tænkte jeg. Paulus lød pludselig ung og frisk.
Forklaringen fik jeg, da vi bagefter stod udenfor kirken. Eva havde simpelthen læst op af den
nyeste bibeloversættelse 2020, hvor man netop

på værksted
har gjort sig umage for at oversætte til et moderne sprog, som alle forstår. Jeg blev så nysgerrig, at jeg sendte bud til Engsig efter den.
Der er bestemt
stof til mange,
lange spændende diskussioner om den
nye bibeloversættelse 2020.
Efter min mening er det ikke lige forfriskende
altsammen. ( jeg har nu heller ikke læst altsammen) Men, når der igen blæser friske vinde
over landet og vi kan smide corona-masken,
ville jeg ønske, der var flere, der havde lyst
til at tage fat på prædikenværkstedet.
Asta Truelsen

Prædikenværksted
Vil du et spadestik dybere i din Bibel?
Deltag i en samtale om søndagens tekst.

I prædikenværkstedet diskuterer og
reflekterer vi sammen over den kommende
søndags bibeltekst og skaber et rum for
tanker og ideer, om tekstens brug og
aktualitet i dag.
Det kræver ingen forberedelse at deltage,
og værkstedet varer halvanden time.
For tilmelding og mere information
kontakt Eva Bernhagen, tlf. 2149 1001
eller mail: evb@km.dk
Velkommen.

Boganmeldelse:
I 2020 købte jeg bogen "Herredømmet" af den
engelske historiker Tom Holland. Ca 550 sider. Kr. Dagblads forlag.
Jeg kan varmt anbefale alle med interesse for
kristendom, tro, religion, teologi .... at læse
bogen.

I mylderet af litteratur, her om kristendom, er
"Herredømmet" en virkelig god mulighed for
at få overblik over kristendommens historik.
Bogen er ikke en faktamættet kronologisk historie, der forsøger at få “det hele” med, men
er bygget op som en lang kæde af nedslag i begivenheder og personer, der tilsammen skaber
fortællingen om kristendommen, set med en (ikke-troende) historikers øjne. Forfatterens hensigt er klart at forsøge at dokumentere den revolution, som kristendommens komme betød
for de antikke samfunds (persere, grækere, romere) indretning og opfattelser af status, lov
og ret, retfærdighed og, ja, gæt selv ... begrebet
uretfærdighed er noget, der er vokset op med
kristendommen.
Som bogen skrider frem øges fokus på kristendommen som den udvikler sig i den “latinske”
del af det forsvundne romerrige, dvs. dét der
blev kaldt ´vestkirken´, den (romersk)katolske
kirke, der med tiden bliver identisk med det,
vi i dag opfatter som Vesteuropa.
Bogen tager læseren med hele vejen fra tidlig
antik og til nu (Me Too og the Beatles !).
Den leverer en spændende og, for mig at se,
troværdig fortælling.
Jeg låner gerne mit eksemplar ud til interesserede.
Jan Bierberg.
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Sogne Info

Dåb
• 28.11.20: Liva Hanna Høgh Gratale
• 27.12.20: Sille Thorsmark Ravnskjær

Døde
• 30.10.20: Ena Mannesie Vanderskrog
• 26.11.20: Allan Botschinsky
• 28.11.20: Kent Kristiansen
• 05.12.20: Klaus Wolf
• 04.01.21: Inger Pedersen
• 08.01.21: Frank Zeuthen
• 14.01.21: Erik Birch Andreasen
• 18.01.21: Orla Vistrup

H

“
erren
værner om dig,
hvor du end er,
nu og til evig
tid.”
Salmernes bog 121, 8.

Læsø vågetjeneste
Læsø Vågetjeneste - under Menighedsplejen - og tilknyttet Læsø Døgnpleje har nu eksisteret siden juli 2018. Vi er
13 vågere ialt, hvoraf enkelte stadig er på arbejdsmarkedet.
Alle bidrager med et stort engagement. Vores vagter er almindeligvis fra kl. 23 - 07.00. Vågetjenesten har sin naturlige gang på Plejehjemmet, men kommer også i private
hjem. Vågetjenesten har, i lighed med sundhedspersonale,
tavshedspligt, og den værner vi om. Formålet med vågetjenesten er at yde støtte og nærvær til døende og at aflaste
pårørende. Har du brug for Vågetjenesten, skal du af praktiske årsager kontakte Læsø Døgnpleje på tlf: 9849 1422
Arkiv

Besøgstjenesten
Kunne du tænke dig en besøgsven, en du kan hygge og snakke med?
Eller kunne du tænke dig at være besøgsven og give et par timer
af din tid? Få mere information, kontakt: Jørgen Toftlund
tlf.: 53620651 mail: mjtoftlund@gmail.com
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Koordinator Hanne Junge

Søndags - Caféen
Menighedsplejens Søndags-Café er - normalvis - åben alle søndags-eftermiddage kl.13.30 -16.00 i Kirkensgaard og er for alle, der har lyst til en hyggestund
i selskab med andre over en kop kaffe/te. Måske kunne du også tænke dig at
være med til at brygge kaffen eller gerne vide mere om caféen?
Kontakt: Jørgen Toftlund tlf.: 53620651 mail: mjtoftlund@gmail.com

Præstevikarer på Læsø
22. marts - 28. marts: Ejnar Stobbe
19. april - 25. april: Finn Feilan
26. april - 2. maj: Claus Helsbøl
25. maj - 30. maj: Lise Munk Petersen
31. maj - 6. juni: Liselotte Winde-Wiemer
28. juni - 4. juli Winnie Rischel

Faste aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Babysalmesang for 0-2-årige i Byrum Kirke og Sognehuset. Følg annoncering på FB.
Englebixen - kirkens musikalske tilbud for ca. 0-7-årige - annonceres på FB.
Kirke i Børnehøjde m/fælles spisning er indtil videre i venteposition pga. corona.
Fredagsklub for børn fra 4 år og op, hver fredag. Følg annoncering på FB
Vesterø Idrætshus kl. 15.00 - 16.45 / Østerby Missionshus kl. 15.30 - 17.00
Taizé-andagt i Byrum kirke kl. 16.30 - 17.15 følg aktuel annoncering.
Fred, eftertanke og stilhed ledsaget af smuk musik og bøn v/Matthias Grün
Kvinde, Krop & Kirke v/Anamet Magven og Eva Bernhagen - følg annoncering på FB
Kirkekor øver torsdage kl. 10.00 - 12.00 i Sognehuset Kirkensgaard
Søndagscafé hver søndag kl. 13.30 - 16.00 i Sognehuset Kirkensgaard følg annoncering
Herregruppen mødes hver tirsdag i Kirkensgaard fra kl. 10.00 - 12.00

Kirkekollekter i Læsø Kirker
14. mar.
4. apr.
2. maj
23. maj
20. juni
11. juni

Folkekirkens Nødhjælp Landsdækkende
KFUM & K
Læsø Menighedspleje
NLAI. Kenya-mission v/Susanne & Leif
Danske Sømands og Udlandskirker
Læsø Menighedspleje

520

640

v/MobilePay bedes indbetaling foretages på aktivitetens
aktuelle dato og oplys hvad
den dækker - kollekt, entré
el.a. Tak.
F.eks: Kollekt indbetalt 1/4-2021

Konfirmationer 2021
Som følge af Covid19 er forårets konfirmationsdatoer ændret til sensommeren.
Konfirmandfamilierne er kontaktet. I næste kirkeblad offentliggøres aktuelle navne samt datoer.
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En kærlig opfordring til dig!
Gå ud til vandet en morgenstund
og læs eller syng nedenstående salme,
lyt til musikken:
Denne morgens mulighed
Denne morgens mulighed.
Vi har luft i vore lunger.
Hænder, øjne, ører, tunger,
levende og glade unger.
Denne morgens mulighed.

Denne morgens munterhed.
Her hvor nattens mørke brydes
her hvor lysets skaber lydes,
se hvor muntert alting frydes.
Denne morgens munterhed.

Denne morgens kærlighed.
Frugter af den fryd vi så`de,
alt blev givet os af nåde.
Her er svar på livets gåde.
Denne morgens kærlighed.

Denne morgens mulighed.
Hang du fast i glemte dage,
i en fortid, som kan nage,
alt blir givet nyt tilbage.
Denne morgens mulighed.
Johannes Møllehave
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