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Så lægger jeg mit liv i dine hænder,
så ved jeg, uanset hvordan det ender,
når du blir stor i mig, og jeg blir lille,
da er der ingen død
og ingen verdens nød,
der kan os skille.
Hans Anker Jørgensen 1986.
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• Kirkesanger Preben Mikkelsen.
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Menighedsrådsmøder
• Alle møder er offentlige og afholdes i Sognehuset
Kirkensgaard Kærmindevej 1 i Byrum kl. 18.50
• Dato: 15/11 + 18/1 + 14/2
• Referater: tilgængelige i øens kirker samt på kirkens
hjemmeside.

Læsø Menighedsråd
• Formand Miriam Hansen, Tyvhulvejen 8, Gl. Østerby
tlf. 2022 5108. Mail: miriamlhansen@gmail.com
• Øvrige rådsmedlemmer: Elmer Haaber, Else-Marie
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Tlf. 2013 6897
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Møder er gløder, hvor alt bliver til
Tekst & fotos:
Sognepræst på Læsø
Eva Bernhagen
_________________

afsted med Guds velsignelse til den sang.
Den bliver også sunget på mange efterskoler,
for der står så meget godt i den sang, om
det at være et ungt menneske:
————

I begyndelsen af september havde jeg den
store fornøjelse at deltage i Danmissions
repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg
Strand. Jeg fik et lift med nogle gode mennesker, Claus og John fra Abildgaard kirken i
Frederikshavn. På den lange vej mod Fyn
hørte jeg dem fortælle begejstret om deres
kirke og det liv, der er i den - bl. a om et projekt de følger i Tanzania, som de har besøgt
flere gange. Det er så skønt at tænke på, at
der er bånd imellem mennesker i Tanzania
og mennesker i Nordjylland. De er samlet
om at ville være noget for hinanden, bundet
af deres fælles tro på Kristus.

Det var fantastisk igen at kunne være samlet
så mange mennesker – vi var ca. 200 forsamlede i den store konferencesal på Nyborg
Strand. Først var der gudstjeneste i Vindinge
kirke, og det var som om salmesangen løftede kirketaget. Et andet højdepunkt var samme aften, hvor Per Krøis Kjærsgaard, forfatteren til Linedansersangen, som jeg kalder
den, stod for underholdningen. ”Kære Linedanser” er den ultimative konfirmationssang,
og den synges ved hver konfirmation her på
Læsø. Vi har netop sunget 8 konfirmander

Du må turde træde ud,
hvor dit liv kun er dit,
det bære eller briste må,
dette ene skridt.
Give fra dig hvad du magter,
da ser du,
du pludselig nåede ud,
og danser til himmelens stjerneskud.
————

Det var da det, jeg ønskede at opleve, da jeg
tog hul på mit ungdomsliv. Og en væsentlig
del af mit ungdomsliv har jeg levet med
Danmission.
Mit første møde med Det danske missionsselskab, som det hed før, fandt sted for over
20 år siden, da jeg begyndte at planlægge et
studieophold ved United Theological College i Bangalore i Sydindien. Jeg besøgte
Danmissions hovedkontor i Hellerup sammen med en anden pige, der ville til Mongoliet. Jeg husker ikke længere, hvad hun hed.
Vi talte med Harald Nielsen, som var daværende generalsekretær samt Eva Madsen, der
satte mig i kontakt med Nicolaj Hørlyck, der
skulle udsendes til samme college før jeg, og
som jeg kunne nå at møde, inden min egen
afrejse den 4. januar 2001.
Nicolaj boede på Frederiksberg og serverede
indisk chai for mig, da jeg kom på besøg en
gråvejrsdag i december. Han fortalte alle mulige historier – og den dag i dag kan jeg godt
se, at han smurte tykt på, for at jeg ikke skulle
blive alt for forfærdet over mødet med Indien.
Han nævnte blandt andet, at jeg konstant vilSide 3

le blive fulgt rundt af mindst 10 indere, for de
var ifølge ham et meget nysgerrigt folkefærd.
Det, fandt jeg ud af, var helt korrekt.
Her mange år efter – og efter flere besøg i
Indien, for jeg var nødt til at komme tilbage
– kan jeg se, at det var en oplevelse for livet,
jeg fik. De 5 måneder i Indien føles som en
kvalitativ stor del af mit samlede livsforløb.

Det var 3 måneder på college og siden 2
måneders rundrejse i Indien og Nepal med
to gode venner. Der blev grundlagt noget i
mig; interesse for andre mennesker og deres
tro, min egen tro og forskellen på et religiøst
liv her og der. Det var grunden til, at jeg
skrev speciale om Islam og Menneskerettighederne, blev frivillig i Islamisk-Kristent
studiecenter på Nørrebro, og siden en del af
IKON i Århus, da jeg flyttede til Randers.
Det var en ny verden, der åbnede sig.

Danmission og jeg har været bekendte med
hinanden i over 20 år. Det har været gode år.
Selvom jeg i begyndelsen var skeptisk overfor deres dagsorden. Ville de omvende folk
til kristendommen? Ville de omvende mig?
Sådan tænkte jeg i Danmark. I Indien blev
jeg glad for at have Danmission i ryggen.
”Are you from Danmission?” blev der spurgt.
Og så var man godkendt. Én gang var det ved
at gå galt.

Jeg var rejst alene ud for at besøge en dansk,
kvindelig missionær Janne Garder, som var leder af en kostskole for piger i Tirukoilur - en
lille by i Tamil Nadu. Jeg kom frem, stod af
bussen, blot for at finde ud af at Janne Garder
var taget på sommerferie.

Der stod jeg så. De indiske medarbejdere var
hurtige i vendingen og fik mig installeret i et
gæsteværelse, som flere danskere havde sovet i, kunne jeg se. Der lå en dansk salmebog
på sengen, da jeg trådte ind på værelset. EfSide 4

ter 5 måneder væk fra Danmark uden at kunne tale ret meget dansk, var det som at møde noget velkendt og hjemligt, når jeg bladrede den igennem, alt det jeg savnede og elskede var i den lille bog. Det var, som der
står i Linedanserens 2. vers:
————

Være én, men én iblandt,
og mødes så du gror,
Ja, vent dig meget fra den kant.
Denne er din jord.
Tro mig, når jeg siger til dig,
det største- det ser man kun i det små
Og kigger du opad er himlen blå.
————

Jeg var vokset af at være i et andet fællesskab end det, jeg var vant til at være i. Både
på college, men også pga de mange møder,
der trængte sig på i Indien. Mennesker, der
spurgte til min tro, og var interesserede i at
høre om, hvordan der var i Danmark. Alt det
måtte jeg svare på og forholde mig til. Jeg så
på mig selv og mit land med nye øjne. En del

havde fordomme om mig, hvilket jeg også
havde om dem.
Jeg mødte hos de fleste indere en enorm
stolthed over at være indisk. Der var et stærkt
sammenhold mellem de kristne studerende
og lærere på UTC. På trods af at der også var
mange stridigheder imellem de forskellige
kirkesamfund. Det er sandt, hvad sangen siger, man kan forvente sig meget af andre, hvis
blot man tør træde ud i den store verden og
selv byde ind.
Per Krøis Kjærsgaard skrev oprindeligt linedansersangen som en konfirmationsgave til
sin niece Kirsten, der også er hans guddatter.
Den kunne være forblevet en lejlighedssang
i deres familie, krøllet sammen, lagt ned i en
skuffe og glemt. Men det gjorde den ikke.
Han fortæller, at han skrev den på en rejse
over Stillehavet ombord på et skib. Sådan
blev Linedanseren til. Og nu bor sangen i
manges hjerter. Det tænkte jeg, da vi sang
den lørdag aften på Nyborg Strand.
Samme aften blev en ny sang præsenteret,
også skrevet af Per Krøis Kjærsgaard. Det
er en ny sang – eller salme om man vil –
døm selv. Den hedder ”Håbet er ude i verden”
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og er skrevet i anledning af Danmissions
200 års jubilæum, som skulle være afholdt i
juni 2021, men som pga Covid blev udskudt
til 2022. Nu er det op til os i vores sogne og
kirker, om vi vil fejre – ikke blot Danmission
som missionsbevægelse, men at mission –
at være sendt ud af Gud med evangeliet i hånden og i hjertet - er en del af det at være kristen. Vi kan fejre, at der har været en åndelig
vækkelse, og at der stadig er folk, der mærker
ånden i sig, og agerer på dens bud. Rejser
ud, eller bliver et kristent vidne herhjemme.

Kaj Baagø (1926-87), dansk professor og
underviser i kirkehistorie ved UTC i Bangalore i perioden 1959-1968, kom til at formulere den nye missionsforståelse, der slog igennem i min tid som studerende: ”Vi må
lære at forstå, at mission ikke er dette at rejse ud med evangeliet i lommen og så begynde at prædike. Missionærens, såvel som den
asiatiske præsts opgave er først at sætte sig
ned og lytte,- lytte sig frem til, hvad evangeliet er, og hvad Kristus siger i denne sammenhæng, i denne kultur med disse tankebaner og disse spørgsmål. Evangeliet er nemlig ikke en lære, man kan have med sig hjemmefra, men en levende sandhed, som først
bliver til i mødet mellem Kristus og den faktiske kultur.” (Uddrag fra tale holdt ved DMS
landsmøde i Herning i 1964)
Det, vi kan blive enige om i forhold til kampaspektet, håber jeg, er at den måde, Jesus
kæmper på, er at give sig selv hen for andre.
Og det er det, jeg kan gøre. Stille mig til rådighed, ikke som perfekt, ikke som ufejlbarlig, men som et kærligt menneske. Kristus
kæmper ikke mod andre mennesker – han
er skarp overfor de skriftkloge, for de burde
vide bedre. Han stiller spørgsmål og udfordrer. Viser hen til Gud og hans rige, der ikke
er som denne verden. Og som dog skal være
i denne verden, for Jesus er hos os, med os,
som en af os.

”Husk at kæmpe for Kristus”, sagde en
svensk præst engang til mig, da jeg i en sommerferie ved Linköping vovede mig til gudstjeneste i den lokale kirke. Jeg stod med et
barn på armen, og havde præsenteret mig som
dansk præst.

Hvad vil det sige at kæmpe for Kristus?
Det har været gjort på forskellige måder op
igennem en meget belastende kirkehistorie.
Sådan er det ikke længere.
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Uanset hvor lidt eller meget man har til overs
for Jesus, så kommer man ikke udenom, at
han har sat sit aftryk for good - som den, der
elsker helt ind i døden. Det er så smukt og
skræmmende, at det kan tage pippet fra enhver. Det er der, jeg står.

Og nu sender jeg ordene fra den svenske
præst videre til dig, kære læser. ”Husk at
kæmpe for Kristus.” Ikke fordi han behøver
det. Men fordi det kan betyde alverden for
de mennesker, du møder.
Jeg slutter min klumme af med Per Krøis
Kjærsgaards nye sang, Håbet er ude i verden, tilegnet Danmission:
Håbet er ude i verden
Forjaget, forslået, fortvivlet, forslidt
Skygget af menneskers færden.
Kapløb med mørket er dit.
Tag eller giv
Værd er det liv
Levet for livet med livet på spil
Bare vi vil.
Håbet er ude for mange
Hvor håbet alene er rungende ord.
Asken er usungne sange
Gøder den sårede jord.
Spirende tro
Afgrundens bro
Betlehemsstjernen, et lysende spejl
Halvmånens segl.
Håbet er kommet til verden
Og lagt i den hullede menneskehånd.
Livet blev livet med smerten
Bundet med frihedens bånd.

Kærlighedsord
Sagt ved et bord
Sendte et krav gennem tider og land
Gør hvad du kan!

Håbet er ude i verden,
Fordi vi nu endelig ved: Kærlighed
Er dog det største. Det er den!
Lang er dén korte besked.
Vores substans
Livsresonans.
Toner der rammer og uden et men
Klinger igen.
Håbet er håb om en verden
Som håbet er værd og er håbet bekendt
Chancen er vores, det er den!
Menneskehænder har sendt.
Ud skal du gå
Ud skal du nå
Møder er gløder hvor alt bliver til
Bare vi vil.

FAKTA
◦ Bone Falch Rønne, præst i Taarbæk
nord for København, stifter 17. juni 1821
Det Danske Missionsselskab (DMS)
◦ 1863: DMS udsender de to første danske
missionærer til Indien.
◦ Ved 100 års jubilæet har DMS 100
missionærer. 400 indiske og kinesiske
missionsarbejder, 99 skoler, 3 hospitalersamt 1682 støttekredse i Danmark.
◦ I 2000 sammenlægges DMS og Dansk
Santal Mission til Danmission.
◦ I 2021 er der danske udsendinge i
Tanzania, Libanon og i Cambodja samt
samarbejdspartnere i Indien, Pakistan og
Bangladesh, på Zanzibar og Madagaskar
for blot at nævne nogle.
◦ I Danmark er der ca. 8000 frivillige
engageret i Danmissions arbejde.

Stort tillykke med de 200 år!
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Fra Langkawi til Læsø
Tekst: Kirsten Melchjorsen
Fotos: Kirsten Melchjorsen,
Else-Marie Pedersen m.fl.
______________________

mor, som efter at have sendt sin 11 - årige datter Emilia i skole og afleveret sin søn Julian
på fire i børnehave, går igang med sit job i
Vesterø.

Da Evangeline Noynay Pedersen blev født
på Filippinernes næststørste ø, Mindanao,
som den yngste af fem piger, lå det ikke i
kortene, at hun 40 år senere skulle bosætte
sig på en lille ø i en helt anden verdensdel,
over 10.000 km herfra. Men kærligheden
kender ingen grænser, og da en ung læsøbo
kom ind i hendes liv, var hun parat til at følge ham “all over the world” - først en række
år i Malaysia, så i Spanien og siden december 2020 på Læsø.
Trods kulturforskelle og sproglige udfordringer ser hun med stor optimisme på fremtiden i det lille øsamfund, hvor hun er glad
for at være og også føler sig velkommen og
velintegreret. - Men jeres ustadige og meget
kolde vejr tror jeg aldrig, jeg vænner mig til,
siger hun med en lille latter. Lyn Lyn sprudler
af energi og godt humør og er åben for nye
tiltag og forandringer i sit liv.
- Jeg har lige meldt mig ind i den danske folkekirke. Da Rasmus og børnene allerede er
en del af den, føler jeg også, det er der, jeg
passer ind. Jeg er katolik, men kan li` jeres
mere frie kirke. Begge vores børn er døbt i
Byrum kirke, og jeg holder meget af at komme der - både sammen med Emilia og Julian
til “kirke i børnehøjde” og til gudstjenester og
koncerter.
Trekvart år senere møder jeg Evangeline,
også kaldt Lyn Lyn, og vi har sat hinanden
stævne i svigermor Else-Maries hjem. For
tiden er hun alenemor alle ugens hverdage,
da hendes mand, Rasmus, er på kursus på
fastlandet. Lyn Lyn, der altid har været hjemmegående, er nu blevet travl udearbejdende
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Jeg har altid troet på Gud, men har aldrig
haft noget særligt tilhørsforhold til den katolske kirke. Mine forældre kom sjældent i
kirken, min far havde et ambivalent forhold
til den og tog nærmest lidt afstand fra den.
Jeg var kun 11 år, da vi mistede ham, og det
var først, da min mor nogle år senere giftede

sig med min stedfar, som var aktiv katolik,
at mine søstre og jeg blev døbt.

hendes mand at kende. De inviterede ham
med hjem til moderen i Bulacan tæt ved Manila, og det var her de unges love story startede. Lyn Lyn var ikke i tvivl. Hendes fremtid skulle være sammen med danske Rasmus.
Hun og hendes søn fra et tidligere forhold
flyttede til Rasmus på Langkawi, en eksotisk
turist-ø på den nordvestlige side af Malaysia,
tæt på grænsen til Thailand. Indenfor samme
år blev de først borgerligt- og senere kirkeligt
viet ved et smukt havebryllup på Filippinerne, som familien fra Læsø var med til at fejre.

Lyn Lyn`s visioner er nu at deltage som frivillig ved Læsø kirkerne - og så vil hun gerne synge i kor. - I min familie har vi altid
sunget meget, min far og mor var engageret i
forskellig entertainment, og mine søstre og
jeg elskede at synge.

Meget apropos var det også sangen, der indirekte førte til Lyn Lyn’s møde med Rasmus
i julen 2007. Han var i foråret flyttet til Malaysia, hvor han arbejdede som flyinstruktør.
Hendes søster underholdt med sang på et hotel om aftenen, hvor Rasmus lærte hende og

I Langkawi har de to og deres børn levet et
godt liv med ferieafstikkere til familierne
på Filippinerne og Danmark. Da de i 2019
flyttede til Spanien og året efter til Kattegatøen, blev der for alvor sadlet om. Fra at være souschef på flyveskolen i Langkawi startede Rasmus 1. jan. 2021 som elektrikerlærling hos Østerby El-service, og Lyn Lyn måtte som flertallet af de danske kvinder på arbejdsmarkedet.
Midt i sit “nye liv” som hun finder godt og
spændende, er der dog et lille aber dabei:
Den lange afstand til familien - og især sønnen Jerald, der i dag er 21 år og bor med
sin kæreste i Manila.
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Mirakler sker - og bøn tilskynder, at de sker
Tekst & fotos:
Linda Macktaby, Libanon
Oversat af
Torbjørn Ydegaard.
______________________

Når man taler om sit land, tror man, at man
kan gøre det rationelt og uden følelser. Når
vi taler om Libanon, mit land, er det ikke det,
vi kan gøre nu. Og da slet ikke i alle de forhold, der bliver betragtet som væsentlige af
hensyn til ’at høre og føle sig hjemme’:
Det er meget svært at bede vores unge om at
blive ved med at finde et ordentligt job i stedet for at emigrere. For der er ingen jobs.
Det er næsten umuligt at “afslutte” sit vasketøj på én dag ... Libanon har simpelthen
ingen elektricitet.
At indsende lektier eller studere til eksamener, eller endnu værre: online-klasser! Glem
det! Du skal rundt til alle dine venner og
slægtninge for at finde ud af, hvem der i dag
har internet eller elektricitet for at klare din
uddannelsesopgave.
Sund mad er endnu en umulig opgave; køleskabene er slukkede, for der er ikke elektricitet, og økonomien har presset priserne til næsten 12 gange af, hvad de plejede at være ...
og selvfølgelig er lønningerne stadig de
samme og meget lave.
Den ene virksomhed efter den anden har måttet lukke; statistikkerne viser, at omkring
72% af libaneserne nu er arbejdsløse. Priserne er i US $, og vi importerer mere, end
vi eksporterer eller endda producerer. Det
giver øget inflation.
Mange hospitaler er lukkede eller kører på
en minimumskapacitet på grund af manglende elektricitet, mangel på medicin og fordi
mange (de fleste!) læger er emigreret. Og
Covid gjorde det hele værre.
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Desperationen spreder sig, ikke kun pga 4.
august-eksplosionen, men også fordi vi hver
dag vågner op til uventede, usunde og ødelæggende økonomiske overraskelser.
Vores mål er ikke længere at få opfyldt vore
menneskerettigheder; vi må glemme alt om
kvinders rettigheder, ligestilling, sund mad,
ordentlig sundhedsforsikring osv. Individuelt
udlever vi rent faktisk forskellige fobier, og
vi risikerer at nå til hidtil ukendte niveauer
for angst!

FAKTA
● Kendskabet til Linda Macktaby fra den presbyterianske/reformerte kirke
i Libanon - samt hendes arbejde som
leder af skolen: “Blessed Scool” i Beirut,
for udviklingshæmmede børn og unge,
begyndte i foråret 2019.
● Det mellemkirkelige Stiftsråd i Aalborg
& Danmission arrangerede i fællesskab,
at Linda Macktaby og Ramzi Abou Assali
- præst i byen Zahle - kunne besøge
Danmark - her iblandt også gæste Læsø.
● Besøgets formål var at etablere kontakt,
dialog og indbyrdes forståelse, så der
kunne udveksles erfaringer på tværs af
kirkelige retninger og landegrænser - et
stærkt ønske om en venskabsmenighed.
● Besøget på Læsø i maj 2019 afstedkom
siden bl.a. økonomiske indsamlinger ved
nogle af gudstjenesterne i Læsø Kirker.
● Senest kunne der efter høstgudstjenesten
sendes 4.211,50 danske kr. til Libanon.
Beløbet har givet fyringsolie til 40
familier i ca. en måned
- afhængig af familiens størrelse.
Tusind TAK!

Jeg ved, at min artikel er startet på en negativ og trist måde; vi har levet så længe
med denne tankegang i alle aspekter af vores liv i Libanon. Det er denne negative italesættelse, jeg forsøger at adressere i mine mellemmenneskelige relationer og i mine prædikener om søndagen.

fortsætter med at besøge landet og støtte os i
vores nød. Vi taler ikke kun om libanesere,
vi har syrere, nigerianere, etiopiere, egyptere
osv. Mange immigranter bor her og lider
ligesom libanesere.

Madkasser pakket af Blessed School’s elever

Jeg står over for denne italesættelse hver
dag; taxachaufføren nikker og siger gudskelov for alt og græder derefter, når jeg spørger "hvordan er livet for dig?" Disse tårer er
jeg blevet vant til at se nu; det er ikke fortrydelsens eller sorgens tårer, det er opgivelsens tårer.
Så jeg prøver at tale om Guds kærlighed;
den vanskelige vej, som han fortalte os om,
og som vi må tage, hvis vi beslutter at følge
ham. Selvom disse håbløshedens trætte mennesker ikke er kristne, fortjener de stadig at
vide, at Gud elsker dem og helt sikkert vil
tage sig af dem! De har al mulig tvivl – og
jeg forstår dem – men de hører det: at Han
er deres frelser.

Til maden bruges nu poser i stedet for kasser,
som er for dyre i indkøb for Blessed School.

Gud har velsignet mig med to store missioner: Blessed School (den jeg leder) blev
ødelagt af eksplosionen den 4. august 2020.
Med hjælp fra mange venner fra hele verden,
har jeg været i stand til at få den på fode igen,
men… for atter at kunne starte undervisningen, er vi stadig nødt til at finde finansiering
til lønninger, til kostskoleeleverne (omkring
20 elever bor og sover på vores skole pga.
fattigdom), undervisningsmaterialer osv.

Vi har mange internationale og lokale
NGO’er, der hjælper, herunder Danmission. Deres støtte er afgørende, så mennesker kan overleve deres daglige liv og
bevare troen på Herren.
Du er en vigtig støtte for os; vi har brug for,
at du bliver ved med at bede for Libanon,
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Jeg er også pt. midlertidig direktør for
Home of Hope, som har 20 børn mellem 7
og 16 år, der blev sat på gaden af deres forældre for at tigge eller sælge varer. Retten
sender dem til os, så vi kan give dem et sundt
miljø. Men denne institution er ødelagt, og
børnene lever i en vanskelig situation. Nu
har jeg ændret systemet: sund mad, rene
værelser, daglig messe for at lære om Jesu
kærlighed osv. Disse børn er for det meste
ikke-libanesere (hovedsagelig syriske), nogle har ikke engang id, kun en af dem er
kristen, og de har mange traumer.

get støtte, og indtil videre har vi kunnet hjælpe. Men har fortsat brug for hjælp, så længe
den nuværende situation er, som den er.

Madposer fordeles til trængende folk

Jeg skriver dette brev for at bede jer om at
blive ved med at bede for Libanon og de
mennesker, der bor der. Jeg tror, mirakler
sker, og jeg ved, at bønner tilskynder, at de
sker. Bliv ved med at bede om fred og kærlighed, om værdighed og håb.
Jeg har boet iblandt jer i flere dage, og jeg
har været vidne til jeres rene hjerter; jeg ville elske at byde jer velkommen hertil for
selv at leve og opleve det, jeg fortæller jer
og for at sprede budskabet.

Påskeprodukt fremstillet på Blessed
School af elever med Downs Syndrom

Både Blessed og Home of Hope er under det
libanesiske evangeliske samfunds paraply.
Det samfund gør sit bedste for at fortsætte
driften af disse to steder og lade elever og
lærere leve i værdighed.
Begge steder har brug for meget hjælp og
støtte; begge steder søger Guds kærlighed,
så de kan leve gennem Hans troende, gennem hvilke Han virker.
På det personlige plan og ved hjælp af mange
venner som jer på Læsø, har jeg været i stand
til at forsørge elevernes familier med madkasser og nogle gange medicin og husleje.
Selv vores personale har haft brug for me-

 

 

 

Side 12

Gud velsigne jer alle og bevare jer.
Masser af kærlighed og respekt til jer alle.
Linda Macktaby
Julekurve pakket
af Blessed School

Den mægtige Hr. Grati
Tekst & fotos: Grethe Havnhøj
______________________

Vi er i Byrum kirke, det er
dette års høst, der fejres og
takkes for, hvilket ses tydeligt - såvel inde i kirken som
udenfor. Et gedigent overflødighedshorn af en sund,
velduftende og frisk høst.
Vel inde i sin prædiken på
denne 16. søndag efter trinitatis lyder Eva Bernhagens
spørgsmål fra prædikestolen:
,,Blev du rørt af Livets herre i år? Har han haft noget
med dig at gøre?
Der var en gang, vi var afsted på sommerferie. Vi lå
på campingplads, og Solveig
trængte afgjort til at blive
vasket. Hun ville i brusebad,
men hun var kun tre år dengang, og jeg sagde, at vi ku’
nøjes med vaskerummet.
"For det er gratis," sagde
jeg. "Er det GRATIS?"
gentog hun med eftertryk.
Hun var lige i den alder,
hvor man samler på spændende ord. Og mens hun
blev vasket, fortsatte hun:
var WCet også gratis? og
sæben? og vanddunken?
Dagen efter tog vi til stranden. "Er det også gratis?"
Jeg garanterede hende, at
hele Vesterhavet var gratis
at bruge, og stranden var det
også. Men hvordan bærer
man sig ad med at forklare,
at muslingeskaller er gratis,
og at søstjerner for den sags
skyld også er det, men at

fisk kun er gratis, hvis man
selv har fanget dem?
Et par dage efter var vi på
besøg hos familien, og nu
begyndte det at blive pinligt. For hvad i alverden
skal man svare, når man
sidder dér ved bordet, og
ungen så spørger, om maden er gratis?
Jeg forsøgte at forklare, at
jo altså, vi skulle ikke betale
for det, for vi var jo gæster.
Så man kunne godt sige, at
det for os var gratis.
Men hvorfor havde hun også kastet sig over sådan et

fjollet ord som gratis? Det
gav jo anledning til spørgsmål, som var komplet umulige at svare på. Er kusiner
f.eks. gratis? Jeg havde aldrig i mit liv tænkt på, at kusiner kunne betragtes under
den synsvinkel. Og jeg kan
heldigvis ikke huske, hvad
jeg svarede. Og hun blev
ved. Er sange gratis? Er
græsplænen gratis? Er mandage gratis? Det snurrede i
hovedet på mig, og jeg var
ærligt talt ved at blive bekymret. Havde vi virkelig
talt så meget om penge?
Det var da uhyggeligt, at en
treårig skulle gå dér og speSide 13

kulere på, om tingene var
gratis eller ikke!
Hvorfor gjorde hun det?
Det hele blev først opklaret
den dag i september, da vi
plukkede æbler. Hun gik og
samlede de stødte op, og jeg
havde svaret, at æblerne var
gratis, fordi de voksede i vores egen have, og at stigen
var gratis at stå på. Så kom
det forløsende spørgsmål
dernedefra:
"Hvem er Grati?" Hvem er
Grati?! Det var jo mig, der
havde misforstået det hele.
Barnet havde simpelthen
gået ud fra, at alting må være nogens. Og alle de ting,
der var gratis, de måtte altså ganske logisk tilhøre en
mægtig Hr. Grati! Jeg kunne
se ham for mig. Den mægtige Hr. Grati, som ejede både græsplænen og kusinerne og hele Vesterhavet og
mandagene med. Og som
gav os lov til bare at bruge
løs af det alt sammen!
Hvem Hr. Grati var?
Det var da soleklart: "Det
er Gud!" råbte jeg ned til
hende. "Er det Gud?" sagde
hun begejstret. "Ja, det er et
af Guds navne. Jeg havde
bare glemt det." - For det
havde jeg virkelig. Jeg vidste jo godt, at "gratis" betyder "det, som man kun kan
betale for med Tak!" Men
jeg vidste det kun sådan,
som man kan vide den slags
fra en ordbog. Nu havde min
gratis-unge fået det hele
vendt sådan på hovedet, at
jeg kunne se det i virkeligheden: At her stod vi midt i
Hr. Gratis klare septemberdag og på Hr. Gratis stige og
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Alt det mindste
som Gud skabte:
Små, små frø, du knap kan se,
er det vigtigste i verden.
Bare se hvad der kan ske,
når et lille-bitte-bitte-bitte frø
når et lille-bitte-bitte-bitte frø,
når et lille-bitte-bitte-bitte frø
bli'r lagt i jorden.

plukkede alle Hr. Gratis æbler. - Og det måtte vi godt,
for han havde selv givet os
lov til at låne det alt sammen, lige så meget vi ville.
Det hele føltes som overskud, nu hvor jeg kunne se,
at alle de dejlige ting, som
vi kan dele med hinanden,
de tilhører Hr. Grati. Og han
låner dem ud til højre og
venstre. Det er da ret pænt
af ham! Amen! ”

Alt bli 'r til af meget lidt:
i små, små frø, som ingen ser,
findes underlige kræfter, ingen
ved helt hvad der sker.
Alt det store her i verden,
har en gang vær't vældig småt.
Ved Guds hemmelige under,
bli’r det noget stort og flot,
når et lille-bitte-bitte-bitte frø.
når et lille-bitte-bitte-bitte frø,
når et lille-bitte-bitte-bitte frø
bli'r lagt i jorden.
Geir Hegerstrøm, u.å.
Melodi: Geir Hegerstrøm
https://youtu.be/-Sc7CTGDqX4

Høstgudstjenesten

Årets gang i Læsø Kirker
Tekst & fotos: Læsø Menighedsråd
_________________________________

Det er en stor glæde, at der igen er run på
kirkens bygninger. Sognelivets mange aktiviteter kører atter for fuld skrue, og med
stor tilslutning nydes de mange tilbud, der
findes under Læsø kirkernes paraply.

men til og håber at glæden og lysten må drive værket. Skønt er det, at vi allerede oplever,
at Anja med interesse og iver løfter arven
efter Ulla. Begge besidder en stor ansvarsfølelse, hvilket alle der kommer i Kirkensgaard henholdsvis har nydt og nyder godt
af - og vi ønsker jer god arbejdslyst!

Også sognehuset Kirkensgaard er igen fuldbooket med kor, cafe, møder, konfirmander
m.m.. Fødder sætter aftryk og mange fødder
sætter mange aftryk. Det var derfor en kendsgerning, at da Ulla Munk Jensen søgte nye
udfordringer i arbejdslivet, måtte hendes afløser findes.
Ulla har gennem flere år
sørget for, at der altid har
været pænt og rent at
komme i sognehusets
lokaler, som hun har
passet til punkt og prikke med stor omhu og ihærdighed. Der skal lyde
stor tak til Ulla for den hyggelige og rene atmosfære, hun formåede at skabe i Kirkensgaard, samt den fleksibilitet hun udviste, når
der også var behov for hendes hjælp på kirkens øvrige adresser - ude som inde.
Menighedsrådet takker for samarbejdet og
ønsker lykke til med de nye opgaver i tandklinikken. Tak for indsatsen hos Læsø kirker.
At det kan være en fornøjelse at pudse, skure og skrubbe med nænsom hånd i en gammel bygning, som man også opholdt sig i som
barn, når der lejlighedsvis var en legeaftale,
har Anja Lunnemann erfaret.
1. august begyndte Anja som den nye oldfrue i sognehuset og hun nyder, efter sigende, at varetage omgivelserne i Kirkensgaard.
Et job hun glæder sig over og som er lidt af
en rejse tilbage i tiden, når hun - midt i gulvvasken - dvæler et øjeblik ved barndomsminderne. Menighedsrådet ønsker Anja velkom-

I Læsø KirkeNyt fra marts 2021 gav vi løfte
om at præsentere vores nyeste medarbejder i
graverteamet, og det må være passende nu.
Flere af jer har givetvis mødt Carsten Grewal i aktion på såvel Læsø’s kirkegårde som
inde i kirken, når han har kirketjenesten, en
opgave han deler med de øvrige i graverteamet, Lone og Birgitte. Den 30- årige “grønne"
medarbejder har nået at få foden lidt mere i
gruset nu, end tilfældet var d. 15. marts hvor
han tiltrådte sin stilling som gravermedhjælper v/kirkerne - i udgangspunktet uden erfaring indenfor faget. Stillingen er forudbestemt til årlig revurdering for at sikre gensidig frihed for både den ansatte og arbejdsgiveren - med begge parters mulighed for ændringer, hvis matchet ikke er som ønsket.
Tilsyneladende passer den Københavnerfødte
Carsten fint til ø-livet og nyder den fredelige
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dagligdag, hvor alting ikke går så stærkt mens han dog konkluderer, at dette er på både
godt og ondt. Samtidig pointerer han også, at
hver dag gerne må gemme på sin egen udfordring, så alt ikke er helt forudsigeligt - lidt
spænding skal der være.

Den omstillingsparate Carsten er næsten lidt
afhængig af, at der dukker pludselige og uventede opgaver op, og arbejdet med det maskinelle udstyr finder han spændende og nyder,
når jobbets fleksibilitet viser sig. Han stiller
også gerne sin kompetence til rådighed, når
der skal kreeres et og andet til brug i kirkelige
handlinger - eksempelvis fremstillede han senest små halmballer til en børnegudstjeneste.
Disse idéer oplever han som et sjovt krydderi
og tager gerne en tørn.

Hvad hans fremtidige arbejdsliv ellers vil byde på er vanskeligt at spå om. Med en IT-uddannelse og lyst og trang til forandring, er der
ikke umiddelbart forventning om en livslang
karriere som kirkegårdansat. Men i Carstens
optik tæller hver en erfaring med, og ved Læsø kirker er der forskelligartede opgaver med
naturlig hovedvægt på kirketjeneste ude og
inde v/kirkelige handlinger, rengøring af kirkerum, lugning og vanding på kirkegårdene
samt en række andre årstids-bestemte opgaSide 16

ver, der pt. udgør graverteamets dagligdag.
Menighedsrådet ønsker Carsten velkommen
til og god arbejdslyst.
I skrivende stund er der tiltagende travlhed
hos samtlige af kirkens personaler. På kirkegårdene er grandækningen begyndt, og det er
hvert år en omfattende opgave, hvor dagenes
lyse timer udnyttes til fulde. Det er ligeledes
kirkegårdspersonalets intention, at gravene,
helst til den første søndag i advent, skal stå
smukt færdigpyntet, med gran i forskellige afskygninger og kreationer til øjets nydelse.

Om målet er realistisk afhænger bla. af vejrforhold m.m. - og for at sikre mest mulig arbejdskraft i en travl tid, hentes ekstern hjælp
ind. Mange kirkelige handlinger og aktiviteter venter forude og opleves i smukt pyntede kirker. Rammerne sættes, og der arbejdes
med indholdet - bl.a. en julehøjtid, som menighedsråd og personale ser meget frem til at
kunne gennemføre uhindret dette år.
Forud går mange tænkte tanker med planlægning af f.eks. “Syng julen ind” med de gamle velkendte julesange. De 9 læsninger med
oplæsning af bibeltekster, fællessang og julekor, omkranset af musik. En række gudstjenester med et generelt ønske om at løfte disse til et endnu mere festligt niveau gennem
bl.a. øget sang, musik og anden kreativ og
kunstnerisk udfoldelse. Kirken venter besøg
af skoleklasser, børn og plejehjemsbeboere,
som kan opleve julen der, og Menighedsplejens julehjælp når ud til de sognebørn, der kan
have behov. Skole-Kirke Tjenesten er i sving
på øens skole o.s.v. Bevæggrunden for alt dette er at række julenattens lysende stjerne længere ud, så strålerne derfra må skinne på og
varme os langt ind i de mørke og kolde januar og februar-dage med fejring af Helligtre-

konger, kyndelmisse m.m. I den stjerne er der
lys til hver dag hele (kirke)året.

Syng julen ind
2. dec. kl. 19.00 i Byrum Kirke
De 9 læsninger
11. dec. kl. 16.00 i Byrum Kirke

Rigtig mange initiativer i Læsø kirker er båret af frivillighed, som vi er taknemmelige
over og stolte af. Der er altid et fællesskab
at deltage i og en opgave at få, hvis du er i
stand til det. Tag endelig fat i en af os, hvis
du brænder for noget - brænd ikke inde, men
brænd igennem!

nighedsrådets opgave:
● at arbejde for gode vilkår for evangeliets
forkyndelse
● at være forvaltningsmyndighed
● at være arbejdsgiver for de ansatte ved
kirken bortset fra præsterne
● at beskytte kulturværdier (bygninger og
anlæg)
● at være menighedens repræsentanter i den
lokale styrelse af kirke og kirkegård.
Første gang en person indtræder som valgt
medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menighedsrådsløftet, jf. Menighedsrådslovens § 7.
I menighedsrådsløftet erklærer man på ære
og samvittighed at ville udføre det betroede
hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske folkekirke, så den kan byde gode
vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
Derfor skal Betlehemsstjernens budskab om
en glæde for hele folket deles - derfor skal vi
ville fællesskabet, på tværs af alder og kultur. Velkommen i kirkerne på Læsø og tak
for hver en oplevelse og håndsrækning du giver til at styrke vores alle sammens kirke.
På gensyn til endnu et nyt kirkeår, som vi
tager hul på den 1. søndag i advent.

Det siddende Læsø Menighedsråd afslutter
om et øjeblik det første år, og på menighedsrådsmødet i november skal vi atter konstituere os. Vi takker for tilliden, der blev os vist
ved sidste års menighedsrådsvalg og har erfaret, at vi sagde ja til en stor opgave, som
vi arbejder seriøst med og lægger al den energi i, som vi kan. Det hedder sig, at Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse, og opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til
beskyttelse af kulturværdier. Bl.a. er det me-

Stjernen over Betlehem
En ledestjerne er så sej!
Den kan i mørket vise vej!
Og lede os i natten frem,
Så vi kan finde sikkert hjem!
Olav Juul
Nytårsdag 2021
Side 17

” Niels Steensen / Steno ”
SOGNEAFTEN i Kirkensgaard
tors. 11/11 kl. 19.30
v /geolog Jens Morten Hansen.
Steno var pioner inden for anatomien og geologien. Hans kritiske
holdning til den lutherske kristendom, han var opvokset med,
bevirkede, at han efter teologistudier konverterede til den katolske tro og fik sågar titel af
biskop. Steno blev saligkåret i Rom
af Pave Johannes II i 1988.
Stenos mest berømte ord:
“skønt er det vi ser, skønnere er det,
vi forstår, men langt det skønneste er det,
vor forstand ikke kan rumme”
“ Barndommen på Juelsminde “
SOGNEEFTERMIDDAG
tirs. 7/12 kl. 14.30
m/Adventshygge på Plejehjemmet
Olav Juul og Anne Julie fortæller
om deres fælles barndom på Juelsminde.
Velkendt julemusik v/Allan Strøm
til hjemmebag og julegodter.

“ Præriens sange “
SOGNE & SANGAFTEN
tors. 20/1 - 2022 kl. 19.30 i Byrum Kirke
v/forfatter/foredragsholder
Torbjørn Ydegaard
Laura Ingalls Wilders bøger
om pionertidens Amerika har
tryllebundet generationer af
piger og drenge, børn og voksne. Gennem alle bøgerne er sange, akkompagneret
af Fars violin, noget af det, der binder familien
sammen i glæde og giver dem mod og styrke til at
overleve i vanskelige tider. I Præriens Sange synger
vi, med hjælp af Læsø Skoles elever, nogle af søndagenes mere kirkelige sange fra bøgerne - hverdagen havde andre sange. Mellem sangene dykker
vi ned i forskellige perspektiver ved forfatterskabet.
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“ The Ballad of Jack and Rose ”
FILMKRÆS i Læsø BIO
ons. 17/11 kl. 19.00
Jack bor sammen med sin
16-årige datter Rose i et nu forladt
kollektiv på en ø. Siden kollektivet
gik i opløsning, har Jack skærmet
Rose fra verden uden for øen, men
med en alvorlig sygdom, presser
spørgsmålet om fremtiden sig på. Men da Jack
inviterer sin kæreste Kathleen til at bo på øen
sammen med sine to sønner, føler Rose sig forrådt,
og situationen kommer meget
ud af kontrol.

“ The danish girl ”
FILMKRÆS i Læsø BIO
ons. 12/1 - 2022 kl. 19.00
Lili Elbe bliver født som Einar Wegener og
lever som sådan, til Einar møder Gerda
på kunstakademiet. De bliver forelskede,
gifter sig og lever begge som kunstnere
- Einar noget højere anskrevet for sine landskabsmalerier end Gerda for sine portrætter. En dag skal
Einar stå model for Gerda i en kjole, og i det øjeblik
dukker Lili frem til overfladen. Efter den første forvirring er Gerda klar til at acceptere sin elskede for
det hun er og trods omverdenens modstand får Lili
mod til at bære sin sande identitet, som inspirerer
Gerda til at finde sin identitet som kunstner.

“ Læsø Synger “
FÆLLESSANGSAFTEN i Kirkensgaard
tirs. 25/1- 2022 kl. 19.30
SAMT
tirs. 22/2 - 2022 kl. 19.30
- BEMÆRK 2 datoer!
Det bliver en aften fyldt
med fællessang, i det nye
koncept som organist
Kasper Køhl Jensen står bag.
Højskolesangbogen benyttes, og der er rig
mulighed for at foreslå sin yndede sang, når
Kasper har sat sig ved klaveret og Læsø synger.
Bliver stemmen lidt træt og rusten undervejs,
er der heldigvis en kaffepause midtvejs.
“ Så syng da Danmark lad hjertet tale”

“ Rød ”
FILMKRÆS i Læsø BIO
ons. 16/2 -2022 kl. 19.00
Filmen Rød følger den unge model Valentine, som bor i Geneve. Hun opdager at
hendes nabo, en pensioneret dommer, spionerer i
andre folks privatliv ved at aflytte deres telefonsamtaler. Naboen gør det ikke for pengenes skyld,
men for at understrege sit kyniske svar på verden.
Rød er den sidste film i Kieslowskis trilogi i Tre
farver, og den følger efter Blå og Hvid. Tilsammen
danner de en kommentar til 1990’ernes franske
samfund.
“ Freedom Writers ”
FILMKRÆS i Læsø BIO
ons. 16/3 - 2022 kl. 19.00
Filmen er den sande historie om hvordan
læreren Erin fra en belastet forstad til
Los Angeles får en flok rødder, banditter og bandemedlemmer igennem deres high schooltid - imod alle odds. Hvor forventningerne til de
unge er, at fire ud af fem vil droppe ud af skolen,
gennemfører de alle. Og mange går videre – enkelte står i dag med en doktorgrad i jura fra Harvarduniversitetet.

AKTIVITETER
I ØENS MISSIONSHUS
” Familiens Adventsfest ” fre. d. 26/11 kl. 19.00
Traditionen holdes fortsat i hævd, og det er en stor
glæde for fredagsklublederne, atter at kunne
invitere til Luciaoptog, fællessang, kagebord og
amerikansk lotteri -velkommen til adventsfest 2021
Evangelisk Alliance Bedeuge 2022
- følgende bedemøder på Læsø:
tirs. d. 11/1 kl. 19.30
i Kirkensgaard v/Tove Brændstrup
ons. d. 12/1 kl. 19.30
i Østerby Missionshus v/Elmer Haaber
tors. d. 13/1 kl. 19.30 i Kirkensgaard
Indre Missions møde ons. d. 9/2
kl. 19.30 i Østerby Missionshus
v/Poul Nielsen Hjørring
Hjertelig Velkommen

SOGNEEFTERMIDDAG
tirs. 1/3 - 2022 kl. 14.30
m/musik & fortælling på Plejehjemmet
En stund i forårets tegn med lokale musikere
der vil akkompagnere fællessangen.
Eva Bernhagen har en fortælling med, og der er lagt
op til fuldendt hygge med lækkert hjemmebag til.

Faste aktiviteter i sognene
• Babysalmesang for 0-2-årige i Byrum Kirke
•
•

•

•
•
•
•
•

og Sognehuset. Annonceres på FB og LæsøPosten.
Englebixen kirkens musikalske tilbud for ca.
0-6-årige - Annonceres på FB.
Kirke i Børnehøjde sidste torsdag i måneden
17 - 18.30 (erstatter Englebixen disse torsdage)
Børnevenlig gudstjeneste m/mulighed for fællesspisning. Voksen: 30 kr. barn/konfirmand: 20 kr.
Dog familiepris max 100 kr. tilmelding senest på
dagen kl. 12.00 til kordegn Grethe: tlf. 24976434
mail: gnh@laesoekirker.dk
Fredagsklub for børn fra 4 år og op, fredage.
Annonceres på FB og LæsøPosten.
Vesterø: lokalerne i Vesterø Boldklub kl. 15.00 16.45 / Østerby: Missionshuset kl. 15.30 - 17.00
Taizé-andagt Byrum kirke kl. 16.30 - 17.15.
Annonceres på FB og LæsøPosten.
Kvinde, Krop & Kirke v/Anamet Magven
og Eva Bernhagen. Annonceres på FB
Kirkekoret: Sognehuset, øver torsdage
kl. 10.00 - 12.00 - kontakt se. s.2
Strengekoret: Sognehuset, øver mandage
kl. 9.30 - 11.30 - kontakt Grethe S. Hansen 21447984
Rytmisk Kor: Læsø Skole, øver udvalgte mandage 19.15-21.00, kontakt Grethe N.H. 20292090

• Søndagscafé: Sognehuset,
søndage kl. 13.30 - 16.00
• Herregruppen: Sognehuset,
tirsdage kl. 10.00 - 12.00
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Set & sket siden sidst
Tekst: Kirsten Melchjorsen
Fotos: Susan Møller Strøm
_____________________

God stemning og tilfredshed med lige dele kulinariske, kulturelle og naturrige
oplevelser var arrangementudvalgets intentioner for Læsø Kirkernes sogneudflugt, og
de blev i den grad indfriet.
Deltagerantallet på 48 var i
år rekordstort og repræsenterede alle generationer i alderen 8 mdr. til 94 år.

et sikkert hit, og denne gang
var ingen undtagelse.
Dagens clou var besøget på
Per Kirkebys “Håbet”, hvor
kunstneren producerede serier af store kunstværker i
atelieret, som han fik bygget
ved siden af sit feriested.
Poul Christensen, fmd. for
Kunst og Kultur tog imod
og guidede på sin folkekære
måde selskabet rundt. Ikke

alene atelieret, men også haven med Kirkebys murstensskulpturer, der går i smukt
samspil med Læsøs natur
samt den spændende firelængede ejendom, vakte
stor interesse.
Den vellykkede dag sluttede i Kirkensgaard med kaffe, is, friske bær og brownies. Fællesskabet var i højsædet, og alle nød det.

I dejligt sensommervejr med
chauffør Leif Højer bag rattet og Bodil Kessler på guidesædet, gik turen til Hummerens Hus i Vesterø, hvor
værterne Karen og Flemming servicerede og kræsede for os med en lækker
frokostplatte i de hyggelige
omgivelser.
Sydvesten med de smukke
åbne vidder og kig til “floden” og “Stokken” er altid
Dette, og meget andet
hændte - se fotos s. 24

○ Konfirmation - tillykke
○ Koncerter
○ Kirke i Børnehøjde
○ Konfirmandhold - nye
___________________

KONFIRMATIONS DATOER ER UDBUDT
for 2022 - 2023 & 2024
2022: 13. maj og 14. maj
2023: 18. maj og 20. maj
2024: 26. april
Læs mere på:
http://laesoekirker.dk/praktisk-info/
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Menighedsplejen på Læsø

Vågetjenesten
Læsø Vågetjeneste - under Menighedsplejen og tilknyttet Læsø
Døgnpleje - har eksisteret siden juli 2018. Vi er pt. 13 vågere,
hvoraf enkelte stadig er på arbejdsmarkedet. Alle bidrager med
et stort engagement. Vore vagter er almindeligvis fra kl. 23-07.00
Vågetjenesten har sin naturlige gang på Plejehjemmet, men kommer også i private hjem. Vågetjenesten har tavshedspligt, i lighed med sundhedspersonale, 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 Døgnplejes tlf: 9849 1422
Koordinator Hanne Junge

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

Menighedsplejens Julehjælp
Har du brug for en håndsrækning til den forestående jul, tilbyder Læsø Kirkers Menighedspleje også i år julehjælp.
Send en kort begrundet ansøgning senest fredag d. 28. november 2021. For at søge skal du skal være bosiddende på Læsø.
Ansøgningen er personlig og gælder dig og din familie.
Evt. børns alder skal oplyses. Send en mail til præsten: evb@km.dk
eller læg et brev i postkassen på Kærmindevej 3, Byrum Att. Præsten.
Alle ansøgninger behandles diskret og modtager direkte svar først i december.

Søndags - Caféen
Menighedsplejens Søndags-Café er - dog d. 26/12 undtaget - åben hver
søndag eftermiddag 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
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Sogne Info

Døbte___________
• 26.06.21: Berthel Holger Kranker
• 25.07.21: Otto Johansson Wesselhøft
• 14.08.21: Johanne Stoklund
• 15.08.21: Elisabeth Laura
Lærkefoged Ryan
• 04.09.21: Karen Stoklund Thomsen
• 11.09.21: Ellen Buch Arenfeldt Vilsen
• 18.09.21: Majse Nørgaard Levorsen
• 25.09.21: Holly Hofmann Clausen

Viede___________
• 07.08: Camilla Malling Beck
og Kalle Pedersen
• 28.08: Stine Weinreich
og Jane Bodholt Svendsen
• 28.08: Anna Katrin Nørgaard
og Kim Juul Andersen
• 18.09: Mette Levorsen
og André Nørgaard Hansen

Døde___________
• 19.05: Caroline Melchiorsen Wesselhøft
• 20.05: Øyvind Ragnar Rekling
• 23.06: Per Pedersen
• 02.07: Morten Juul Christensen
• 11.07: Evelyn Anna Petersen
• 15.07: Evy Madsen
• 24.07: Peter Arvid Jensen
• 30.07: Yrsa Irene Jensen
• 31.07: Elise Margrethe Melchiorsen
• 02.08: Jørgen Vester Nielsen
• 06.08: Ida Conny Gydesen
• 06.08: Palle Bak Nielsen
• 18.08: Allan Rasmussen
• 24.08: Susanne Vinther Christiansen
• 06.09: Inger-Berit Aasland
• 12.09: Erling Stjerne
• 24.09: Hanne Venø Pedersen
✭ ✭ ✭ ✭

Alle helgen er en særlig mindedag
for alle de mennesker, vi hver især
har mistet i vort liv.

Du er ikke mere!
Jeg kan lade tårerne flyde, at du ikke er mere,
eller jeg kan smile, fordi du har levet.

Enhver, der måtte ønske at deltage i
mindegudstjenesten m/lystænding og
oplæsning af navne på dem vi mistede
i det forgangne år, er velkommen.

Jeg kan lukke mine øjne og bede til
at du må komme tilbage, eller jeg kan åbne mine
øjne og se alt det, du efterlod.

Inviter gerne en med eller sig selv ja tak,
hvis du inviteres til at ledsage en
på denne søndag i Byrum Kirke.

Alle Helgen Mindegudstjeneste
d. 7. november kl. 16.30

Mit hjerte kan føles tomt, fordi jeg ikke kan se dig,
eller jeg kan lade mig fylde
med den kærlighed vi delte.
Jeg kan vende ryggen til i morgen og leve af i går,
eller jeg kan glæde mig til i morgen,
takket være i går.
Jeg kan mindes dig og kun det, at du er væk eller,
jeg kan hædre dit minde og lade det leve videre.
Jeg kan græde og lukke min sjæl, være tom
og vende ryggen til, eller jeg kan gøre,
hvad du ville ønske: Smile, åbne mine øjne,
elske og fortsætte rejsen.
Trykt og redigeret med Hospice Vendsyssels tilladelse
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Gudstjenester i Læsø Kirker
Dato

Byrum

7/11

Mindegudstjeneste
16.30 E.Bernhagen

Allehelgen søndag

9/11 tirsdag Plejehjemmet

Østerby

Vesterø

10.00 E. Bernhagen

Gudstjeneste på Plejehjemmet
14.30 E.Bernhagen

14/11

24. s.e.trin.

21/11

kirkeårets sidste s.

10.00 Winnie N. Rischel

10.00 E.Bernhagen

23/11 tirsdag Plejehjemmet

Gudstjeneste på Plejehjemmet
14.30 E.Bernhagen
10.00 E. Bernhagen og Kor ★

28/11

1. s. i advent

5/12

2. s. i advent

12/12

3. s. i advent

10.00 E. Bernhagen

14/12 Julegudstjeneste for
Plejehjemmets beboere
og pårørende

Byrum Kirke 14.30
K. Nissen og Kor
Kaffebord på Plejehjemmet

10.00 E.Bernhagen

19/12

4. s. i advent

10.00 Karsten Nissen

24/12

Juleaften

16.00 E.Bernhagen ★
Børne/fam. 10.30 E. Bernhagen ★
23.30 E.Bernhagen ★

25/12

Juledag

15.30 E. Bernhagen

14.30 E. Bernhagen ★

26/12

2. juledag

10.00 E. Bernhagen

31/12

Nytårsmesse
- kalenderårets sidste

15.30 J.C.Meldgaard

1/1

Nytårsdag

2/1

Hellig3Konger.s.

4/1

tirsdag Plejehjemmet

16.00 J.C.Meldgaard og Kor ★
Ingen kirkegang - denne søndags gudstjeneste forventes konverteret til Nytårsmessen d. 31/2 - en tradition på Læsø

Gudstjeneste på Plejehjemmet
14.30 E.Bernhagen

9/1

1. s. e. H3K.

16/1

2. s. e. H3K.

10.00 E. Bernhagen ★

10.00 E. Bernhagen

18/1

tirsdag Plejehjemmet

Gudstjeneste på Plejehjemmet
14.30 E.Bernhagen

23/1

3. s. e. H3K.

30/1

4. s. e. H3K.

10.00 N.N.
10.00 N.N. og Kor

1/2

tirsdag Plejehjemmet

Gudstjeneste på Plejehjemmet
14.30 E.Bernhagen
10.00 E. Bernhagen ★

6/2

Sidste s. e. H3K.

13/2

Septuagesima

15/2

tirsdag Plejehjemmet

20/2

Seksagesima

27/2

Fastelavn

6/3

1. s. i fasten

13/3

2. s. i fasten

10.00 E. Bernhagen og Kor
Gudstjeneste på Plejehjemmet
14.30 E.Bernhagen
10.00 N.N.
10.00 N.N. ★
10.00 E. Bernhagen og Kor
10.00 E. Bernhagen ★

★ = Indsamling/Kirkekollekt
28. nov.
24. dec.
1. jan.
16. jan.
6. feb.
27. feb.
13. mar.

Læsø Kirkers Menighedspleje
Børnesagens Fællesråd
Bibelselskabet
KFUMs Soldatermission
Læsø Kirkers Menighedspleje
Blå Kors
Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling

v/MobilePay bedes indbetalingen
foretages på den aktuelle dato for
aktiviteten og oplyse hvad den
dækker: kollekt, entré osv. Tak.
Eksempel: Kollekt 1/3-2021

520

640

Vikarierende præster:
20. - 21. nov.
13. - 19. dec.
27. dec - 2. jan.
22. - 30. jan.
19. - 27. feb.
19.- 20. mar.

Winnie Nørholm Rishel
Karsten Nissen
Jens Christian Meldgaard
Erik Nikolajsen
N.N.
Lisbeth Solmunde Michelsen

Mandag er fast ugentlig fridag for Læsøs sognepræst Eva Bernhagen. Øvrige ferie-fridage afløses EB af ovenstående præster
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