LÆSØ
KIRKENYT
Byrum, Vesterø og Østerby Kirker, 29. årgang, nr. 1

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.

Marts - April - Maj - Juni 2022

Læsø Kirker

K ontaktoplysninger
Kirkebogsførende sognepræst:

Kirkens Åbningstider

• Eva Bernhagen, Kærmindevej 1A
tlf. 2149 1001 evb@km.dk
- mandag er fast fridag
• V/præstens fravær samt øvrige
ferie-fridage kontaktes vikarpræsten
tlf. 2134 3717

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

Kirkekontoret
• Henvendelse vedr. kirkegårdene til
Graverteamet:Kirkegårdsleder Birgitte Melchjorsen,
medhjælper Lone Wachmann og Tiina Olsen
• 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
8.00 - 10.00 på tlf. 2497 6434 gnh@laesoekirker.dk
Vedr. kirkebogsregistrering: gnh@km.dk
Postadresse: Kærmindevej 3 9940 Byrum. Att.:GNH

Læsø Kirkers Menighedspleje
• Formand Jørgen Toftlund, Kongevejen 3, Vesterø
5362 0651 - Mail: mjtoftlund@gmail.com
• Besøgstjenesten: Kontaktperson Jørgen Toftlund.
• Søndags - Cafeen: Kontaktperson 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

Organist og Kirkesanger
• Organist Kasper Køhl Jensen.
Tlf. 9849 1807 / 2329 2710 kasperkj@mail.dk
• Kirkesanger Preben Mikkelsen.
Tlf.2132 6628 pmikkelsen6@gmail.com

Menighedsrådsmøder
• Alle møder er offentlige og afholdes i Sognehuset
Kirkensgaard Kærmindevej 1 i Byrum kl. 18.50
• Dato: 15/3 + 19/4 + 10/5 + 21/6
• 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
Pedersen, Anker Juul Strøm, Peter Pedersen, Ann
Rytter, Kathrine Sofie Kranker.
• Regninger og øvrige henvendelser vedr. Læsø Kirker
& 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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Mulighed for kor
• Kirkens Kor v/ Kasper Køhl Jensen - øver torsdage
kl. 10-12 i Kirkensgaard. Kontakt Tove Brændstrup
2929 9342 - Mail: fru.tove@mail.dk
• Strengekoret - øver mandage i Kirkensgaard
Kontakt Grethe Sonne Hansen 2144 7984
• Læsø Gospel & Rytmiske Kor - øver udvalgte
mandage. Kontakt Grethe Nyeng Havnhøj 2029 2090

Læsø KirkeNyt
• udgives af Læsø Menighedsråd tre gange årligt: marts,
juli og november måned. Bladet kan afhentes i Kirken.
• Redaktionen: Menighedsrådets næstformand Elmer
Haaber -redaktør, Præst Eva Bernhagen, Olav Juul,
Kirsten Melchjorsen, Anita Vesterdorf og kordegn
Grethe N. Havnhøj.
• Deadline til næste blad: 15. maj 2022
• Opsætning & Layout: Hans Nepper og Kordegnen
• Tryk: Øko-tryk Aps. Skjern
• Omdeling: Nordjyske Distribution
• Tilgængeligt: I kirkernes våbenhus samt på øens
turistbureauer kan kirkebladet erhverves.

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

A ppelsiner

må der til…

Tekst:
Sognepræst på Læsø
Eva Bernhagen
_________________

Engang kørte jeg med nattoget til München.
Jeg skulle ned til Østrig og være servitrice
på et skisportshotel. Dengang var jeg studerende og havde ingen penge, så jeg havde
købt den billigste billet, og det var en siddeplads hele vejen. Vi var nogle stykker i kupeen. Nogle sov, andre læste og atter andre
skulle skifte tog undervejs. Jeg faldt i snak
med en mand, der skulle besøge sin familie,
de var fra Irak og boede nu spredt i Europa.
På et tidspunkt hentede han kaffe og havde
også et papkrus med til mig, og selv den dårligste lunkne tog-kaffe smager skønt midt om
natten. Og dertil rakte han mig en appelsin.
For appelsiner må der til på lange natlige togrejser, forklarede han. Det passer. Den slukkede min tørst, og jeg følte mig næsten helt
frisk.
På en togrejse fik jeg engang slukket min
tørst. Og hørt lidt af en fremmeds livshistorie.
I Bibelen hører vi også fortællinger om tørst,
der slukkes. Der er historien om Jakob, en af
patriarkerne fra det Gamle Testamente, der
sad ved en brønd i et fremmed land, som han
var kommet til. Da fik han øje på en kvinde,
som han straks forelskede sig i. Det var Rakel. Hun passede sin fars får, og sammen med
alle de andre hyrder var hun på vej til brønden for at vande fårene. Skikken var, at stenen først blev taget fra brøndens åbning, når
alle hyrderne var klar med dyrene. Men Jakob ventede ikke, han skubbede stenen af for
Rakel og gav hende vand. Han endte med at
blive gift med hende.
Ved den samme brønd kom Jesus også forbi
mange år senere. Han satte sig der i middagsheden og faldt i snak med måske det eneste
andet menneske, der også var der. En kvin-

de, der hentede vand. Men de talte forbi hinanden. Jesus talte om livets vand, som gør,
at man aldrig mere vil tørste. Kvinden talte
om almindeligt vand, som hun gerne vil være fri for at skulle ud og hente hver eneste
dag. Til sidst sagde Jesus til hende, at han
vidste hvem hun var og kendte til hendes
livshistorie – som set med datidens øjne var
anstødelig, fordi hun havde kendt flere mænd.
Hun var en person, der var faldet ud af samfundets sociale norm. Han tilbød hende livets vand.

Vi mennesker higer og søger
efter mening. Vi har brug for at
fortælle vores historie,
og vi har brug for, at vores
historie indgår i en
endnu større fortælling.
Som nu den med tørst og vand.
Helt konkret har vi brug for mad og vand som
næring for at kunne overleve. Som også er
det, kvinden talte om. Men på et helt andet
plan har vi også brug for åndelig næring. Vi
må høre, at vi er genkendt, og at vi hører til i
en kæmpestor sammenhæng, i et fællesskab
og at vores liv er meningsfuldt, også med
alt det vi har med i bagagen.
Som Jakob, der væltede stenen fra brønden
med vand, væltede Jesus stenen fra graven,
som han var lagt i efter korsfæstelsen. Liv
strømmede ud og lys strømmede ind. Jesus
overvandt døden ved påsketid og gav os endnu et lag i den store fortælling om et håb, der
blev vores. Et håb om evigt liv. Han gav os
også et løfte, som vi altid hører ved en anden
sten, nemlig ved døbefonten. Over enhver,
der bliver døbt, lyder ordene: Se, jeg er med
dig alle dage indtil verdens ende”. Døbefonten er fyldt op med det vand, som Jesus fortalte kvinden om. Livets vand, der flyder ud
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af en kilde, hvis sten aldrig dækker for udspringet, men som står åben nøjagtig som
gravhulens indgang påskemorgen. Det vand
bliver vi tilbudt. Mening og indhold i livet
får vi med Guds løfte om, at han vil være
en del af vores liv.

Den store fortælling skal vi høre,
og vi skal også fortælle den
for hinanden.
Fortælle mening og indhold ind i andres liv,
når vi mødes ved brønden – eller i toget eller helt andre steder. Og måske række et glas
vand frem, til en der tørster, ligesom Jakob
der sørgede for Rakel. Eller give en appelsin
til en fremmed på rejsen.

I næste blad - sommerens KirkeNyt kan du
bl.a. læse om Laurits og hans dåb; og om
Miriam, som voksede fra at være menigt
medlem i Læsø menighedsråd til at prøve
kræfter med formandsposten…

- Måske skal også DIN historie berige os.
Tag gerne kontakt til redaktionen for at
sende os dit indlæg eller for at tale med os
om tanker eller et emne du funderer over,
stort eller småt - eller måske et konkret
spørgsmål til præst eller menighedsråd.
Lad os dele historier med hinanden.
Se red.kontaktoplysninger på side 2.

Læs i dette KirkeNyt:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Arrangementer i sognene på Læsø
Alle har en historie……..
En lysglobe skabes…..
Menighedsrådets DNA….
Fra C te d'azur til Læsø….
Vækstpunkt….
Menighedsplejen…..
Sogne INFO….
Vikarierende præster….
Koncerter…..
Kommende gudstjenester ….

♦︎

♦︎

ô
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- Måske vil du deltage i det store netværk af
frivillige, som løfter alle mulige opgaver i
menigheden - fra baby-hjælper, kreative
projekter, udsmykning, PR, sang, “madmor”,
drama, iværksætter og meget, meget andet.
Send bud til os i kirken så vi kan hjælpe
dig med at finde det sted, og den opgave
du brænder mest for, og kan se dig selv i.
Læsø Kirker er velsignet med mange
frivillige, men har bestemt også en plads
til dig - til gensidig glæde

KENYA-AFTEN
30. marts
Læsø menighedsråd indbyder til glædeligt gensyn m/missionærparret Susanne
og Leif Madsen samt fællesspisning af
afrikansk inspireret mad i Kirkensgaard.

Parret er vendt tilbage til Danmark,
Aalborg og arbejder fortsat i NLAI
– New Life Africa International –
Et projekt de startede for over 25 år siden
i Nakuru i Kenya. I dag rejser de rundt
i både ind- og udland og fortæller
om non-profit organisationen.
Kl. 18.00 tilbydes fællesspisning
- for tilmeldte.
Det varme måltid koster 50 kr. hvor
beløbet ubeskåret går til NLAI’s arbejde.

Spisetilmelding skal ske senest
søn. 27. marts til Lillian/Elmer Haaber
tlf: 9849 8378 eller 2947 1017
Kl. 19.30 begynder Susanne og Leifs
fortælling i ord og billeder.
Der er mulighed for at købe afrikansk
kunsthåndværk, smykker, tekstilprodukter
m. m. fremstillet på NLAIs skole i
Nakuru.

ESTER BROHUS
& KNUD MØLLER
29. april kl. 19.30

Efter mere end 20 år som naboer, venner og
musikalske fortrolige tager Ester Brohus og
Knud Møller til efteråret på en længe ventet
turné i hele landet. Allerede 29. april kan Læsø
Koncertudvalg i Byrum Kirke tilbyde et brag
af en koncert med duoen, der vil præsentere
nogle af Ester’s nye sange, ældre hits,
favoritterne og numrene med den gode historie.
Alt sammen til Knud Møllers fantastiske
guitarspil.
“Vi har været igennem en uvant og ny tid, som
i den grad har givet stof til eftertanke og
inspiration til ny musik. Det er ikke alle, der har
haft det lige nemt. De nye sange beskriver
vores indbyrdes kærlighed, har temaer som
trofasthed og afsavn. Men det handler også om
det at drømme og ikke mindst glæden ved
livet”, fortæller Ester Brohus.
At sangerinden er opvokset med kirken har
hun aldrig lagt skjul på, og hendes voluminøse
stemme kan noget helt særligt i det smukke
kirkerum. Ester har i de sidste mange år trukket
fulde huset i de danske kirker. For deltagerne
bliver koncerten mødet med et lille menneske
med en stor fortælling, som sætter ord og lyd
på det, som vi alle har indeni. Hun har aldrig
været nærig med de personlige fortællinger,
som rammer publikum, når de mindst venter
det… lige der på kirkebænken i Byrum.

Billetpris: 150,- kr.Side 5

A lle

har en historie - og det er vigtigt at

Tekst:Torbjørn Ydegaard
Foto: T.A. & Torbjørn
Ydegaard
______________________

I januar havde jeg fornøjelsen af at vikariere for Eva Bernhagen i konfirmandundervisningen. Det var klart, at jeg ikke skulle
undervise i teologiske eller kirkelige temaer.
Derfor planlagde jeg et forløb, hvor jeg kunne sætte mine erfaringer med Freedom Writer-pædagogikken i spil. Det blev til en række
etiske og psykologiske øvelser, hvor konfirmanderne blev konfronteret med både sig
selv og hinanden.
Freedom Writers-historien er denne: I begyndelsen af 1990-erne blev en ung nyuddannet
lærer, Erin Gruwell, ansat på en high school
i Long Beach i omegnen af Los Angeles.
Med sin lave anciennitet fik hun de mest udfordrede elever – 150 i alt, hvoraf man regnede med at 80 % ville droppe ud i løbet af de
fire år high school varer. Alle 150 elever bestod eksamen, mange kom, som de første i
deres familie, på college og flere har siden
afsluttet universitetsuddannelser og ph.d.grader endda fra Amerikas fineste læreranstalter – Harvard, Yale og Stanford!
Erin kunne altså noget, de færreste af os kan.
Hun startede ikke med en plan med delmål,
slutmål og faste evalueringstidspunkter. Hun
byggede skibet mens hun sejlede det! Først i
bakspejlet viste der sig et mønster, der nu globalt gives videre til lærere og andre fra underviserverdenen. Jeg er én af disse Freedom
Writer Teachers.
Det mønster for pædagogik, der opstod ud af
Erins praksis i klasseværelset, bygger på nogle enkle principper: Alle har en personlig historie, en ballast på godt og ondt, som man
bærer med sig i livet. Det gælder også for
skoleelever. Den ballast er ofte afgørende for
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elevens præstationer. Ved at hun som lærer
anerkendte elevernes personlige historier og
lyttede til dem, gav hun dem værdi og betydning. Som lærer blev hun på den måde nærværende for eleverne og altså ikke kun én,
der skulle formidle et for dem fremmed og
tilsyneladende ligegyldigt fagligt stof.
Hun satte eleverne til at skrive dagbog, og
lovede at læse hvad de skrev – men uden at
rette stave- og grammatikfejl og fylde dagbøgerne med røde markeringer. Eleverne
kvitterede ved at åbne sig og fortælle om livet i boligområder hærget af narkomisbrug
og af vold, voldtægter og bandekrige – en
verden den ’pæne’ middelklassepige Erin intet kendte til. At skrive sin egen historie frigjorde eleverne fra den; historien blev til en
tekst som andre tekster, der kunne læses, forstås, misforstås og drøftes af andre.
Elevernes egne dagbøger ledte videre til læsning af Anne Franks dagbog (verdens næstmest læste bog, kun overgået af Biblen!) fra
Anden Verdenskrig og Zlata Filipovics dagbog fra det belejrede Sarajevo i 1990-erne.
Og pludselig gav det mening for eleverne at
læse bøger, for der var jo noget genkendeligt
i teksterne – teksterne talte til dem og til det
liv, de selv levede!
Konfirmanderne i Line Game
At åbne sig og fortælle om sig selv er vanskeligere end man måske forestiller sig, især for
unge der lever i allerede fasttømrede roller i
forhold til hinanden. Praktiske øvelser fremfor voksen-snak var vejen frem.
F.eks. lavede vi et Line Game. Konfirmanderne stod fordelt på hver side af en linje –
en lang snor. Jeg stillede en række spørgsmål.
Først lette og banale som ”Har du spist morgenmad i dag?” senere mere nærgående som
”Har du nogensinde gjort noget, du vidste var
dumt eller forkert, blot for at imponere dine
venner/veninder?” Kunne de svare bekræftende på spørgsmålene, gik de frem til linjen,
stod der et øjeblik og gik så tilbage igen. På

fortælle sin historie

den måde kunne de vise hinanden sider af sig
selv, som de måske ikke talte åbent om til
hverdag – og uden selv at skulle sætte ord
på. Som deltager i Line Games ved jeg, hvor
ærligt man svarer i situationen, også på de
nærgående spørgsmål. Og som lærer og leder af Line Games er jeg ofte blevet overrasket over den bagage mine elever og studerende bar med sig og hvor forskellig deres verden var i forhold til min! Det eneste
spørgsmål konfirmanderne nægtede at svare
på, gik på om de i virkeligheden valgte konfirmationen for gavernes skyld – jeg lovede
endda ikke at fortælle Eva, hvad de svarede!
Sprogligt legede vi med indskudte sætninger
i enkle udsagn om os selv. Mit personlige eksempel er udsagnet: ”Jeg har undervist det
norske forsvar i bjergbestigning”. I sig selv
en sand sætning. Men et indskud gør den
noget mere dramatisk: ”Jeg, der er opvokset
i den flade Tønder-marsk, har undervist norsk
forsvar i bjergbestigning” – det horisontale
møder det vertikale! Det var klart lettere for
mig med mere end 60 års livserfaring at danne sådan en sætning, end det var for konfirmanderne med kun 10-12 års husket liv bag
sig. Men det gør ikke noget somme tider at
skulle på tæer for at nå i mål!

Og vi spillede med Story Cubes – fortælleterninger. Et spillesæt består af ni terninger
med forskellige figurer og symboler i stedet
for øjne. En spiller kaster terningerne og skal,
ud af de figurer der fremkommer, fortælle
noget om sig selv – stort eller småt, godt eller skidt, bare det er sandt! Situationen gør,
at de fleste får fortalt noget, og ofte noget de
ellers ikke ville eller gad fortælle andre.

Hensigten var som sagt at indlede en proces
mod at bevidstgøre den enkelte om hvem de
selv er og hvad der gør dem specielle. Og på
sigt at lade den viden, som en del af tilværelsesoplysningen, hjælpe dem med livets store
og små udfordringer i og udenfor skolen.
Og det er vel ikk’ så ringe endda!
(Se hvordan forældrene tog imod Freedom
Writers-konceptet da det blev afprøvet på
dem v/ forældreaften d. 9/2 - fotos på s. 20 )

♦︎
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En

lysglobe med breddegrader på Læsø
Tekst: Anita Eberhardt
Vesterdorf
Fotos:EB, EH & TY

___________________

Elmer Haaber har Gjort det igen!
Denne fingersnilde opfindsomme mand har
tidligere på Eva Bernhagens ønske fremstillet
lyseholdere i birketræ til en lysbærer, som
blev placeret på døbefonten. Igen på Evas
ønske har han fremstillet en ualmindelig
unik lysglobe.

jeg noget, der stak op i metalcontaineren –
en stang med lyseholdere! Det var sidst på
dagen og lidt mørkt, og da jeg tog den op,
syntes jeg, den var noget rusten, så jeg lagde
den tilbage. Samme dag om aftenen da min
søn Andreas kom til middag, fortalte han, at
han havde fundet en genstand med noget kobber. Der er lidt penge i kobber. Inden han kørte, skulle jeg lige se den, og ja så var det den
samme genstand, jeg havde stået med tidligere, og den var ikke så ringe og blev hos mig!
Der var 9 lyseholdere af jern, hvor manchetten, der skulle opsamle stearin, var af kobber.
Ja så kom ideen til lysgloben!
En anden dag på genbrugsstationen, fandt
jeg skelettet til en prismelysekrone, det vil
altså sige en lysekrone uden prismer. Kransen
var af messing, så nu havde jeg ækvator! Et
par messingstænger fra lyseholderen fungerer som henholdsvis den nordlige og sydlige
polarkreds.
Jeg måtte lige en tur til Bangsbostrand kirke,
hvor de har en lysglobe, som jeg tog mål af,
for at få de nødvendige mål til det antal lyseholdere, der skulle bruges.

Det ualmindelige og unikke består i materialevalg, som klart må siges at høre til den bæredygtige af slagsen. Vejen til dette materiale
betyder også, at vi nu kan føje en ny titel til
Elmer - containerarkæolog! Forklaring følger!
Jeg mødtes med Elmer i Østerby kirke for at
se lysgloben med tændte lys og høre hans beretning om tilblivelsen af den, og Elmer fortalte: ”jeg havde gået og spekuleret på, hvordan jeg skulle få lavet denne lysglobe. Så
en dag da jeg var på genbrugsstationen, så
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Jeg havde nu de nødvendige breddegrader!
Længdegraderne, som opdeler globen i fire
enheder, lavede jeg af noget kobber, jeg havde liggende fra arbejdet med et køleanlæg.
Der skulle være 16 lyseholdere, men jeg havde kun de ni, så jeg kiggede ”gul og gratis”
igennem i et stykke tid, og pludselig fandt
jeg en tilsvarende lysestage i nærheden af
Viborg. Ja så tog vi en lille udflugt til Viborgegnen og fik lysestagen til en fornuftig pris,
ja billigere end dem jeg har set fra Sjælland.
Hjemme igen gik jeg så i gang med at tinog sølvlodde delene til den lysglobe, som du
ser her, og som i det væsentlige består af en
standerlampe, en lyseholder og skelettet af
en prismelysekrone.
Kristuslyset i midten er centrum for
lodningen af længdegraderne.

Vores kirkegårdsmedarbejdere er jo omhyggelige folk, for når gravsteder nedlægges og
efterkommere ikke ønsker at bevare stenen,
så bliver der affaldssorteret - sten for sig og
metal og pynt for sig! Der hørte jeg en due
kurre i en af spandene! Duen har jeg forsøgt
at placere, så den ser ud til at lande på toppen af globen og ikke lette fra den!

Ja der er jo meget symbolik i denne lysglobe, for duen kan relateres til Noahs ark og
til Helligåndens komme. Og da Jerikos mure faldt sagde Gud tag alt af guld, sølv, kobber og jern! Guld mangler dog i lysgloben,
men det er erstattet af messing. Hvis flere i
menigheden vil tænde et lys mere end de 16,
der er omkring ækvator, så kan der anvendes
lyseholdere, som vi bruger på juletræet og
placere dem på polarkredsene!

Ved februars lysgudstjeneste, realiseret af
sognepræst Eva Bernhagen i samarbejde
med årets dygtige konfirmander, var både
birketræs-lyseholderne og bænkegavlenes
lysestager i brug i Byrum Kirke - begge effekter fremstillet af Elmer Haaber. Et flot
fremmøde af forældrene, kombineret med de
levende lys, fuldendte en smuk og minderig
aften - såvel for øje som i hjerte og sind.

Lysgloben har folkeregisteradresse i Østerby
kirke, men kan udlånes til de to andre kirker.
Den kan skilles ad i to dele, hvilket gør den
transportabel! Jeg har lovet, at så længe jeg
er ved mine fulde fem og har mit kørekort
skal jeg nok transportere den.”
Lysgloben er ikke katolsk, som mange går
og tror, men dukkede første gang op ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Uppsala i 1968. Hasseris Kirke ved Aalborg var
den første til at erhverve sig et eksemplar!
Stor og hjertelig tak til Elmer for denne
unikke lysglobe

♦︎
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At

finde Læsø Menighedsråds DNA

Tekst: Ann Rytter og Kathrine Kranker,
Læsø Menighedsråd
______________________

På landsplan bliver der i tiden tænkt mange tanker omkring kirkens ledelsesstruktur,
som er en lidt sjov størrelse, der kan være
svær at navigere rundt i, når man ser det udefra. Mange eksperter er enige i, at løsningen
af konflikterne mellem personalet i kirken
kun kan ske, hvis strukturen i ledelsen ændres. Men enigheden ophører, når spørgsmålet om løsninger af strukturen skal besvares.
Til dem der ikke ved det, er det faktisk det
samlede menighedsråd, der udgør ledelsen,
herunder også den daglige ledelse af medarbejderne. Det er et præmis, når man er ansat ved kirken, at man derfor må være meget
selvstyret, da medlemmerne af menighedsrådet udover det frivillige arbejde i kirken,
selv har et ansættelsesforhold andetsteds.
I december 2020 blev der valgt nyt menighedsråd. En flok mennesker med vidt forskellig baggrund, erfaring og ståsted i livet
- men alle med en brændende intention om
at få det her til at lykkes.
Vi fik fornemmelsen af, at vi
var nødt til at samle medarbejdergruppen og ledelsen og få
skabt en fælles retning. Men
ingen af os havde kompetencen til at sige, hvordan vi gjorde det smartest, og samtidig vidste vi, at vi nok skulle
have en til at se os udefra. Ja så hyrede vi
erhvervspsykologen Lene Hviid, for når nu
eksperterne ikke kan blive enige om at ændre i ledelsesstrukturen, så må vi selv navigere i de rammer, vi har fået tildelt.
Læsø Kirker
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Lene gav os nogle helt konkrete handlemuligheder og viste os steder, vi kunne skrue på,
for at sikre det gode arbejdsmiljø, det har vi
gjort, men al læring er en proces og tager tid,
men både menighedsråd og vores medarbejdere øver sig, det ser vi tydeligt.
Derudover har vi efterfølgende, på anbefaling
fra hende, arbejdet meget i menighedsrådet
med at få skabt en helt klar vision, som underbygges af missioner, alt det støttet op af
vores formål og værdier. Vi er nu nået så langt
i processen, at nogle af medarbejderne skal
med i denne proces, så vi sikrer, at vi samlet
går i den rigtige retning, men også sikrer, at
de ting vi laver lever op til denne, og måske
får vi øje på, at der er noget, vi mangler.

Det sjove arbejde bliver nu, at få disse fine
sætninger og ord til at give mening i hverdagen med et godt og konstruktivt samarbejde
for alle. Hvor vi kan få kædet de langsigtede
planer sammen med de kortsigtede arbejdsopgaver.

FORMÅL
◦ Et trygt samlingssted,
hvor alle føler sig velkommen,
og glædes ved at være.
◦ Favne alle sognebørn
i fællesskab om den kristne tro.
◦ Skabe en god arbejdsplads.

VÆRDIER
Åbenhed
Fælleskab
Involvering
Omsorg
Respekt for kirken,
dens traditioner samt kulturarv
◦ Respekt for forskelligheder
◦
◦
◦
◦
◦

MISSION
◦ Gennem ro, fordybelse og aktiviteter,
at inddrage sognenes borgere, så
Læsø Kirker, de kirkelige handlinger
og sociale arrangementer er et
naturligt valg til at styrke borgernes
tro og livsmod både i glæden og i
sorgen
◦ En favnende og tydelig arbejdsplads

Vores mission, som er vores kernefunktion,
der tager udgangspunkt i “Hvad vi laver, hvordan vi laver det, og for hvem vi laver det.”
Vores vision er målet for fremtiden, eller vi
kan kalde det fremtidsplaner.
Med denne vision ønsker vi, at tage vores
daglige mål op på et højere niveau, hvor alle ved, hvad vi ønsker at arbejde hen imod.
For os i menighedsrådet har dette været et
omfattende, men også spændende og indsigtsrigt arbejde. Af og til har det væltet os lidt
omkuld, for hvor er det forunderligt, hvor
forskelligt vi ser en opgave, og griber om
de forskellige muligheder, der ligger i den.
En kæmpe læringsprocess for os, hvor der
ikke er noget, der er rigtigt eller forkert - men
hvor det har givet os mulighed for at træde
lidt tilbage og forsøge at forstå andres syn
på tilværelsen.

VISION
◦ Læsø kirker vil være et involverende
og inkluderende fællesskab, der
opleves som relevant, og åbner for
mødet med Gud og medmennesket.
vi vil værne om kirkens traditioner
og den kristne kulturarv på Læsø.
◦ Læsø kirker vil være en inkludernede
og udviklende arbejdsplads med et
sundt arbejdsmiljø for ansatte,
præst, menighedsråd og frivillige.
◦ Fælleskab
◦ Involvering
◦ Omsorg
◦ Respekt for kirken,
dens traditioner samt kulturarv
◦ Respekt for forskelligheder

Nu skal der arbejdes videre sammen med de
ansatte og det glæder vi os til. Vi skal i fællesskab forsøge at få alt dette implementeret i
hverdagen, vel vidende, at Rom ikke blev
bygget på en dag. Vi skal arbejde i mindre
grupper og sammen hele flokken. Der holdes møder, udarbejdes overordnede handleplaner, laves årshjul, og sammen skal vi lave
eksempler på, hvordan vi lever op til værdierne og visionerne.

♦︎
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et tankefuldt vækstpunkt
Tekst: Provst Winnie
Nørholm Rischel
(Hjørring Nordre provsti)
- uddrag fra årbogen
Aalborg Stiftsbog 2021
Foto: GNH
______________

”Engang sad Simon Peter ved Genesaret
sø og tænkte, mens han hørte Jesus
prædike. Bagefter rejste han sig og gjorde
noget, han aldrig havde gjort før; han
forlod alt og gik med Jesus. Hvad der den
dag blev sat i gang, kunne han ikke vide.
Han kunne ikke vide, hvor omfattende
bevægelsen ville blive, hvor mange
mennesker, hvor mange steder, hvor mange
rhundreder, dette nye, som begyndte med
Jesus, ville komme til at omfatte. Det blev
s stort, at selv vi, s mange r senere og s
langt væk fra Genesaret Sø, nu er med. Og
lige for øjeblikket er vi tankefulde p en
m de, vi ikke har været før.

hans prædiken som et kald og gik med i den
nye bevægelse, hvordan ville vi s gribe det
an? Corona standsede meget af kirkelivet i
lang tid. Nu kan vi forh bentlig bevæge os
frit. Hvor vil vi g hen?
Præster og menighedsr d er fælles om overvejelsen. Noget best r: Gudstjenesterne, de
kirkelige handlinger, undervisningen. Andet
kommer m ske ikke i gang igen. Der skal
tænkes nyt rundt omkring. Det kan træffe at
være et vækstpunkt, vi st r i. En helt særlig
mulighed for at tage sognenes aktiviteter op
til revision. Gør vi det, vi vil? Gør vi det, der
er brug for?

For der er g et halvandet r med corona,
(sept. 2021 red.) halvandet r med restriktioner og mange begrænsninger. Det er længere, end vi havde forestillet os. Og det har haft
konsekvenser. Trods alle vore digitale og opfindsomme m der at kommunikere p , trods
alle de anstrengelser, vi har gjort os for at holde sammen p menighederne, m vi flere steder konstatere, at kirkegangen endnu ikke er
tilbage p det niveau, den var før pandemien.
Man skulle tro, at n r det blev muligt at g i
kirke igen og i det hele taget mødes igen p
nogenlunde normale vilk r, ville vi alle sammen juble og skynde os afsted. S dan er det
ogs nogle gange, men ikke altid. Der er ogs
hist og her en mathed til stede i menighederne, blandt ansatte og frivillige. S bliver man
tankefuld. Hvordan kommer vi videre herfra?
Hvordan kommer vi i gang igen?
Hvis vi skulle begynde bevægelsen forfra,
hvad ville vi s gøre? Hvis vi stod p stranden
den formiddag, Jesus prædikede, og hørte
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å

å
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å

å
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Et vækstpunkt gør mennesker b de modløse og h befulde. Det er det punkt, hvor man
vover noget, man ikke har gjort før. Man tager en chance, løber en risiko. Det skræmmer nogle og inspirerer andre. Det kræver et
evangelisk mod, som det, Peter, Jakob og Johannes udviste, da de forlod det gamle og
gik ind i det nye, som begyndte med Jesus.
I den nedlukkede periode, hvor menighedsr dene kunne gøre meget lidt, gjorde de alligevel meget, som bærer h bet om nye tider og nye aktiviteter.”

PÅSKEN
2022
Skærtorsdag 14. april:
I mindet om Jesu indstiftelse af nadveren
indbydes til måltidsfællesskab - brød og vin Vi bliver sammenspist med Kristus i samtale og nadver.
Vesterø Kirke kl. 16.00

Langfredag 15. april:
Liturgisk mindegudstjeneste med læsninger fra Jesu lidelseshistorie
samt musik og langfredagssalmer
Byrum Kirke kl. 10.00

Påskedag 17. april:
,, Dig være ære - Herre over dødens magt”
Kirkekoret medvirker til Påskedags-festgudstjeneste
Østerby Kirke kl. 10.00

2. Påskedag 18. april:
“Syng Påsken Ud”
Fællessang af påskens salmer- Strengekoret medvirker.
I denne gudstjeneste er det muligt at synge din påske-yndlings-salme
Byrum Kirke kl. 11.00
,, Men derude på vor kirkegård er der stille, selv om liljer trompeterer.
Her er ingen af de døde, der opstår,
her kan alle se, at døden triumferer.
Men når Gud gir liv og gør det underfuldt engang,
blir det påske og opstandelse og sang.”
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“FRA ET HJEM MED KLAVER”
m/ Lone Koppel og Thomas Peter Koppel
tirsdag 24 maj l Læsø Bio kl. 19.30.
Entre: 100, - kr.
Klaveret var købt på forhånd
- den førstefødte skulle spille.
Det var et tegn på en vilje til social opstigen.
At være “ fra et hjem med klaver”.
Uvidende om hvad der ventede dem,
tog et ungt jødisk teenagepar,
skrædderen Isak Koppel og kæresten Manja,
hinanden i hånden og flygtede
som så mange andre fra “ russisk” Polen
og vestover i starten af det forrige århundrede.
Et år efter fik de Herman David,
hvilket skulle blive begyndelsen på et musikalsk eventyr,
der den dag i dag, over 100 år efter, udvikler sig fortsat.
Operasanger Thomas Peter Koppel har sin mor, Lone Koppel,
ved sin side til denne historiske beretning om en familie og dens indflydelse på dansk
musikliv gennem fire generationer.
Hun er ikke bare nationalscenens dramatiske sopran par excellence med over 40 år
på de skrå brædder på bagen - hun er nu også den ældst-levende i slægten
og har selvsagt interessante anekdoter en masse at byde på.
Hvordan kunne der f.eks. holdes styr på takt - og tonearterne i barndomshjemmet,
når der blev øvet i 4-5 værelser ad gangen ?
Hvorfor tog Lones bror, Thomas, pludselig springet fra klassisk til beat
og dannede The Savage Rose - og hvordan blev det taget imod ?
Hvad vil det sige at gifte sig med en “goj” og hvordan formede hverdagen sig
i landflygtighed i Sverige under krigen ?
Dette og og mange flere aspekter vendes i en både rørende og dramatisk fortælling
om Danmarks største musikfamilie gennem tiderne.
Med flere musikuddrag i vente ud gennem højtalerne, bliver dette foredrag således
en rig blanding af oplysende snak om dynastiet
og et indblik i det helt specielle koppelske tonesprog.
Varighed: 2 timer
Side 14

Arrangør: Arrangementudvalget v/Læsø Kirker

23. juni kl. 19.00
MIDSOMMERKONCERT
I haven bag Kirkensgaard

“MOFIKORET”
fra Aalborg
besøger Læsø
d. 11. juni kl.15.00
Læsø kan glæde sig til et genhør
i Byrum Kirke med MOFI-koret,
som sidst gæstede Læsø i 2015.

En hyggelig og stemningsfuld optakt
til Sct.Hansaften.
Mens bålfadene brænder i de smukke
omgivelser ved søen bag Kirkensgaard
synger og spiller lokale Læsø-kunstnere.
Aftenen krydres med ord om Sct.Hans og
midsommer af Liselotte Winde-Wiemer.

Koret blev oprettet den 5. januar 1975
som et 4- stemmigt kor der i dag består af
ca. 40 sangere - hvoraf enkelte
har været med fra opstarten.
Dirigent er Michael Sølvsteen.

Velkommen til Midsommerkoncert
med fællessang og fællesskab
- husk at medbringe egen stol eller tæppe.

Entre: 30,- kr.

Gratis entré
TAIZE-ANDAGT i Byrum Kirke

Pinsen byder på gudstjenester
både inde og ude.
Efter friluftsgudstjenesten
2. pinsedag er der
bål og pandekager til alle.

Lad pinseilden brænde!

45 minutters enkel og stemningsfuld
gudstjenesteform til ro og fordybelse.
Velkommen kl. 16.30
onsdag 23. marts & 27. april
Side 15

F ra

C te d'azur til Læsø
Tekst & fotos:
Clara Emilia
Stoltenberg Perret
______________

Eva havde strikket et rigtigt spændende program sammen til mig og det passede perfekt,
at min praktikuge faldt lige inden juleferien,
for det gav os mulighed for at blive i hele 3
uger i Danmark i forlængelse med juleferien
hos mine bedsteforældre i Roskilde.

Jeg hedder Clara Emilia og går i 9. klasse i
Mandelieula Napoule i Sydfrankrig, hvor jeg
er født og opvokset. I Frankrig skal man i erhvervspraktik i en uge i 9. klasse, og da jeg er
tosproget, fordi min mor er dansk og min far
er fransk, havde jeg lyst til at afholde mit
praktikophold i Danmark.

Vi ankom lørdag d. 9. december med Læsøfærgen to timer inden musikgudstjenesten
”De 9 læsninger”- tids nok til at nå en rundvisning i Præstegården, inden vi skulle over
i Byrum Kirke, hvor jeg selv skulle læse en
af de 9 læsninger op. Min oplæsning gik
godt, og der var en virkelig god stemning i
kirken med gospelkoret, der sang.

At komme i praktik som præst er jo ikke et
helt almindeligt sted at komme i praktik, men
muligheden opstod, da min mor spurgte sin
gamle gymnasieveninde og nuværende sognepræst på Læsø, Eva Bernhagen.
Heldigvis var Eva straks vild med idéen!

Jeg er selv døbt i en dansk kirke og blev konfirmeret i oktober i den danske kirke i Sydfrankrig, så jeg følte mig straks hjemme i
Byrum kirke. Jeg blev også taget hjerteligt
imod af Grethe og af korsangerne og under
det efterfølgende kaffebord fik jeg talt med
flere af dem.
I min uge på Læsø fik jeg takket være Eva et
rigtigt godt indblik i alle de aspekter, som en
præst skal dække. Noget jeg bed mærke i var,
hvor central en rolle præsten spiller i det sociale liv i samfundet på en lille ø som Læsø.
I Frankrig er kirken og staten adskilt, og religion er derfor en privat sag. Man har ikke
Kristendom eller religion på skoleskemaet,
og man må heller ikke bære religiøse symboler i skolen som f.eks. en halskæde med kors.

ô
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milie og ikke mindst at få hejst flaget i dagens anledning! I Frankrig flager man ikke på
fødselsdage – kun i min egen familie, fordi
min mor er dansk.

Hvis man vælger at blive konfirmeret, skal
man enten gå på privatskole eller selv opsøge
kirken for at gå i en slags søndagsskole. Det
er meget anderledes end i Danmark, hvor
konfirmationsforberedelsen er noget man
tilpasser elevernes skoleskema, så det bliver til en naturlig del af skolegangen.
Sankta Lucia er en anden skandinavisk tradition, som jeg fik mulighed for at opleve
d.13. december. Inden da havde jeg kun set
Luciaoptog i danske film. Det var noget helt
specielt at opleve det i virkeligheden - især
fordi Hugo overraskede os alle med at være
Luciabrudgom i gummistøvler!
I løbet af ugen mødte jeg konfirmanderne på
Læsø flere gange. Jeg deltog i konfirmationsforberedelsen, hvor jeg fortalte dem om min
egen konfirmation og forberedelsen dertil i
den danske kirke i Sydfrankrig. Jeg var også
med til at forberede skolens julegudstjeneste,
som foregik på min fødselsdag om tirsdagen.

Det var virkelig hyggeligt at opleve at holde en
ægte dansk fødselsdag sammen med Evas fa-

En af de ting, jeg godt kunne lide ved den
danske kirke på Læsø er, at den fungerer som
et naturligt samlingssted. Eva og Grethe er
samtidig virkelig gode til at gøre det mere levende ved at bruge musikken i gudstjenesterne. Det oplevede jeg første gang til musikSide 17

gudstjenesten med gospelsangene og senere
til gudstjenesten 3. søndag i advent.
Den dag havde jeg bl.a. fået til opgave at
tænde for The Scorpion’s sang ”The Wind
of Change”, som Eva skulle bruge som udgangspunktet for sin prædiken. Udover et lille problem med at tænde for sangen pga. en
telefonkode, der drillede, gav det en virkelig
god virkning at spille en sang i kirken som
optakt for en prædiken. Sangen om vinden,
der varsler forandring er universel og er stadig aktuel for min egen generation.

Alt i alt havde jeg en fantastisk uge i praktik
på Læsø. Det er helt sikkert en uge, jeg aldrig glemmer.

Tusinde tak Eva, fordi du gav mig denne
store oplevelse og ikke mindst for at dele
ud af din viden og erfaring. Også en stor
tak til resten af din søde familie for at tage
imod mig og min familie med gæstfrihed.
Det var herligt at være en del af jeres
familie i en uge.
Tak også til Grethe og til alle de andre dejlige mennesker, jeg nåede at møde i ugens
løb og som tog imod mig med åbne arme og
nysgerrighed. Jeg ville elske at få mulighed
for at komme forbi Læsø snart igen!
♦︎
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Faste aktiviteter i sognene
• Babysalmesang for 0-2-årige i Byrum
Kirke og Sognehuset.
Annonceres på FB og LæsøPosten.
• Kirke i Børnehøjde udvalgte torsdage
kl. 17 - 18.30 med børnevenlig gudstjeneste
og 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 foregår på fredage for børn
fra 4 år og op.
Annonceres på FB og LæsøPosten.
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.
v/Matthias Grün.
Annonceres på FB og LæsøPosten.
• Kvinde, Krop & Kirke v/Anamet Magven
og Eva Bernhagen - i Byrum Kirke.
Annonceres på FB
• Søndagscafé: Sognehuset,
åben alle søndage kl. 13.30 - 16.00
• Herregruppen: Sognehuset,
tirsdage kl. 10.00 - 12.00

NY MEDARBEJDER
v/LÆSØ KIRKER
Tag godt imod Tiina Olsen - som for
nogle allerede er et kendt ansigt.
Pr. 1/3 er Tiina ansat som gravermedhjælper og afløser dermed Carsten
Grewall som ønskede at gå andre veje.
Tak til Carsten og Velkommen til Tiina
Vi ønsker jer begge alt godt.
Læsø Menghedsråd og kolleger.

S ogne I nfo

Viede___________ ___
• 05.02. Maja Nielsen og Brian Hansen
Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.
Den Danske Salmebog nr. 448

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.
Den Danske Salmebog nr. 448

Døbte___________
• 05.12: Ellen Baun Holmberg
• 26.12: Laurits Christian Jaspers Rulle
• 06.02: Herbert Nordahl Nielsen

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
Den Danske Salmebog nr. 448

•

Døde___________
• 08.10: Ole Gårn Sørensen
• 11.10: Bodil Reffeldt
• 15.10: Anne Trondal
• 18.10: Tilly Merethe Puumala
• 23.10: Gundhild Ydegaard
• 13.11: Ketty Hvirring
• 20.11: Carl Rudolph Nielsen
• 12.12: Karin Molsing
• 16.12: Eva Margareta Oad
• 20.12: Ole Rans Jensen
• 06.01: Niels Schmidt
• 12.01: Mogens Krohn Vesterholt
• 25.01: Billy Laurentius Lorentzen
✭ ✭ ✭ ✭
Velkommen til Babysalmesang i kirken
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nu I gamle, syng med på en sang
KONFIRMATIONERNE 2022
SKER I BYRUM KIRKE
KL. 10.00

Fredag d. 13. maj St. Bededag
Eetu Sakari Kokko.

Givetvis nød konfirmanderne at præsentere
Line Game fra Freedom Writers pædagogikken - som de selv tidligere havde oplevet
med Torbjørn - for forældrene. Måske var det
en smule grænseoverskridende for “de voksne” på denne måde at åbne panseret om sig
og samtidig med egen er-eller anerkendelse
at lade andre få et “kig ind”. Det var- omend
lidt tøvende, så absolut positive og modige
forældre der deltog i spillet/øvelsen.
Stort engagement!
Læs om teorien bag Line Game på side 6-7

Nanna Lehmann Worm Krogsgaard.
Selma Lykke.
Emilie Klarup Nielsen.
Katrine Tilgreen Nielsen.
Stine Pillsburg.
Mads Lykke Svendsen.

Lørdag d. 14. maj
Viktor Grandt Bødker.
Zebastian Jerup.
Jenny Marie Stoklund Jossey.
Johan Jacob Stoklund Jossey.
Sofia Alexa Larsen.
Frida Ravnholt Palsgaard.
Laurits Christian Jaspers Rulle.
Chasmin Meyhoff Siems.

Alle konfirmander ønskes
en velsignet højtidsdag!
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M enighedsplejen

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 evt. læse LæsøPosten 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
I KirkeNyt vil Menighedsplejen gerne udtrykke sin store tak
til enhver som har bidraget til at realisere julehjælpen 2021.
Til privatpersoner, firmaer og forretninger herunder også givere
v/søndagsgudstjenesternes kollekt: TUSIND, TUSIND TAK for
jeres støtte til Læsø Kirkers Menighedspleje’s JULEHJÆLP 2021!
Tak for økonomiske donationer og naturalier samt praktisk hjælp med
at pakke Julehjælpsposerne. De gjorde stor gavn og betød, at det blev en
mere glædelig jul - end ellers - i mange Læsø-hjem.

Søndags - Caféen
Menighedsplejens Søndags-Café er 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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V ikarierende
19. + 20. marts
Lisbeth
Solmunde
Michelsen

Præster og kirkekollekter

Lisbeth:,, Med forventning har jeg set frem til at være vikar på Læsø siden
2014. Nu lykkedes det! Siden 1977 har jeg været præst i DK og ulønnet
præst ved mange kirker på Færøerne -de seneste år Con Amor præst for
færinger i DK. Jeg har været turist på jeres smukke ø, Læsø, og glæder mig
så meget til at komme tilbage. Er rundet af havet, øen, - lyset, livet og luften. - på gensyn på øen og i kirken.”

4. - 10. april
Steen Sunesen

Steen: ,,Jeg er fortsat landpræst på Mors og glæder mig til fornyet gensyn
med Læsø. Ps. Mange på Mors beundrer Læsø-strikke-trøjen som jeg købte hos “fru bedemand” sidst jeg var på øen.”

7. + 8. maj
Hanne
Villumsen
Jørgensen

Hanne: ,, Jeg har gennem årene
som sognepræst i Sindal og Astrup jævnligt været vikarpræst på Læsø
og glæder mig til et gensyn med øen i maj.”

23. - 29. maj
En gæst vi i skrivende
stund endnu ikke ved om.
20. - 26. juni
Liselotte
Winde-Wiemer

Liselotte:,, Jeg er sognepræst i Horne-Asdal sogne, hvor vi både har højt
til himmelloftet og kyster mod to verdenshjørner. Men Læsø har alligevel
noget helt særligt. Ikke bare hav hele vejen rundt, men en mildhed og et lys
og en ro, der i den grad betog mig, da jeg sidste år besøgte øen som vikarpræst. Så jeg glæder mig meget til at komme igen - og blive beriget, belyst
og be-mildet!”

16. - 24. juli
Lars-Erich
Stephansen

Lars-Erich: ,, Jeg holdt som provst i Hjørring i 2015, har derefter været
præst i den danske kirke i Schweiz nogle år.
Nu bliver det dejligt at besøge Læsø igen”

★ = Indsamling/Kirkekollekt - Hvornår og til hvad går pengene?
13. mar.

Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød. Vi giver akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet udviklingshjælp i fattige egne for at skabe en mere ligeværdig og bæredygtig verden.

3. apr.

Læsø Kirkers Menighedspleje blev grundlagt i 2015 og er forankret i landsorganisationen
Samvirkende Menighedplejer. Formålet er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver
på Læsø, hvor initiativerne er: besøgstjeneste, café, vågetjeneste og julehjælp.

17. apr.

Lindas skole i Libanon: Blessed School” i Beirut for udviklings-hæmmede børn og unge.
Samarbejdet etableredes i 2019.

18. apr.

Lindas skole i Libanon

15. maj

Læsø Kirkers Menighedspleje.

.

5. juni

New-Life-Africa-International (NLAI) i Kenya er en non-profit organisation, som hjælper og uddanner Nakurus fattige og marginaliserede børn, unge og kvinder. NLAI grundlagdes i 1996
af danske Susanne og Leif Madsen samt den kenyanske pastor David Ford og bygger på et kristent grundlag, som ser alle mennesker lige uanset alder, race, køn, politiske status ell. religion.

6. juni

NLAI (skoleprojekt m.m. Susanne & Leif)

26. juni

Læsø Kirkers Menighedspleje

★ alle gaver gør en forskel - TAK for din!
♦︎

♦︎

♦︎

♦︎

♦︎
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640

v/MobilePay bedes indbetalingen
foretages på den aktuelle dato
for aktiviteten og med oplysning
om hvad indbetalingen dækker:
kollekt, entré osv. Tak.
Eksempel: Kollekt 13/3-2022

G udstjenester i Læsø Kirker
Dato

Byrum

Østerby

Vesterø

10.00 E. Bernhagen ★

13/3

2. søndag i fasten

20/3

3. søndag i fasten

23/3

Taizé-andagt

16.30

26/3

Børnegudstjeneste

10.00 E. Bernhagen & Jetsmark
Kirkes Børne-Ungdomskor

27/3

Midfaste søndag

10.00 m/dåb
E.Bernhagen & Jetsmark
Kirkes Børne-Ungdomskor

Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp

10.00 L. S. Michelsen

10.00 E. Bernhagen ★

3/4 Mariæ bebudelses dag

Kollekt:Læsø Kirkers Menighedspleje

5/4

Salmemarathon

19.30
S. Sunesen og skolebesøg

6/4

Påskevandring

10/4

Palmesøndag

10.00 S. Sunesen

14/4

Rundt om bordet
Skærtorsdags- måltid

16.00 E. Bernhagen

15/4

Langfredag

17/4

Påskedag

18/4
2. Påskedag
Syng påsken ud-musikgudstj.
23/4

10.00 E. Bernhagen
10.00 E. Bernhagen ★

Kollekt: Lindas skole i Libanon

11.00 E. Bernhagen ★

Kollekt: Lindas skole i Libanon

Børnegudstjeneste

24/4

1. s. eft. påske

27/4

Taizé-andagt

1/5

2. s. eft. påske

8/5

3. s. eft. påske

10.00 m/dåb. E. Bernhagen
10.00 E. Bernhagen
16.30
10.00 E. Bernhagen
10.00 H. V. Jørgensen

13/5 Bededag/konfirmation 10.00 konfirmation. E. Bernhagen
14/5

Konfirmation 10.00 konfirmation. E. Bernhagen

15/5

4. s. eft. påske

22/5

5. s. eft. påske

26/5 Kristi himmelfarts dag
29/5

6. s. eft. påske

5/6

Pinsedag

6/6 2. Pinsedag i anlægget
- friluftsgudstjeneste
m/bål og pandekager
12/6

10.00 E.Bernhagen ★

Kollekt: Læsø Kirkers Menighedspleje

10.00 E. Bernhagen
10.00 N.N.
10.00 N.N.
10.00 E. Bernhagen★

Kollekt: NLAI skoleprojekt Susanne & Leif

11.00 i det fri. E.Bernhagen ★

Kollekt: NLAI skoleprojekt Susanne & Leif

Trinitatis søndag

16/6
KiBH
- husk tilmelding til spisning
19/6

1. s. eft. trinitatis

26/6

2. s. eft. trinitatis

10.00 E. Bernhagen
17.00 Kirke i Børnehøjde
E.Bernhagen
10.00 E. Bernhagen
L. Vinde-Wiemer ★

Kollekt: Læsø Kirkers Menighedspleje

At synge sig igennem Den Danske Salmebog er en maraton - salmebogen indeholder 791 salmer. Organist Kasper K. Jensen m/kirkesanger Preben Mikkelsen
leder salmemarathon og vi synger udvalgte salmer.
Velkommen i Byrum Kirke kl. 19.30 5. april - øvrige annonceres efterånden.
Mandag er fast ugentlig fridag for Læsø-sognepræst Eva Bernhagen. Øvrige ferie-fridage afløses EB af præster fra fastlandet se s. 22

GRILL & GUD
16. juni kl. 17.00

Velkommen til en rigtig sommerfest
målrettet børnefamilier.

SYNG
SOLEN NED
2022
Endelig tror vi, at aftensangen på
Læsø’s havne igen kan opleves.
Inspireret af “nabo”havnen Strandby opstod idéen til “Syng Solen Ned” på Læsø.
Fællessangs-konceptet finder sted alle
onsdage i skolernes sommerferie, skiftevis i
Vesterø og Østerby Havn kl. 20 - ca. 20.30

En “elsket - af - folket” tradition.

Efter den børnevenlige gudstjeneste
“Kirke i Børnehøjde” kl. 17.00 i Byrum
Kirke er der mulighed for fællesspisning.

Arrangementerne er udendørs og
gennemførelsen dermed vejrbestemt.
Med frivillige musikere deltager kirkens
organist og præst. Organisten v/klaveret
som leder af musikken og præsten med en
nærværende refleksion over dagen.
Sådan begyndte det i sommeren 2014
og blev fra start en yndet tradition, såvel
blandt fastboende som øens mange turister.

Vi håber på fortræffeligt vejr, til grill
og spisning - i haven bag Kirkensgaard.
Husk at tilmelde dig i god tid - se
tilmeldingsINFO samt pris side 18

Del invitationen med
bedsteforældre og legekammerater.
Aftenen slutter kl. 18.30

PS. ekstra hænder i køkken ønskes
til vores spiseaftner…kender du nogen?

Det er overordentligt festligt at mærke den
store iver - ja næsten “kø”, når der fra
forsamlingen af 150-250 fremmødte
sommergæster, foreslås sange fra kirkens
trykte hæfte, som rummer en vifte af
blandede aftensange.

Vi glæder os til at mødes derude i
solstrålerne til styrkelse af fællesskabet
gennem musik og sang.
- Måske spiller du selv?
I så fald opfordres du til at blive en del af den
frivillige musikerstab, mens du er på Læsø.
Det vil give dig endnu en unik ferieoplevelse.
Kontakt kirkens organist ell.a.
medarbejdere for mere INFO.

