LÆSØ
KIRKENYT
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“ Hold håbet op og hold det udstrakt foran dig. Her er en fremtid, her er liv, I er på vej.
I ligner lys på himlen, må I skinne blidt, må Gud velsigne jer og må I leve frit,
Hold håbet op, Kristus går med dig. Hold håbet op, du er godt på vej.
Hold håbet op, hold det foran dig.”
Fra præstens tale til konfirmanderne.
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”At genfinde dig var virkelig det
bedste, der er sket for mig de sidste par år.”

“_________________
lting har en tid…
for alt, hvad der sker under himlen,
er der et tidspunkt.

Tekst: Eva Bernhagen
- sognepræst på Læsø.

En tid til at fødes, en tid til at dø.

________________

En tid til at plante, en tid til at rydde.

Der

er venner, og så
er der rigtige venner.
Dem, der holder igennem hele livet. Det er
dem, vi vælger som faddere og gudforældre
til vores børn. Fordi vi ved med os selv, at
de er der – og altid vil være der. Ja, næsten
ligesom Gud. Det er ikke, fordi de er helgener. Tværtimod. Der holder sammenligningen med Gud op. Man tager dem med alt,
hvad de er.

En tid til at slå ihjel, en tid til at
helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at
bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at
danse.

Her er en historie om venskab, som du bør
læse – og dernæst ringe til din bedste ven
eller veninde og fortælle ham eller hende,
hvor meget de betyder for dig.

En tid til at sprede sten, en tid til at
samle sten.

Min bedste veninde er en melankoliker af
rang. Hun gør selv den traurigste til skamme. Åh, så tungsindig. Men vores kombination er simpelthen så god. Der er tale om det
mere, der kommer til stede, når Malene og
Eva er sammen. Vi har turet Europa rundt på
diverse interrailrejser og været i kibbutz i
Israel. Hun besøgte mig i Indien, og det var
hårdt og uforglemmeligt. Vi tog til Rajasthan, den fattigste, men mest farverige delstat i Indien. Til at begynde med blev vi
forvist til de dårligste pladser i bussen, og
vi svedte tran og gjorde vores bedste for at
overleve. Indtil Malene sagde: Lad os tage
til Nepal, jeg kan mærke, du er træt af at
være i Indien. Sød musik i mine ører. Vi fik
aldrig set Taj Mahal. Pyt med det.

En tid til at omfavne, en tid til ikke
at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at
kaste bort.
En tid til at rive itu, en tid til at sy
sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.”

Vi læste begge teologi og delte ups and
downs. For Malenes vedkommende var der
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mange downs. Hun mistede sin mor, da vi
var færdige med grunduddannelsen og gik
helt ned med flaget. Vi talte og talte og talte
om Malenes mor, for det havde hun brug
for. Der blev grædt mange tårer. Vi festede
også – for det havde vi begge brug for. Når
sandheden skal frem, var der mange fester.
Men venner er vel kun venner, hvis de er
gode at feste og sørge med?

Karlsruhe til Tübingen gik det galt. Christina og jeg havde et stort skænderi i toget,
som jeg husker det. Det handlede selvfølgelig om en kæreste. Christinas dagsorden på
turen handlede om at møde en fyr, hun
havde været på Summerschool med, dernæst besøge sine pigevenner, og øve sit tyske og franske. Det var tre ting på én gang,
og der var ikke rigtig plads til mig i de planer, synes jeg.

,, Da jeg gennemgik en svær tid,
ringede Malene og tilbød at
komme til Læsø . “ Det forsvinder jo ikke, Eva.” Som hun sagde. I mange år så jeg mig selv
som den stærkeste af os to – den,
der aldrig sagde nej.
Men pludselig skete der noget. ”

Lang historie kort. Jeg tog hjem, inden min
interrailbillet var udløbet. Havde bare brug
for at komme hjem. Christina genså jeg på
vores fælles arbejdsplads, BG bank i Høje
Taastrup. Der havde vi fået studenterjob
efter gymnasiet. Over tasterne forsøgte vi at
komme til bunds i den rædselsfulde rejse.
Vi fik talt om det. Men jeg kunne mærke, at
det var svært for mig at have tillid til hende
igen.

Jeg måtte sige nej til at deltage i Malenes
ordination i Haderslev Domkirke. Jeg var
højgravid og kunne ikke overskue den lange køretur derned, ja, faktisk ikke udholde
tanken om at være væk fra min familie.
”Det er godt, at du siger nej en gang imellem, så bliver dit bagland trygt”, sagde Malene. Det gav mig noget at tænke over. Vores venskab var vokset, fordi vi var vokset.

Alle de indforståede jokes igennem de tre
år i gymnasiet, hvor vores venskab blev
grundlagt, al den morskab vi havde delt
igennem tiderne, vores kærlighed til Edith
Piaf, vores fælles sangglæde (hun sang alt
og jeg sopran på Beatles’ Ticket To Ride,
og John Denver’s Leaving on a Jetplane)
og vores boglige og sproglige interesser,
som vi havde sammen – lå der en sort, tung
sky over.

Det er ikke alle venskaber, der kan holde
igennem ungdoms- og voksenliv. Sådan har
jeg også prøvet at miste en veninde, Christina. Det skete efter en rejse. Det viste sig,
at vi havde haft helt forskellige forventninger til rejsens indhold, og grundlæggende
kan man sige, at vi ikke havde fået talt nok
sammen om det. Jeg var happy go lucky,
med indstillingen: det skal nok gå godt. Det
gjorde det bare ikke.

Sådan gik mange år. Christina flyttede ned
til kæresten i Frankrig, ham hun mødte på
den skæbnesvangre interrailtur. De fik børn
sammen. Det samme gjorde Simon og jeg.
Man følger med i hinandens liv på distancen. Og så en skønne dag er der en besked
på messenger: Hallo Efalein. Er der hul
igennem til Læsø?! Det var Christina, der
skrev, at hun kom til Nordjylland i uge 29.
Om vi kunne ses? De var på besøg en dag i
sommerferien i 2018. En dag, hvor vores

Allerede to døgn inde i turen, i toget fra
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børn mødte hinanden for første gang og legede sammen, og vi holdt os til overfladesnak, da Christinas mor var med.

I kalenderen har der – siden august 2021 – stået “Provstesyn ved
Kirkerne på Læsø” på datoen
18. maj 2022

Der gik 3 år.
I oktober 2021 spurgte Clara, Christinas
datter, om hun måtte komme i præstepraktik hos mig.

Tekst: Else-Marie Pedersen - kasserer i Læsø
Menighedsråd.
Fotos: Elmer Haaber

,, Det var en chance. En tid til at
tale, eller tie, til at omfavne eller
til ikke at omfavne, som der står
i Prædikerens Bog. Det kunne
gå begge veje. Men i mit stille
sind var jeg ikke tvivl om, hvilken vej det ville gå. ”

________________

Det

var 5. dag, provsten og medarbejderne fra provstiet med
deres bygningssagkyndige og dele af provstiudvalget og præstens tillidsmand var på
syn, og de manglede nu kun et til.
Lokalt var menighedsrådsmedlemmerne, de
tre kirkeværger, vores bygningssagkyndige
og graveren til stede samt præsten - ved
synet af Præstegården og Kirkekontoret.

Så snart Christina og familien landede på
Læsø, var vi tilbage ved Edith Piaf. ”Non,
je ne regrette rien.” Og The Beatles og
Leaving on a Jetplane.

Der er syn på ejendommene hvert år, men
kun hvert 4. år er det provstiet, der afholder
synet – og de leder og udfører selv det
skriftlige referat og omtale af skader og
mangler, der dukker op undervejs – og ting,
der skal udbedres, både det med streg under
og det, der skal holdes øje med fremover.
Og de prøver at finde ud af og foreslå
hvordan, man kan udføre arbejdet – lappeløsning eller helt fra bunden – hvad kan der
blive råd til. Og kan vi selv klare nogen af
opgaverne ved de ansatte?
Det kommer vi til at skulle tage stilling til,
når vi evaluerer referatet. For man ”får” jo
ikke alt det – der trænger til fornyelse eller
reparation, der skal være penge til det i vores
budget. Og vi har jo altid en daglig drift,
der skal finansieres.

Vi genfandt hinanden og så, at vi stadig er
dem vi var: Christina og Eva fra Høje Taastrup Amtsgymnasium årgang 96, hinandens ældste veninder igennem lidt af hvert,
og de hænger ikke på træerne.

Men når vi selv holder syn, har jeg som sekretær meget travlt med at referere og notere alle ”guldkornene” fra vore kirkeværger

♦︎
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og den bygningssagkyndige. Og lytte efter
menighedsrådsmedlemmernes forslag, når vi
skal tale om, hvad vi kan gøre, hvem får fat i
nogen til det, og hvem kan lave det? Og igen
følge op på, at det bliver gjort. For der skal også senere føres en registrering på opgaverne.
Derimod er jeg mest med på en ”kikker” de
dage, provstiet kommer på syn. Og der
dukker mange ting op på vejen rundt.
Winnie sagde til os, at de var kommet for at
sørge for, vi kunne få, hvad vi har brug for,
så menigheden kan have det godt.
Det glædede også vore gæster at komme til
Byrum kirke, mens Grethe var ved at rydde
op efter besøg af børn fra Læsø Børnehus.
At kunne se kirken benyttes til mange ting.
Efter besøg på alle kirkegårde, fik Birgitte
stor ros for de flotte kirkegårde. Og på graverkontoret var alting også i fineste orden.

På kirkegårdene er synsgæsterne interesseret i at høre om hvor mange kistebegravelser og urnebegravelser, vi har. Og om vi har
mange, der bliver strøet ud over havet.
Og vil høre om vi har Corona kø til dåb og
bryllupper endnu.
De kommer jo alle fra kirkelivet rundt omkring i provstiet.
Hver gang provsten kommer ind i en ny kirke, kontrollerer hun, om der på alteret er 2
store lysestager med alterlys i, ”levende”
lys, alterbøger, de forordnede bøger på alteret er: Bibel, alterbog, ritualbog og salmebog, altersølvet: kalken og en oblatæske.
Ser, om der er en døbefont og går en tur op på
prædikestolen. Her bemærkede provsten, at
der i Vesterø kirke er to fordybninger til
fødderne på gulvet på prædikestolen.

Der kan være et problem nogle steder på
kirkegårdene, hvor der er en del gravstene,
der dingler. Hvis det er et aktivt gravsted, er
det ejerens ansvar at få delene sat fast, så der
ikke kan falde noget ned til skade for andre,
der kommer på kirkegårdene.
Ellers kunne der også være bemærkninger om
at komme ud i de yderste loftsrum og kroge, hvor der var stillet flere ting, der burde
ryddes ud og evt. også smides væk. Så kan
man også nemmere komme til at gøre rent.

Da flere af tingene er låst inde, forventes de
ikke at stå fremme, men da Winnie selv har
holdt gudstjenester i vore kirker, ved hun,
de ting er fundet frem ved gudstjenesten.
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Ikke fordi bygningssyn har været fremmed
for mig, jeg har selv boet i statens boliger, både i min barndom sammen med mine forældre og i mit voksenliv med min egen familie, hvor min mand havde tjenestebolig i
forbindelse med sit job ved Statsskovvæsenet, som det også har heddet engang.
Vi fik også bygningssyn hvert andet år, tror
jeg det var, hvor skovrideren kom sammen
med en arkitekt fra skovvæsenet og dennes
sekretær, der griflede ned hvad, der burde laves, og de ønsker vi måtte have til ændringer og forbedringer.

I Østerby ville de gerne se, hvad der var i
loftsrummet over redskabshuset. Der var for
en del år siden sat en ny dør i i loftshøjde
med dørgreb og lås til åbning udefra. Der
blev hentet en stige. Men Birgitte havde ikke
nogen nøgle, der passede i låsen, og da ingen
huskede, hvad der var deroppe, blev det
benævnt som det ”hemmelige” rum.

Vi lærte også hurtigt, at ønskerne blev sjældent fulgt op af penge, i hvert fald ikke nok
til at ret mange på distriktet ret ofte fik lavet
noget særligt.
Der blev indgået nogle kompromisser her og
der, og pengene blev fordelt, så nogle hvert år
kunne få det mest nødvendige lavet, og en
gang imellem blev der til større forbedringer et enkelt sted. Andre tilbød at lave noget af arbejdet selv, så der kunne nås lidt
længere for de tildelte penge. Det drejede
sig her om en del boliger i hele distriktet.

Der blev foreslået, at man skal fjerne låsen, så
døren fremover forbliver ulåst og kan åbnes
og lukkes, og der kan blive ryddet op i det,
der eventuelt er deroppe.
For mig har det været spændende at deltage i
de årlige syn på kirkens ejendomme. Jeg har
lært meget om, hvilke store områder og ”skatte” kirken råder over, og vi i menighedsrådet
har et medansvar for. Men også hvilket kæmpe arbejde det er at sørge for at vedligeholde dem på fornuftig vis – og hvor dyrt det er.

Det tænker jeg tit på, når Eva og Simon gerne vil have restaureret deres bolig. Det falder
heller ikke på plads, første gang det kommer på tale – der bliver ofte tale om at måtte lave en omprioritering på vejen.

♦︎
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Så da vi skulle konstituere os i 2020 og finde
en, der ønskede at overtage formandsposten
efter Bodil Kessler, var det nærliggende at
tale med Miriam, der jo ikke havde nogen
post at følge op på, om det ikke kunne være
noget for hende. Med fuld opbakning og lovning på hjælp og støtte fra de øvrige medlemmer, sagde hun til alles glæde ja.

“ Jeg er vild med at gå i kirke!
Hvor gudstjenesten tidligere var
noget, jeg var en del af, hvis der
var tid, så førsteprioriterer jeg
den i dag og lægger gerne meget til
side for at kunne deltage i den.”

Miriam er så ihærdig, gør et stort stykke arbejde og følger med i alt, hvad der foregår, og
selvom hun også har familie og et fuldtidsjob
at tage sig af, tror jeg ikke, der sker noget,
hun ikke har observeret. Hun er tillige en
pige, der siger, hvad hun mener om tingene
og er aldrig bange for at foreslå noget nyt,
men er også meget åben overfor andres meninger og ideer - og så taler vi meget sammen om, hvordan vi kan løse opgaverne.
Miriam er yngre og kan heldigvis få mange
år endnu for MR, og som hun har udviklet sig
i den forløbne tid, er vi godt stillet fremover.”

Tekst og fotos: journalist
Kirsten Melchiorsen Læsø KirkeNyt.
___________________

At

sidde i kirkerummet og lytte til ordet,
betyder så meget for mig og gør mig både
rørt, taknemmelig og glad.
Miriam Hansen vil kirken så meget, og det
er med varmt hjerte for denne, at hun for 18
mdr. siden gik ind til opgaven som formand
for Læsø Menighedsråd.

Else-Marie påtaler også Miriams evne til at
kunne tale med alle mennesker og hendes
tanke for altid at sige tak til alle, der gør en
indsats for MR og kirkerne.

Meget nærværende, betænksom, uselvisk
og lyttende, men også nysgerrig, entusiastisk og med sine meningers mod sprang
hun ud i det, og en af hendes gode kollegaer gennem 5 1/2 år, kasserer og sekretær
Else-Marie Pedersen fortæller her, hvorfor
hun er glad for, at det netop var Miriam, der
tog imod udfordringen.

Når Miriam reflekterer over sine år med menighedsrådet, har hun da heller ikke fortrudt - hverken sin tid som menigt medlem eller nu som formand.

“ I vores første periode sammen ønskede
Miriam ingen poster og var et såkaldt menigt
medlem. Hun var imidlertid altid parat til at
træde til, når der var brug for en frivillig indsats. I dag som formand møder hun stadigt
flittigt op, når der er dømt “arbejdsdag” ude
eller inde og er med på at forbinde det med
hjemlig hygge. Miriam valgte også fra starten
i 2016 at være med i koncertudvalget. Det
var her, hun udviklede sig og viste sit værd,
ja, blev lært op til sit videre arbejde som
MR formand.

,, At være en del af MR er for
mange af os, tror jeg, noget helt
andet end først forventet.”
Det er krævende og byder på mange udfordringer og er samtidig en øjenåbner for, hvor
megen magt og ansvar, man får. Det kan ind
imellem virke skræmmende, når vi på vegne af Folkekirkens medlemmer skal tage store
og afgørende beslutninger med deraf følgende konsekvenser.
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At sætte sig i formandsstolen var noget af en
mundfuld. Jeg skulle have indsigt i en masse ting helt fra bunden, og min mailboks var
pludselig fyldt op. Jeg fik afleveret alt i perfekt stand fra min forgænger, Bodil, men jeg
har i høj grad haft brug for hjælp og støtte af
mine omgivelser - især de andre rådsmedlemmer og kordegn Grethe. Da mine ITkundskaber ikke er helt optimale, har jeg også
på hjemmefronten fået god hjælp og undervisning af min mand Klaus.

udvalg, kigger indenfor til deres møder, lever med og interesserer sig for deres forberedelser af koncerter og arrangementer. Hun
udtrykker gerne sin taknemmelighed overfor de mange frivilliges indsats og er altid
frisk og åben overfor deres ideer.
- Man kan ikke tage stilling til noget i et MR,
hvis man aldrig kommer i kirke. På samme
måde kan jeg ikke sidde og tage beslutninger,
hvis jeg ikke ved, hvad der sker i udvalgene,
konkluderer hun.
Menighedsrådets arbejdsopgaver spænder
vidt og for Miriam er personaleansvarlighed
en vigtig og kæmpe udfordring. - Personalepolitik er en svær størrelse, og det har
været ekstra svært i coronatiden, fordi man
har tolket og forstået regler og vejledninger
forskelligt, hvilket har affødt nogle frustrationer henad vejen. Kirkernes ansatte arbejder tillige meget individuelt og selvstændigt,
og det er MR`s intention at få sammentømret den lille gruppe. Det har vi bl.a. prøvet
at gøre ved at hele holdet - inklusive jeg
som formand og Anker som kontaktperson
- har haft samtaler og supervision med en
erhvervspsykolog.

Generelt har det sidste halvandet år været en
rutschetur for mig med oplevelser af at være helt nede i kælderen med søvnløse nætter,
når jeg oplever noget negativt og bekymrer
mig til at få et kick af dyb glæde, når jeg får
lidt succes og ros over at gøre det godt. Men
det tror jeg er ret menneskeligt. Jeg oplever
selv, at jeg gennemgår en personlig udvikling.
Hvor jeg tidligere var konfliktsky, er jeg i
dag vokset meget i at sige min mening.
Nogle vil nok mene, at jeg bruger for megen
tid på formandsarbejdet, men sådan fungerer
det hos mig, og der må gerne være lidt idealisme i det, siger hun.

Nu er kirkelivet frit og normalt igen, men vi
er stadig i fuld gang med processen, for hvad
er det overordnet vi vil med vores kirke?

Og ja, Miriam sparer aldrig sig selv. Hun
giver sig også tid til at følge de forskellige
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nu mere i støbeskeen i samarbejde med
Grethe. “Babysalmesang”; “Englebiksen” og
“ Kirke i børnehøjde” er allerede et must.

,, Hvem er det, vi vil lave kirke
for? Hvad vil præsten? og hvad vil
MR for at vi alle - menighed såvel
som personale og frivillige - kan
føle sig tilfredse og være i det? ”

Kirkens kulturliv står stærkt med koncerter
og foredragsarrangementer m.m. Vi har et
blomstrende musikliv med hele tre kor og
dygtige sangere og musikere, og for min
skyld måtte vi gerne åbne yderligere for
musikgudstjenester, siger Miriam.

Læsøkirkernes regnskab er endnu et kapitel, der fylder meget i Miriams hoved - nok
lidt for meget, indrømmer hun. - Jeg er bange for at overskride grænser og vil gerne være lidt påholdende nogle steder, hvor jeg måske ikke behøver at være det. Man vil nødig
være formand for et MR, der har sløset det
hele væk. Jeg går meget op i kvartalsrapporterne - og selvom jeg ved, at det er rådets fælles ansvar, så sker det, at jeg lige må spørge
provstiets dygtige regnskabsfører: “skal jeg
være bekymret?”

- Det store antal frivillige er også ret enestående - det være sig i de forskellige kirkesammenhæng som i Menighedsplejen.
Vores vigtige opgave er som kirke at bestræbe os på at dække så forskellige behov som
muligt, at udvikle gode vilkår for menighedens liv og vækst, men også altid bevare balancen. Vi skal være opsøgende, men aldrig
glemme den faste grundstamme af kirkegængere - og den traditionelle gode gamle
højmesse skal der ikke pilles ved, ifølge
formanden.

Der er de senere år sket rigtig meget på købs
- og salgsfronten. Vi har solgt et par boliger
og en “skov”, og vi er blevet ejer af hele
ejendommen på Kærmindevej, så vi i dag
har sognehus og præstebolig under samme
tag, samt vi har fået kontorer i den lille staldhytte. Vi har haft en udfordring i at finde ny
bolig til vores tilrejsende vikarpræster. En
mangeårig afløserordning som fungerer til
stor gensidig glæde.
Tal, mursten og revne grusgange er en nødvendig del af et menighedsråds arbejdsopgaver - kirkens fremtidige liv og vækst en
anden. Det er et privilegium for Miriam at få
lov til at være “medbestyrer” for en så aktiv
kirke, som vi har her på vores ø.
Vi har en høj procentdel af trofaste kirkegængere. Vi har vores præst, Eva, der gerne
tør gå ud og reklamere for kirken og gøre den
endnu mere rummelig. Vi har et meget aktivt
børne arbejde, og med vores nye børne unge - og familieudvalg er der håb om end-

Miriams foretrukne “kontor-plads” er i naturen
på gåture med sin hund Max.

♦︎
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Abildgård Kirke
Præsten byder konfirmanderne velkommen i
den firkantede røde murstensklods. Konfirmanderne venter i en gammel køkkenhave,
som er bygget om til en kantine. Dørene åbner og lukker, og flere og flere konfirmander fra Frederikshavn sætter sig i det andet
rum i kirken.

Læsø Skoles 7. klasse og Læsø Kirker
har samarbejdet omkring et skriveforløb. Præst Eva har budt ind med turen
til Abildgaard Kirke og Globale Fortællere og eleverne m/lærer Kirsten
Tonsgaard har budt ind med reportageskrivningen, hvor de som noget særligt har brugt en del timer i danskundervisningen på arbejdet med genretræk og hele skriveprocessen. Redaktionen på Læsø KirkeNyt vil nævne at
Eetu’s reportage er udvalgt som en
blandt mange læseværdige reportager.
Tak til elever og lærer.

“Abildgård Kirke blev bygget i 1969-1970,
og dengang var kirketårnet den højeste bygning i Frederikshavn. Men sådan er det ikke
i dag, hvor der er flere huse og skolebygninger, der er højere,” fortæller Bo Engmann,
der er kirketjener ved Abildgård Kirke.

7. klasse fra Læsø Skole var på
togt til Abildgård Kirke i Frederikshavn, hvor de skulle opleve
et foredrag med de Globale Fortællere, som fortalte om deres
ophold på Zanzibar.
Tekst: Eetu Sakari Kokko - elev i 7. klasse på
Læsø Skole (v/red. slutning)
________________

Klassen

mødes nede
ved færgeterminalen meget tidligt om morgenen. Alle går ombord på færgen, hvor nogle sidder og sover, og andre kigger på deres
telefoner i stilhed. Der er en, der sidder og
spiser flæskesvær og deler gavmildt ud til
resten af klassen. Efter halvanden times færgeoverfart, går klassen i land i Frederikshavn og begynder at gå mod Abildgård Kirke med en masse snak og kold medvind.
Der er motorlarm fra den travle morgentrafik, og børn cykler i skole under den overskyede himmel.

Globale Fortællere
De Globale Fortællere er to unge mennesker
i 20’erne, som har været udsendt af Danmission til Zanzibar. De holder foredrag om,
hvordan det er at være kristen på Zanzibar,
hvor hele 97 procent af indbyggerne er muslimer. De fortæller og viser, hvordan det ser
ud på Zanzibar, og hvordan børnene går i
skole. De fleste konfirmander lytter nysger11

rigt, men enkelte sidder og pjatter. De sætter
gang i konfirmanderne med nogle forskellige danse fra TikTok, og der er mange som
griner og driller hinanden, fordi de ikke er
lige så gode til at danse. En anden aktivitet
er en værdilinje, som har forskellige begreber
som familie, bøn, internet og så videre, der
lægger op til diskussion om, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt.

“Vi misser færgen”, siger nogen, men heldigvis når alle om bord i tide. Glæden er
stor, da konfirmanderne opdager, at præsten
har bestilt burgere og sodavand og vil vise
filmen “Bruce The Almighty”. Den handler
om en mand, som får chancen for at være
Gud, men finder ud af at det ikke altid er
lykken at få sine ønsker opfyldt. Halvanden
time senere er konfirmanderne retur på
havnen i Vesterø, hvor dagen begyndte otte
timer tidligere.

Efter foredraget får alle Læsøs konfirmander
lov til at få en eller flere pålægschokolademadder. Derudover er der saft, æbler og småkager. Opholdet afsluttes med en rundvisning i kirken. I kirkeskibet er der en flot belysning og et meget robust bygget alter.

Fakta om Abildgård Kirke
Abildgård Kirke blev bygget i 1969 og
åbnede i 1970 med et kirketårn, som er
13 meter højt. Selve kirkerummet har en
rektangulær grundflade på 472 m2.

Hjemturen
Læsøs konfirmander begynder at gå mod
færgen, hvor konfirmanderne spørger, om
de må gå ind i Netto eller Rema 1000. Det
må de ikke, da der kun er 40 minutter til,
færgen sejler. Pludselig får Eva Bernhagen
dog øje på en kirke og udbryder: “Vi skal bare lige ind og kigge. Vi kan sagtens nå færgen,” siger hun. Det bliver konfirmanderne
noget stressede over, men præsten tager det
helt roligt og kigger sig grundigt omkring i
kirken til lyden af brusende orgelmusik.
Organisten kommer lidt efter ned i midterskibet, hilser pænt og fortæller om altertavlen, som er malet af Michael Ancher. Da der
er cirka 25 minutter tilbage til færgeafgang,
forlader konfirmanderne kirken i rask gang.

Abildgård Kirke har et køkken og en kantine, som er ombygget fra at være en
gammel køkkenhave. Den har også en
kælder med hyggerum og musikrum.
_________________
Fakta om Zanzibar
Zanzibar er en del af Tanzania i Østafrika
med 97% muslimer og 3% kristne.
Indbyggerne på Zanzibar snakker swahili
og lærer engelsk som meget unge.
Hovedstaden er Zanzibar City.
Konfirmanderne går til præst
i hele 2 år, fra 10-12 år.
Konfirmanderne er til præst hver lørdag
fra kl. 07.00-12.00

♦︎
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“ Jeg valgte først at blive døbt
for at have mulighed for at blive
konfirmeret. ”
Tekst: Eva Bernhagen og
Laurits Jaspers Rulle elev i 7. klasse på Læsø
Skole (v/red. slutning)
__________________

Mens

Laurits gik til
konfirmationsforberedelse blev han døbt d.
26. december 2021. Her besvarer han spørgsmålene: Hvorfor blev du døbt? - og: Hvad
betyder din dåb for dig?
,, Dengang var jeg ikke helt sikker på om jeg
ville konfirmeres, men jeg ville gerne have
muligheden.

Gud. Og at vi alle sammen har lidt af Gud i
os, og at Gud giver os evnen til at elske hinanden, med hinanden og for hinanden - altså kærlighed.

Dåbsdagen foregik stille og roligt, ikke noget stort.

Det er ikke så meget selve kirken, der betyder noget for mig, men mere det præsten
taler om og historierne om Jesus. Musikken
og salmerne er også rigtig vigtige for mig.

Men dåben betød for mig, at jeg blev en del
af det kristne fællesskab. Og fællesskab betyder for mig at føle tryghed i og hos hinanden.

Mine børn skal også have lov til selv at bestemme, om de vil døbes, jeg er i hvert fald
glad for, at jeg har fået lov at vælge selv.”

Det bedste ved dåbsgudstjenesten var Evas
prædiken og de ting, hun sagde til mig. Og
så da hun og jeg gik ud af kirken til sidst.
Men det var lidt overvældende, at der var
så meget fokus på mig under gudstjenesten.
Jeg er blevet mere bevidst om min egen tro
på Gud, både gennem dåben og konfirmationsforberedelserne. Betydningen af at være
en del af et fællesskab og finde tryghed i

♦︎
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det ender med en fest, er det ofte sådan, at
nogen føler sig udenfor – midt i det hele.
En, der ikke fungerer ligesom alle andre, og
derfor ikke passer ind. Det er vores opgave
som kristent fællesskab at sikre, at både den
ene og den anden er med. Også selvom det
er bøvlet og besværligt.

,, Kære konfirmander, familier
og gæster”
Sognepræst Eva Bernhagens tale v/konfirmationerne på Læsø.

________________

I er ikke det mest snakkesalige hold, jeg har
haft. Men når jeg har haft jer på tomandshånd, kunne I sagtens udtrykke jer, både
formfuldendt og med jeres egen stemme.
For I har en historie på hjertet. Og håb for
fremtiden, heldigvis. I har alle sammen en
lignelse indeni jer, der kæmper for at komme
ud. Og den historie vil komme ud, efterhånden som I lever jeres liv, og bliver de
mennesker, som I skal være.

,, Håb

er temaet for
min tale til jer. Vi har forsøgt at kigge ud over
vores egen verden her på Læsø med håbets
briller på. I har skrevet julehilsen til forfulgte kristne for at give dem håb i deres
trængsler. Kan I huske det? Interviewet med
Astrid fra Open Doors, som vi afholdt digitalt, fordi vi ikke kunne komme til Frederikshavn og samles med konfirmanderne fra
Abildgaard kirke.

Jeg fandt ud af efter turen til Abildgård kirke, at flere af pigerne er bange for at sejle
med Læsø-færgen. Det overraskede mig. Og
det har jeg tænkt over. Vi skal have noget at
holde fast i, når vi gribes af frygt for at gå
under. Hvad med et anker? Ankeret er symbol på håb. Det er ikke tilfældigt, det er der
en grund til, for i Bibelen omtales Jesus som
det levende håb: “Det håb er som et anker
for sjælen; det er urokkeligt og sikkert”, står
der i Hebræerbrevet.

Torbjørn Ydegaard har også været med i undervisningen, og I har hørt om Freedom
Writer bevægelsen, samt om hvordan det er
at være skoleelev i Grønland. Der skal man
nogle steder have gevær med, når man går
ud på grund af isbjørne. Det behøver I ikke.
Clara fra Sydfrankrig, der var i præstepraktik, var med til vores juleafslutning i december. Claras mor fortæller, at hun stadig synger salmen ”Hold håbet op”, som hun lærte
af os her på Læsø. Clara og Torbjørn har
sendt hilsener til jer i dag. Dem har I hørt.

Et anker holder en fast. Det er tungt, og det
går til bunds og holder skibet på det samme
sted. Uden et anker flyder man bare for vinden, hid og did, uden at have retning og mening. Hvis vi forestiller os, at vi er skibe, der
sejler omkring på de syv verdenshave, så er
det vigtigt at have et anker.

Der er mange, som tænker på jer i dag. Og
som I sikkert sidder og tænker på. Jeres familier og venner kigger på jer med smil i øjnene og i hjerterne - for det er en festdag.
På en dag, hvor glæden er så stor, kan man
også blive ramt og få en tåre i øjenkrogen. Og
det er helt ok. Vi kan komme til at tænke på
en, der ikke er med i fejringen, og som skulle have været det. Der er nogle mennesker,
vi mangler i dag, og som vi savner. Derfor
får I lignelsen om den fortabte søn med jer.
Den tror jeg, vi alle kan spejle os i. Selvom

I får et anker med jer i dag.
Det er også vigtigt at have et sted at ankre
op. Som der står ude på Marina Park: et godt
sted at ankre op. Det burde vi måske skrive
udenfor Byrum kirke. I skal vide, at I altid er
velkomne her. Og i alle andre kirker. Det er
14

det sted, man kan gå hen, når alt andet svigter, eller når alt håb er ude. En mand sagde
engang, ”hvordan kan du sidde indenfor, når
alt håb er ude!” Det er en vigtighed. For det
kan godt være svært at gå ud, at være opsøgende, når man ikke synes, man har noget at
byde på.

tæller arrangement i Abildgård kirke, hvor
der havde været knivoverfald om formiddagen, inden vi ankom. Der var blodspor ude
foran på fortovet, som kirketjeneren forsøgte
at dække til med vejsalt. Jeg må indrømme,
at jeg tænkte på Kristus og kirken som et
trygt anker midt i kaos, krig og vold.

Ankeret skal holde jer fast, når I er ved at gå
under. Og det kommer til at ske. I kommer
til at mærke følelsen af at være fortabt. Kan
I huske videoen vi så sammen, hvor nogle
unge er under vand og ikke kan få luft? De
overmandes af deres negative tanker om dem
selv og falder dybere og dybere ned i vandet. Når det sker for dig, tag da dit anker i
hånden og mærk, at der er håb. Håb hos Gud.
For Jesus er det levende håb. Han lod sig
trække ned i vandet, han lod sig drukne, og
han kom op til overfladen igen. Tjek ankeret, konfirmander. Mærk, hvor let det er.
Det er et flyde-anker. Det kan ikke gå til
bunds. Ligeså er det med det levende håb,
Jesus. Han flyder ovenpå, og når I er ved at
gå til bunds, så hold fast i ham.

Det sidste, jeg vil nævne i min tale til jer, er
vores pilgrimsvandring i begyndelsen af forløbet. Hvordan I stod ved Saltsyderiet og
kiggede ud over – ingenting! - tilsyneladende. Men ved nærmere eftersyn vrimler
det med liv. Alt er levende på Rønnerne.
Man får vished om den guddommelige kraft
og fylde. Om Guds store åndedrag, om Helligånden, der blæser rundt om os og sætter
os i stand til alt muligt. På en måde er det
sådan I står nu: I kigger ud over Rønnerne
– en strækning ligger bag jer, og nyt stort,
ukendt land ligger foran jer.
Det er farvel - denne tid er slut. Det gik alt
for hurtigt. Goddag til det nye, der ligger
forude. Og på gensyn, når vi mødes igen. I
mellemtiden - Hold håbet op!
Og nu vil jeg synge en sang til jer, som jeg
har lavet specielt til jer. Den går på melodien til “Hold håbet op”. Hør godt efter:
Hold håbet op og hold det udstrakt foran dig.
Her er en fremtid, her er liv, I er på vej.
I ligner lys på himlen, må I skinne blidt,
Må Gud velsigne jer og må I leve frit,
Hold håbet op,
Kristus går med dig,
Hold håbet op,
du er godt på vej,
Hold håbet op,
hold det foran dig.

Der er brug for håb i verdenen, og I er det
håb, vi har brug for. Der er klimaforandringer og arter, der uddør hele tiden. En ny krig
er begyndt med Putins invasion d. 24. februar. Nu er det næsten 3 måneder siden. I
har været med til Danmissions Global For-

I er også på vej, konfirmander.
Tag håbet med jer ud i verden.
Amen”

♦︎
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Det’ de smukke unge mennesker. Hjertelig tillykke og Guds fred!

13. maj: Eetu Sakari Kokko, Mads Lykke Svendsen, Stine Pillsburg, Nanna Lehmann Worm Krogsgaard, Selma Lykke, Emilie Klarup Nielsen, Katrine Tilgreen Nielsen og præst Eva Bernhagen.

14. maj: Johan Jacob Stoklund Jossey, Zebastian Jerup, Viktor Grandt Bødker, Laurits Jaspers
Rulle, Jenny Marie Stoklund Jossey, Sofia Alexa Larsen, Chasmin Meyhoff Siems, Frida Ravnholt Palsgaard og præst Eva Bernhagen.
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,, Når vi mødes i Børnetjenesten:
-

Er vi nysgerrige sammen.
Byder både børn og voksne ind med deres tanker.
Handler det ikke om at svare rigtigt på noget, men om sammen
at gå på opdagelse i hvad vi selv og andre tænker.
Kordegn m/Kirke-Kultur-Opgaver
Grethe Nyeng Havnhøj

________________
Børn er så vant til, at de voksne har alle svar, og vi voksne vil helst kende svarene på forhånd, men i Børnetjenesten er der en fantastisk mulighed for at undre sig sammen, for når det handler
om livets store spørgsmål, er der sjældent rigtige og forkerte svar.”

♦︎

I en tid har Byrum kirke på onsdage formiddage, haft besøg af den ældste gruppe
børn fra Læsø Børnehus- de er lige rundt 5 år. Det har været fornøjelige og berigende timer. Børnetjenesten er “lillesøster” til Skole-Kirke tjenesten og er et undervisende forum, hvor der er plads til børnenes naturlige nysgerrighed, når de
stiller de store spørgsmål til livet. Via Børnetjenesten får børnene erfaringen af, at
kirken er det særlige rum, hvor der er plads til at være og oplever nærvær og fællesskab. Vi har dykket ned i påsken - hvor vi talte om forvandling. Vi har åbnet æg
som indeholdt både kyllinger og chokolade. Vi har talt om, at vi mennesker kan
forvandle hinanden, med det vi siger og gør. Har vi et håb - og hvis vi har - hvad
er det så, vi håber på? Vi har rundet Store bededag og kaffeBønner - kan vi bede
nogen om noget? Kristi Himmelfart - præcis 40 dage efter påske - med luft, vind
og sæbebobler. Hvordan får vi det, hvis vi bliver hentet eller afbrudt midt i en sjov
leg - måske bliver vi triste og modløse, når en ven går? Hvordan finder vi så ny
energi og inspirerer hinanden? Med pinsen kommer Ånden og hvad er lige det? Vi
ånder og vi ånder sammen. Med pinsens magiske ild som flammer vi satte på hovederne, udfoldede sig en energisk skaberkraft blandt børnene. Den dygtige børnegruppe lod sig inspirere af musikstykker og den stemning som musikken fremkaldte og i fællesskab forfattede børnene sin helt egen pinsesang, både tekst og
melodi, lige til at samle til PINSESANGEN 2022. Du kan høre den på kirkens
hjemmeside: “om Pinse, ild og fugl det er så cool!”

SOGNEARRANGEMENTER
Årets sogneudflugt søndag 21. august - HUSK tilmelding
Dagen begynder med gudstjeneste i Byrum kirke
kl. 10.00. Efter kirkekaffen kører bussen kl.
11.30, fra holdepladsen lige øst for kirken, rundt
på dejlige Læsø. I år skal vi ud på landet og se
øens største landbrugsbedrift hos familien Olsen
på Brunhavegård. Først kan vi glæde os til en
lækker frokost på Antik & Retro. Kl. ca. 15.30
vender vi tilbage og slutter af med eftermiddagskaffe i sognehuset Kirkensgaard i Byrum.
Alle aldre er hjertelig velkommen til at være med. Pris for hele dagen 170,- kr.
Tilmelding senest 14. august til Bodil Kessler på tlf: 21 57 61 85

SOGNEEFTERMIDDAG tirsdag
4. okt. kl. 14.30 på Plejehjemmet
Et par hyggelige og underholdende timer med
kaffebord og hjemmebag. Stærke lokale kræfter
fortæller og den musikalske underholdning er i top.

SOGNEAFTEN torsdag 13. oktober kl. 19.30 i Kirkensgaard:
“Nåden er” - oplæg om Simon Grotrian en digter af Guds nåde. Hans salmer er skrevet i
billeder – billeder som aldrig før er set og med ord som
aldrig før er hørt. Han er et ukendt navn for mange, men
anerkendt inden for digtekunsten og iflg. Tove Brændstrup, som præsenterer Simon Grotian, er han den største
salmedigter i nyere tid. Han har fået Emil Årestrup Medaljen,
Michael Strunge prisen og ydelser fra Statens Kunstfond.
Det, vi kender ham mest for i kirken, er salmen Guds nåde er en vintergæk, som synges i rigtig mange kirker hvert forår. Nåden er. står der på hans gravsten, og på alterskranken i Silkeborg kirke, med punktum efter. Nåden er ikke til diskussion i hans optik, den er, punktum.
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Syng solen ned - aftensang på havnene
Om sommeren bliver Læsøs to havne samlingspunkter for de mennesker, som er på øen. Dem ønsker Læsø Kirker at møde. ”Syng
solen ned” er en andagts/gudstjenesteform, med fællessang til musikledsagelse og en refleksion fra præsten. Tanken er at knytte det
folkelige i aftensang på havnen sammen med det kristne budskab,
lytte til dejlig musik og måske driste sig til at ønske en salme fra
sanghæftet, som kirken medbringer.
Vel mødt derude i sommerlandet!

Bethel - Det sejlende Sømandshjem
Oplev sømandsskibet Bethel i Østerby Havn på Læsø i dagene 8.-10. september. Ombord kan du hilse på sømandsmissionær Leif Rasmussen og hans frivillige mandsskab.
Ved aftenmødet fredag d. 9. september kl. 19.30
er der sang og musik af “De rustne søm” - fællessang, tale
og kaffe.

Møde i missionshuset
Onsdag 21. september kl. 13-17.30 holder Indre Mission
Vendsyssel kredsmøde i Østerby missionshus. Tale v/Bjarne Hvidberg, fællessang og kaffebord.

Prædikenværksted
Vil du et spadestik dybere i din Bibel?
Deltag i en samtale om søndagens tekst.
I prædikenværkstedet diskuterer og reflekterer vi sammen
over den kommende søndags bibeltekst og skaber et rum for
tanker og ideer, om tekstens brug og aktualitet i dag.
Det kræver ingen forberedelse at deltage, og værkstedet
varer halvanden time. For tilmelding og mere information
kontakt Eva Bernhagen, tlf. 2149 1001 mail: evb@km.dk

Find vej til KIRKENSGAARD
Alt jordisk er forgængeligt - ligeså det gamle træskilt, der
viste vej til sognehuset Kirkensgaard. Bernhard Nielsen har
sponseret et nyt skilt, som også har fået en ny placering.
Læsø Menighedsråd siger hjertelig tak!
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KONCERTUDVALGET PRÆSENTERER
🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶

Retro Rock torsdag 4. august kl. 19.30
Et herligt gensyn med organist og orgelprofessor Sven Ingvart Mikkelsen og violinist Jochen Brusch, der gennem de
sidste par årtier har givet flere hundrede klassiske koncerter
såvel her i landet som internationalt.
Til koncerten her på Læsø skal vi genopleve dem i programmet “Retro Rock, som består af rock - klassikere fra
60`erne og 70`erne. Se nærmere i “Læsø-Posten”
Byrum Kirke - Entré: 100, - kr.

Sensommerkoncert med Odense Kammerkor
lørdag 3. september kl. 15.00
Kom og få en aha - oplevelse i selskab med koret, der synger så smukt a capella.
Koret, der har rødder helt tilbage til 1951, har fokus på
dansk kormusik og nordisk korlyrik, og består af 20 - 25
sangere under ledelse af dirigent Uffe Most.
Byrum Kirke - Entré: 100, - kr.

Orgelkoncert v/Kasper Køhl Jensen onsdag 19. oktober kl. 19.30
Traditionen tro sætter vores lokale organist sig på orgelbænken for at underholde os med nogle af sine yndlingskomponisters flotte kompositioner.
Efterfølgende Nachspiel i Kirkensgaard.
Byrum Kirke - Entré: Gratis.

Spil Dansk torsdag 3. november kl. 19.30
Også i år kan du være med til at hylde den rige danske
sangskat med skønne fællessange og underholdning v/ lokale sangere og musikere. Kom og syng dig glad og fri.
Byrum Kirke - Entré: Gratis.
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GRØNLANDSKE FILM I FILMKRÆS
Som tidligere skoleinspektør i Ittoqqortoormiit i Nordøstgrønland og som
forfatter til bl.a. Grønlands Historie er det mig en stor glæde og fornøjelse at invitere til efterårets Filmkræs og til en betagende rejse til den nordlige del af rigsfællesskabet, til isfjeldenes,
slædehundenes og midnatssolens land – til Menneskenes Land, til Grønland. Det bliver en filmkavalkade med tre film, der i tid spænder fra 1956 til 2010, fra tiden lige efter afkoloniseringen,
over Hjemmestyre til Selvstyre og udsigten til uafhængighed fra Danmark. Som en rød tråd
gennem alle tre film løber den tiltagende bevidsthed om egen kultur og tradition, ønskerne om at
stå på egne ben og en fast forankring tilbage til den mytiske før-kristne tid – ’dengang ravnene
kunne tale’. Karakteristisk for denne udvikling er Qivitoq næsten udelukkende dansksproget,
Tukuma er blandet dansk-grønlandsk og Inuk næsten udelukkende grønlandsksproget!

Qivitoq, som vi skal se i september, er den første farvespillefilm fra Grønland, og den
første danske Oscar-nominerede film. Filmen er interessant, fordi den skildrer den gryende modernitet og overgangen fra fanger- til fiskersamfund, med de genvordigheder, det førte med sig.
Og så kan man glæde sig til et gensyn med Poul Richardt, Astrid Villaume og Kirsten Rolffes.

Oktobers film er Tukuma fra 1984. Vi er nu kommet op i Hjemmestyrets tid med både levende og bristede nationale forhåbninger, med øl – mange øl – på bordet og med både spændinger og romantik mellem grønlandsk og dansk. Også her kan man glæde sig: til en ung – og meget
slankere – Thomas Eje, og til Rasmus Lyberths vidunderlige sange, der maler det grønlandske sind
og glæden over de grønlandske landskaber – fjeldene, fjordene, lyset, isen og sneen – i ord og
toner.

Med Inuk, der er november måneds film, når vi frem til nutidens Selvstyre, til
2010. Vi følger den unge Inuk i hans kamp for at forme en personlig identitet, splittet som han er
mellem den traditionelle fangerkultur og den sociale opløsning i en moderne tilværelse uden
holdepunkter eller sigtemærker. På den måde spejler han mange – men bestemt ikke alle – unge
grønlænderes skæbne. Kendetegnende for tiden er filmen en fransk produktion, så her er ingen
danske skuespillere.
Jeg ser frem til at dele disse filmperler med jer, og over en efterfølgende kop kaffe at få en snak
om Grønland.
Torbjørn Ydegaard

♦︎
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LÆSØ KIRKERS MENIGHEDSPLEJE

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 Læsø-Posten 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

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

Kirkekollekter i Læsø Kirker
24. juli Cafe Exit
21. aug. Læsø Kirkers Menighedspleje
25. sept. HØST-offer til:
Lindas Skole i Libanon
23. okt Indenlandsk Sømandsmission

v/MobilePay bedes indbetalin-

520

640

gen foretages på den aktuelle
dato for aktiviteten og oplyse
hvad den dækker:
kollekt, entré osv. Tak.
Eksempel:
Kollekt indbetalt 25/9-2022
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SOGNE INFO
Du er ikke mere!

Døbte___________

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

• 27.03: Katrine Tilgreen Nielsen
• 27.03: Chasmin Miehoff Siems
• 23.04: Pil Lohse Eggeling

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.
Mit hjerte kan føles tomt, fordi jeg ikke kan se dig,
eller jeg kan lade mig fylde
med den kærlighed vi delte.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Jeg kan vende ryggen til i morgen og leve af i går,
eller jeg kan glæde mig til i morgen,
takket være i går.

Den Danske Salmebog nr. 448

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

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

ALLE HELGEN

Døde___________

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

• 11.02: Karl-Wilhelm Eimler
• 26.02: Ida Ragnhild Thomsen
• 28.02: Poul Christensen
• 12.03: Bjørn Johansen
• 21.03: John Ib Petersen
• 08.04: Jørgen Vilhelmsen
• 18.04: Jens Fryd
• 25.04: Renate Lehmann
• 03.05: Erik Malmose

Enhver, der måtte ønske at deltage
i mindegudstjenesten m/lystænding
og oplæsning af navne på dem vi mistede
i det forgangne år, er velkommen.
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. 6. november kl. 16.30

✭ ✭ ✭ ✭
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G udstjenester i Læsø Kirker
Dato

Byrum

Østerby

Vesterø

29/6 ons. Syng Solen Ned
3/7

20.00 Vesterø Havn E.B.
10.00 E. Bernhagen ★

3. s.. eft. trinitatis

Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp

20.00 Østerby Havn E.B.

6/7 ons. Syng Solen Ned
10/7

4. s.. eft. trinitatis

10.00 E. Bernhagen ★

13/7 ons. Syng Solen Ned

20.00 Vesterø Havn E.B.

17/7

5. s. eft. trinitatis

10.00 L.E. Stephansen

20/7

ons. Syng Solen Ned

20.00 Østerby Havn L.E.S.

24/7

6. s. eft. trinitatis

10.00 L.E.Stephansen ★
Kollekt: Cafe Exit

27/7 ons. Syng Solen Ned
31/7
3/8
7/8
14/8

7. s. eft. trinitatis

20.00 Vesterø Havn I. Aldal
10.00 I. Aldal

ons. Syng Solen Ned

20.00 Østerby Havn W.Rischel

8. s. eft. trinitatis

10.00 W. Rischel
10.00 E. Bernhagen ★

9. s. eft. trinitatis

Kollekt: Lindas skole i Libanon

Sogneudflugt
10.00 E. Bernhagen ★

21/8

10. s. eft. trinitatis

28/8

11. s. eft. trinitatis

4/9

12. s. eft. trinitatis

11/9

13. s. eft. trinitatis 10.00 Konfirmandindskrivn. E.B.

18/9

14. s. eft. trinitatis

Kollekt: Læsø Kirkers Menighedspleje

10.00 I. Aldal
10.00 E.Bernhagen
10.00 E.Bernhagen
HØST gudstjeneste
10.00 B. Hougaard★

25/9

15. s. eft. trinitatis

2/10

16. s. eft. trinitatis

10.00 E. Bernhagen
10.00 E. Bernhagen

Kollekt: Lindas Skole Libanon

9/10

17. s. eft. trinitatis

16/10

18. s. eft. trinitatis

23/10

19. s. eft. trinitatis

30/10

20. s. eft. trinitatis

10.00 E. Bernhagen
Reformationsgudstjeneste
konfirmander medvirker

6/11

Alle helgens dag

Mindegudstjeneste 16.30 E.B.

13/11

22. s. eft. trinitatis

10.00 L. Damgren
10.00 L. Damgren ★
Kollekt:Indenlandsk Sømandsmission

10.00 E.Bernhagen
10.00 E.Bernhagen

Vikarierende præster i Læsø Kirker
16.-24. juli
25.-31. juli
1.-7. aug.
15.-20. aug.
27.-28. aug.
19.-25. sept.
15.-23. okt.

Lars-Erich Stephansen
Iben Aldal
Winnie Rischel
Anna Marie Erbs
Iben Aldal
Bjarne Hougaard
Lisbeth Damgren

📞 21343717

KIRKENS AKTIVITETER
- for børn, voksne og ældre annonceres i
Læsø-Posten samt på Læsø kirkers facebookside
og i kirkens kalender, som du finder på:
laesoekirker.dk
Velkommen i kirkerne på LÆSØ!
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