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selvom Han sprænger rammen for hvert et
billede, vi kan stille op af Ham. Gud er fuldstændig anderledes end os, og alligevel nær og
tættere på os, end vi er på os selv. Lige så tæt
som halspulsåren, som muslimerne siger. Han
er den, jeg tænker på, når jeg føler mig taknemmelig over alt det, jeg har fået; når jeg er
kommet godt igennem noget, der var svært;
når min egen formåen ikke rækker, og det blev
skidt, i stedet for godt.

”Lad ikke solen gå ned over
din vrede”
Tekst: Eva Bernhagen
- sognepræst på Læsø.

________________

Konfirmanderne fandt deres gudsbilleder forleden dag. Religionspædagogisk Center, der har
til huse på Frederiksberg, har udviklet et sæt
spillekort, ”KORT OM GUD”, der kan være en
hjælp i samtalen om Gud. Spillet indeholder
55 kort med billeder: en vej, der går igennem et
landskab; et hvidt lam, der tillidsfuldt ligger på
græsset; en far, der holder et spædbarn i sine
arme; en befæstet middelalderborg, en højesteretsdommer iført kåbe, et bjerg, et brændende lys
og en strålende sol. Det er blot nogle af dem.
Måske de mest kendte.

Der hører også en joker med til spillet. Jokeren
trumfer alle de andre kort og rydder bordet.
Det er én af Guds egenskaber, som jeg holder
meget af: uforudsigelighed. Det kan være en
svær opgave at udvælge sig et kort. Det kalder
på begrænsningens kunst. Helte-kortet, som en
af konfirmanderne valgte, viser krigshelten,
forfatteren og politikeren Winston Churchill,
Englands premierminister under 2. verdenskrig
og igen fra 1951-1955. Han var som ung soldat
udstationeret i alle mulige krigs- og konfliktfyldte områder i Commonwealth. Winston
Churchill kom til magten i en tid, hvor man behøvede en stærk mand, der ikke var bange for
at lede landet i krig. Da krigen var ovre, slap
han aldrig tanken om, at England var truet.

Nedenunder hvert billede står en henvisning til
et skriftsted i Bibelen, sådan at man kan slå efter og finde ud af, i hvilken sammenhæng billedet passer ind. Det er en god og brugbar
måde at komme ind i Bibelen på, fordi du kan
begynde i dine egne erfaringer – med det billede af Gud, der allerede er grundlagt i os.
For vi bærer alle sammen rundt på et billede
af Gud. Bevidst eller ubevidst.

Et af billederne forestiller en brun høne. Hvordan passer det nu ind? Jo, der står i Matthæusevangeliet, at Jesus siger: Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener
dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg
ikke samle dine børn, som en høne samler sine
kyllinger under vingerne, men I ville ikke.
Matt. 23, v. 17. Dvs. Gud er som en hønemor.

Spillet er ment som en hjælp til at begynde
samtalen om Gud, så der er noget at tale op ad
og ind i. Kortene kan hjælpe os til at formulere
os omkring vores tro, men kan også få os til at
udbryde, ”Nej, sådan tror jeg ikke, at Gud er.”
Vores gudsbilleder er formet af vores opvækst,
af vores forhold til vores forældre, af alle vores livserfaringer. Derfor kan der opstå sammenblanding af ens forældrebillede med gudsbilledet, og man kan komme til at overføre
disse egenskaber til Gud. Men det har ikke
noget at gøre med Gud. Vi kan dybest set ikke
begribe Ham. Vi må tale om Gud i billeder,

Vi kan godt støde på modstand, når vi deler
vores gudsbilleder. Vi er forskellige som mennesker, og derfor er vores billeder af Gud også
forskellige. Jeg kan ikke presse mit billede af
Gud ned over dig. Og heldigvis for det.
Her i efteråret, hvor vi ser og mærker forfaldet
og døden i naturen udenfor, er det godt at samle sig om det, der er livgivende. Jesus kom til
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verden, fordi Han elskede den og os i den. For
mig er Jesus ikke en vred Gud, der skælder ud
og ønsker omvendelse. Det er i mine øjne en alt
for menneskelig egenskab. Jeg kender det fra
mig selv, når jeg skælder ud på mine børn og
beder dem om for 117. gang at rydde op på
deres værelse. På den anden side må det også
høre til Guds væsen. At Jesus kan blive vred.
Vred, fordi han kan se, at de som han elsker, er i
færd med at gøre noget, der er dumt. Billedet
af Jesus som hønemoren, der samler kyllingerne, skal forstås på baggrund af jødernes fravælgelse. Deraf ordene: ”Men I ville ikke.”

Sognearrangementer
Ons. 23. nov. kl. 19.30 i Kirkensgaard:
“ LIBANON - gæstfrihed og enestående
oplevelser i det lille Middelhavsland ”
Bodil Kessler fortæller fra sin rejse
til Libanon juni
2022. Et ophold på
kun 5 dage, men
med et smækfyldt
program. En opretholdt kontakt
fra to libaneseres
besøg på Kattegatøen i 2019 udviklede sig til Læsøboens
rejse til det lille Middelhavsland. Hør om
Libanons aktuelle situation og få del i
Bodils rejseminder i ord og billeder.

En erfaring, som min menneske-far gav mig,
der tydeligt har præget mit gudsbillede, er
muligheden for at blive forsonede. At forholdet mellem to uenige parter kan blive repareret, og at man kan starte på en frisk. Forsoning hører til Guds væsen. Men vi mennesker
kan også praktisere det. Jeg kunne ligge i min
seng om aftenen, sur og tvær, over mine forældres uretfærdighed. Gråden brændte mig i
halsen, og jeg græd ned i min pude. Så lød
der skridt på trappen. Min far kom ind på mit
værelse. Jeg lå stadig bortvendt, ville ikke
røre mig. ”Jeg kommer for at sige godnat til
dig… Husk, Eva, at du ikke må lade solen gå
ned over din vrede.” Blidt og stille sagde han
det. For det var også sagt til ham selv.
Han rakte hånden ud, og jeg greb den

Tirs. d. 6. dec. kl. 14.30 - 16.30
Vi adventshygger på Plejehjemmet
Alle er hjertelig velkomne til et par hyggelige timer v/kaffebordet m/hjemmebagte
kager. Gode lokale kræfter bringer en fortælling og sammen med skøn musikalsk
underholdning spreder adventsog julestemningen sig.
Sognearrangementer i jan - feb. 2023
Annonceres i Læsø Posten

♦︎
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selve skolen, hjemme hos Linda privat og på
restaurant. Og det libanesiske køkken er verdensberømt!

Tekst og fotos:
Bodil Kessler

Linda Macktaby er ikke en helt almindelig pige. Foruden at være forstander på “Blessed”,
der er en specialskole for børn og unge med
forskellige handicap, leder Linda også et børnehjem “Home of Hope” et andet sted i byen.
Her er børn fra hårdt belastede familier i gode
og trygge hænder, der modtager undervisning
og erfarer omsorg og kærlighed. Der foruden
er Linda psykolog og teolog og den sidste
søndag i juni måned blev hun ordineret i den
Nationale Evangeliske Kirke i Beirut, som
den 5. kvindelige præst i den arabiske verden.
Den ordinationsgudstjeneste var Eva og jeg
inviteret til og den var årsagen til min rejse til
Libanon. Desværre kunne Eva ikke deltage.

___________________

Nej, der er ikke noget at være bange for eller
føle utryghed ved, når rejsen går til Libanon!
Det lille land ved Middelhavet er på størrelse
med Jylland, men med en befolkning på ca. 9
millioner mennesker. Etnisk og religiøst betragtet er landet yderst kompliceret sammensat. Især efter eksplosionen i Beirut d. 4. aug.
2020 er situationen forværret. Libanon er brudt
sammen, økonomien er kollapset og deres
penge er næsten intet værd.
Alligevel drog jeg af sted de sidste dage i juni
måned og glædede mig enormt til at møde
både Linda Macktaby og Ramzi Abou Assali
igen. De to libanesiske præster var på Læsø i
maj 2019 og jeg har holdt kontakten med dem
begge vedlige og ønskede virkelig at møde
dem igen. Og jeg blev bestemt ikke skuffet.

Trods de mange forberedelser til ordinationen,
havde Linda, i sin glæde over at have os på
besøg, afsat tid til at vise os rundt i sin arbejdsverden og tage os med til markante seværdigheder i og uden for Beirut. Det var bare helt vildt, alt det vi oplevede på så kort tid!

Den overstrømmende gæstfrihed og hjertelighed, som vi tre fra Danmark blev mødt med,
var helt fantastisk. Jeg rejste ikke alene, men
havde fået lov til at følges med den tidligere
generalsekretær for Danmission og hans indiske kone, Mogens Kjær og Kani og de to har
været i Libanon adskillige gange. Det kunne
jeg kun føle mig ganske tryg ved. Mogens
Kjær er præst emeritus og Lindas danske ”reservefar” – hun tiltaler ham med ”Dad”.
En flyvetur fra Kastrup til Beirut på 4½ time, så
er man fremme. Det er meget let. Vi blev indkvarteret på den skole, som Linda er forstander
for, “Blessed School” hedder den og den er beliggende i en kristen bydel centralt i Beirut.
Her nød vi utrolig stor gæstfrihed og følte os
meget velkomne. Vi blev beværtet med libanesiske specialiteter fra morgen til aften både på

Linda umiddelbart efter sin ordination. Her ønskes hun
tillykke af Riad Jarjur, hendes tidligere arbejdsgiver
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Beirut i sommer indledtes gudstjenesten med
samme salme. Jeg sad på kirkebænken der og
følte mig næsten hjemme.
Ramzi og hans kone Daisy havde inviteret mig
til at tilbringe en hel dag sammen med dem,
hvor de ønskede at vise mig deres by Zahlé og
de to reformerte kirker, de hver søndag holder
gudstjeneste i, Ramzi som præst, Daisy som
organist (klaverspiller).
Byen Zahlé ligger 60 km øst for Beirut nær
hovedvejen til Damaskus og på kanten af Bekaadalen, en by med ca. 100 tusinde indbyggere. Igen mødte jeg utrolig stor gæstfrihed fra
Ramzi og Daisys side. De hentede mig i Beirut
og kørte mig også tilbage igen. Vi var i Baalbek og så de omfattende romerske tempelruiner fra det 2. århundrede e. Kr., som hører til
UNESCO’s verdensarv. Vi besøgte et meget
flot og professionelt drevent vingods, Caves
De Ksara, midt i Bekaadalen.

Allerede under libanesernes besøg på Læsø for
3 år siden, opdagede vi, at vi har meget tilfælles. Linda og Ramzi tilhører den presbyterianske kirke, som det hedder i engelsktalende
lande og det er en kristen protestantisk retning,
der bygger på Jean Calvins reformation. Det er
det samme som den reformerte kirke. Vores
gudstjenester ligner rigtig meget hinanden og
vi har mange salmemelodier tilfælles. Som
eksempel kan jeg nævne, at Strengekoret sang
”O store Gud” i Missionshuset under libanesernes besøg i 2019. Til Lindas ordination i

Og mit store ønske om at se – og fotografere –
et cedertræ, Libanons nationalsymbol, blev
opfyldt! Dertil kørte vi op i højderne, 1750 m
over havet og stod under de mere end tusind år
gamle cedertræer og skuede ud over den
smukke grønne Bekaadal. Jeg fortalte, mens vi

Mogens Kjær, Linda, Bodil, Gabrielle, Mogens’ kone Kani og Hassan På udflugt til Bekaandalen.
Gabrielle er Lindas dygtige og trofaste medarbejder og Hassan bor i Home of Hope.
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stod der, om vores salme, ”Blomstre som en rosengård” og Daisy vidste på stående fod bibelstederne, hvor Libanons cedertræ nævnes: nemlig i Salme 92 v 13 og i Esajas kap. 35. Der læser
vi om Libanons herligheder, som har inspireret
Grundtvig til at skrive den populære adventssalme. Et ubeskriveligt øjeblik at stå deroppe
under de gamle cedertræer, med gåsehud og
umådelig taknemlighed over at nyde naturens
skønhed.

Zahle,
14. sept. 2022
Kære elskede søstre og brødre i kirken på Læsø.
Det var en velsignelse for mig i 2019 at besøge
jeres fantastiske land Danmark, hvor jeg havde
fornøjelsen at møde menigheden - medbrødre
og søstre. Jeg deltog i mange gudstjenester og
arrangementer, som gav mig en oplevelse for
livet, jeg aldrig vil glemme.

Det blev en uforglemmelig dag sammen med
Ramzi og Daisy. Da dagen var gået, havde vi
tilbagelagt over 300 km og jeg havde virkelig
følelsen af at have set Libanon. Vi sagde ikke
farvel til hinanden, men på gensyn og på min tak
for al deres gæstfrihed, svarede de, at det var
dem, der skyldte mig tak for alt, hvad Ramzi
havde oplevet på Læsø for 3 år siden.

Det var også en velsignelse at bo hos en vidunderlig familie på Læsø- hos Hr. og Fru Kessler.
Bodil introducerede mig til kirken på Læsø og
til præst Eva Bernhagen samt menighedsråd og
frivillige ved kirken, som gjorde mit besøg til
noget særligt.

Både Linda og Ramzi bad mig hilse alle i menigheden på Læsø, så det er hermed gjort.

Da jeg kom tilbage til mit hjemland, delte
jeg alle nyheder og detaljer fra mit besøg med
kirken i Zahle og især gudstjenesten som gav
os alle et positivt indtryk.

Jeg er langt fra færdig med Libanon, det lille
land med alle de hjertelige mennesker og deres
stærkt forankrede tro på Vorherre

Brevet, du (Bodil.red.) sendte til vores kirke
d. 9. august 2020 efter den forfærdelige Beirut
eksplosion, var en kilde til stor opmuntring og
nyt mod på et tidspunkt med sorg og vemod.
Vi er overbeviste om, at vores mange økonomiske, politiske og sundhedsmæssige kriser
stadig er topprioriteret i jeres forbøn for os.
Vi - præst, menighed, medarbejdere og menighedsråd ved kirken i Zahle- sender vores varmeste og hjerteligste ønsker til kirken på Læsø
og menigheden i den; til Eva Bernhagen samt
til Bodil Kessler, i stor påskønnelse og respekt
og i bøn om mere velsignelse i jeres liv og
tjeneste til ære for vor Herre Jesus Kristus.
Velsignelse fra Ramzi Abou Assali,
Pastor of the National Evangelical Church
of Zahle, Libanon.

♦︎
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Når jeg kommer i Byrum Kirke, kan det ligefrem overvælde mig, hvordan kristenheden
lige siden Læsøs bebyggelse og opførelsen af
øens middelalderkirker har formet vores lille
samfund fra dets tidligste begyndelse. Indimellem har vi ganske vist ikke savnet politiserende missionærer, præster og biskopper som fx
Stygge Krumpen, der i reformationstiden lyste
Læsø i band. Men uanset dette har evangeliet
lydt 'rent og purt' hver eneste søndag, når præstens prædiken indledes med 'Dette hellige
evangelium skriver ....'.

Tekst:
Jens Morten Hansen
___________________

Engang skrev jeg et debatindlæg i Politiken,
hvor jeg beklagede mig over biskopper og
præster, der ville have, at folkekirken skulle gå
forrest i 'klimakampen'. Blandt andet skulle
alle kirker kime en bestemt søndag 'for klimaet’, og de klima-omvendte biskopper skulle
sammen med en række prominente personer
fra Vatikanet og FN mødes på Grønlands indlandsis, mens der i alle kirker skulle bedes om,
at Gud ville skærme isen mod afsmeltning.

Det er så her Prædikenværkstedet kommer ind i
billedet. Hvad står der faktisk i søndagens tekst?

“ Da vi alle kan have forskellige opfattelser af, hvad søndagens tekst kan
betyde, og hvilke tanker teksten vækker
i os, går jeg næsten altid glad og oplyst fra prædikenværkstedet – og med
lyst til at deltage i højmessen næste
søndag for at høre Evas prædiken.”

Min protest over kirkens politisering gav anledning til et interview med Weekendavisens
Anna Libak, der spurgte, hvorfor jeg ikke bare
meldte mig ud af folkekirken? Det røg så ud af
mig, at fordi "jeg er dansker”, kunne jeg ikke
drømme om at slippe forbindelsen til landets
historisk vigtigste institution, og at det kristne
budskab mere end noget andet har formet vores land. Ikke gennem præster, biskoppers og
pavers skiftende indblanding i tidernes politik,
men gennem den virkning, som forkyndelsen
af evangelierne 'rent og purt' har på de enkelte
menneskers selvstændige dannelse af den tro,
moral og adfærd, de selv mener at kunne stræbe efter uanset den herskende tidsånd og aktuelle ’politiske korrekthed’.

Jeg synes, det er synd for dem, der ikke synes
de har ’forstand på’ at gå i kirke og på at læse
bibelske eller andre filosofiske tekster, fordi
opdragelsen, skolegangen og konfirmationsforberedelsen ikke tydeligt nok har lært dem at
gennemskue materialismens, festernes og
ungdomslivets sjælsforvirring og kvaler med
selvtillid, kærlighed og eksistentiel ensomhed.
Selv om søndagenes tekster er ens i alle danske kirker, har jeg altid følt mig langt stærkere
knyttet til de mennesker, de omgivelser, den
nærhed og den kirkebygning, hvor jeg er blevet både døbt, konfirmeret og gift, og hvor jeg
håber at blive begravet en gang.
Måske det skyldes ø-livet, at ’stedets, tidens og
handlingens enhed’ betyder så meget for mig.
Dette krav om enhed og sammenhæng stammer
fra ø-riget og antikkens Grækenland. På en lille
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ø kan man ikke stikke af fra sit ansvar uden helt
at udvandre. Storbyens og centraliseringens anonymitet er hverken ønskelig eller mulig på en ø.
I små samfund kan man ikke slippe for at deltage i samhørigheden, samtalen og omsorgen
blandt sine medmennesker, ligesom man tør
håbe på at have ’næster’, når alderdom, ensomhed og affældighed måtte ramme en selv.

kun tillid til, at vi kan være åbenhjertige og
fortælle hinanden, hvad vi mener dagens tekst
går ud på, og hvad vi hver især tror, tvivler om
og ikke tror på.

“ Prædikenværkstedet er et fristed for
eksistentielle samtaler, hvor vi – stadig mig bekendt - ikke føler generthed
over at tale om andet og mere end
dagligdagens ’sovs og kartofler’.”

Begrebet ’din næste’ får derfor en ganske anden konkret betydning her end i en storby,
hvor ’næsten’ i byens vrimmel og anonymitet
efterhånden er reduceret til de nærmeste familiemedlemmer og kolleger og ofte kun udmøntes i et dagligt irritationsmoment over støjende naboer, irriterende medmennesker i trafikken og i supermarkedets kassekøer. I anonymitetens samfund er medmenneskelighed
og næstekærlighed noget velfærdsstaten,
kommunen og ulands-støtten let får patent på.

På mine olde- og bedsteforældres tid var bibelen - ord for ord - ensbetydende med den
bogstavelige sandhed, mens mine forældre
ikke brød sig om deres lov-jura-lignende bibelforståelse. Endog tillod min ugudeligt
grundtvigianske far os børn at svare igen, når
udlægningerne blev os for latterlige – for eksempel når løsrevne skriftsteder blev brugt
som bogstavelige svar på alt mellem himmel
og jord.

,, Det har overasket mig, hvor forskellige indgange deltagerne har til
evangelierne og kristendommen,”

Noget af det, jeg føler at være blevet klogere
på i Prædikenværkstedet, er evangeliernes radikalitet - at Jesusordene er så vidtgående, at
ingen kan leve op til dem, men at de netop på
grund af denne radikalitet bedst forstås som en
opfordring til at vi – med al vor uformåenhed skal stræbe efter sandhed, kærlighed og medmenneskelighed. Ikke som buzz words (modeord) om, ….
(fortsættes side 17)

men at vi til trods for det ser kristendommen og
kristendommens udvikling og forandring gennem tiden som Danmarks historiske, kulturelle,
politiske, etiske og moralske omdrejningspunkt.
I prædikenværkstedet føler vi os – mig bekendt – som hinandens ’næster’. Jeg mærker

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 på onsdage kl.
15.30-17.00 i Kirkensgaard. For tilmelding og
mere information kontakt Eva Bernhagen, tlf.
2149 1001 mail: evb@km.dk
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boede på skift hos hende på Læsø, så hun var
aldrig alene. Under de sidste to indlæggelser
havde mor utrolig stor glæde af samtaler med
hospitalspræsten. Samtaler som var helt fortrolige og hvor mulighederne for at tale om
svære ting var til stede, fremfor at tale med os
børn om det.

Tekst & fotos:
Helen & Heidi
Reffeldt.
_______________

Den sidste rejse - i trygge og
omsorgsfulde rammer

Mor var ikke - og har aldrig været dybt troende, men troede nu alligevel på biblens ord
mm.

Søndag aften d. 10. oktober 2021 trak vores

Vi er ikke i tvivl om, at hun under den sidste
samtale med præsten på sygehuset har givet
udtryk for, at hun ønskede at komme hjem til
Læsø for at dø - og det kom hun.

mor (Bodil Reffeldt) desværre sit sidste åndedrag. Hun gjorde det i sit lille elskede gule
hus i Bangsbo og vi var hos hende, holdt
hende i hånden og sendte hende afsted med
kærlighed og taknemmelighed.

Der skal bestemt heller ikke herske tvivl om,
at det er hårdt og krævende at være i den situation og man føler sig totalt hjælpeløs men vi kom igennem det og er i dag utrolig
glade for, at vi gav hende den slutning, hun
ønskede.

Vi vil gerne dele denne oplevelse og fortælle
lidt om hvilken hjælp og støtte, der er at hente i sådan en svær tid.
Mor fik konstateret cancer i maj måned i år
og var gennem diverse undersøgelser og indlæggelser. Vi var med hende hele vejen og

Dagen efter hjemkomsten, fik mor en hospitalsseng ind i stuen - med ganske få "midler"
fik vi arrangeret den i et lille trygt hjørne. På
den ene side med udsigt ud i hendes have og
på den anden side af sengen, en lille opstilling med lys, blomster og vekslende billeder
af børn, børnebørn og oldebørn.
Vi tog kontakt til Eva og fortalte hende om
situationen og at vi meget gerne ville have, at
hun kom hjem til mor. Eva kom (med glæde)
de to efterfølgende dage, hvor hun sang for
mor og velsignede hende. Det gav os en stor
tryghed og varme og vi mærkede helt klart en
større ro på mor efter besøgene.
Ikke alene ydede Eva en stor omsorg for mor,
men vi havde også stor gavn af hendes besøg,
da hun havde så meget overskud og tid til
også at hjælpe os igennem den svære proces.
Eva foreslog bl.a. diverse skriftstykker fra
biblen og salmer, som vi benyttede os af i de
fem dage, der gik, før mor fik endelig fred.
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Der er altså ikke noget "farligt" i at lade en
pårørende dø i hjemmet- det var på sin vis
smukt og roligt. Vi var om hende 24/7 - vi
sang for hende, nussede hende, snakkede og
delte alle vores minder fra barndommen og
livet med hende, grinte og græd... fortalte
hende, at vi elskede hende og at det var okay
at give slip og "rejse videre".

ALLE HELGEN
MINDEGUDSTJENESTE
Alle helgen er en særlig mindedag for alle de
mennesker, vi hver især har mistet i vort liv.
Enhver, der måtte ønske at deltage i mindegudstjenesten m/lystænding og oplæsning af navne på
dem vi mistede i det forgangne år, er velkommen:

Det er bestemt også vores oplevelse, at når
man er på Læsø, så er man ikke overladt til
sig selv. Hjemmeplejen på Læsø er helt
uovertruffen. Vi har kun mødt omsorgsfulde
og empatiske sygeplejersker og assistenter.
De er altid kun et opkald væk og var i høj
grad uundværlige, da mor skulle gøres i
stand. Det blev gjort så respektfuldt og vi
havde ingen betænkninger ved at sove i stuen
sammen med mor den sidste nat.

6. november kl. 16.30 i Byrum Kirke.
Inviter gerne en med - eller sig selv ja tak,
til at ledsage en på denne mindedag.

Sammen med bedemanden og Eva havde vi
igen en så fin oplevelse ved såvel udsyngning
fra "det lille gule hus" og indsyngning i kapellet, efterfulgt af en smuk sjæleringning.

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

Vi kunne ikke have ønsket os en smukkere
slutning på mors liv - TAK

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.

Til jer, der måtte komme til at stå i samme
situation som os, kan vi kun opfordre jer til at
bruge den hjælp og trøst som Eva/kirken kan
tilbyde

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

♦︎

11

nuværende eller tidligere misbrugere. Disse
pårørende er tilfældigvis børn, og derfor har de
særlig brug for, at nogen hører dem, tager deres udfordringer alvorligt og taler deres sag. Vi
arbejder også med børn, hvor bedsteforældrene har haft et misbrug – og hvor det har konsekvenser for både børn og børnebørn.

Tekst & fotos:
Mikkel Bræstrup,
leder af Barnets Blå Hus
Frederikshavn/Læsø
___________________

Julen har bragt velsignet bud…
eller har den?

Barnets Blå Hus er et behandlingssted, hvor
der også foregår sociale aktiviteter. Vi arbejder
terapeutisk med konsekvenserne af familiens
misbrug. Vi gør det gennem individuelle samtaler, men primært i en børnegruppe, som ledes af en faguddannet psykoterapeut. I grupperne taler vi bl.a om følelser, om vrede, om
skyld og skam og vi hjælper børnene til at
ventilere det, som fylder i deres hverdag – og
som er afledt af familiens misbrug. Hvis et
barn har det svært, og der er mange ting, der
kører rundt i hovedet på dem. Derfor er det
vigtigt, at de har et sted at gå hen og få sat ord
på noget af alt det, der fylder. Et sådant sted er
Barnets blå Hus.

Ved juletid synger jeg rigtig gerne Ingemanns
smukke salme om julen, der bringer velsignet
bud – og krydret med Weyses dejlige melodi,
bliver det bare en rigtig tryg og varm FeelGood-oplevelse. Men når man som os i Barnets
Blå Hus arbejder med børn, som kommer fra
familier, hvor der er eller har været et misbrug
af alkohol eller stoffer, så bliver den skønne og
smukke oplevelse af julen mere nuanceret. Der
er også en anden side – en side, som er svær og
fyldt med smerte – en side, som gør, at julen
ikke bare bringer det velsignede bud med sig,
men som også gør, at julen ikke altid er den
sjove, skønne og varme tid, den burde være.

Barnets Blå Hus er et behandlingssted under
Blå Kors Danmark. Der er syv huse i Danmark, og vi får vores grundbevilling fra Socialministeriet. Derudover er Barnets Blå Hus
Frederikshavn støttet af Frederikshavn Kommune, Blå Kors Danmark, private fonde og
donationer. Barnets Blå Hus Læsø er en satellit
under huset i Frederikshavn og er for nuværende finansieret af Læsø Kommune og indsamlede midler fra huset i Frederikshavn.

Der er ca. 122.000 børn, som vokser op i en
familie, hvor hverdagen styres af et misbrug af
alkohol eller stoffer. Det er to i hver skoleklasse i hele Danmark. Mange af disse børn ved
ikke, hvad de kommer hjem til, når skoledagen
er forbi. Er mor eller far påvirkede, eller er det
en af de gode dage, hvor mor eller far er sig
selv? I en sådan familie er det ikke altid, at
ferier og højtider bringer velsignet bud. Det er
ikke altid, at børnene vil have kammerater
med hjem, for hvad nu hvis… Forældrenes
misbrug kan føre mange ting med sig for børnene – herunder ensomhed, skyldfølelse osv.
Det er derfor, at der er brug for et sted som
Barnets Blå Hus. Her tager vi børn alvorligt og
hjælper dem, når livet er svært. Vi arbejder
med børn mellem 0 og ca. 13 år, hvor der er
eller har været en rusmiddelsproblematik i
hjemmet. Vi arbejder altså med pårørende til
12

På Læsø begyndte Barnets Blå Hus sit arbejde
i foråret 2021. Vi har åbent hver tirsdag og det
er psykoterapeut Helle Marckstrøm, som kommer på Læsø. Vi er rigtig glade og stolte over
vores lille hus i Byrum, som Læsø Kommune
stiller til rådighed. I det hele taget er vi meget
glade for at kunne stille vores tilbud til rådighed for børnene på Læsø, og vi har et rigtig
godt samarbejde med Læsø Kommune – både
på det politiske niveau, i administrationen og
blandt frontpersonalet. Der er kort vej fra ord
til handling, og det er let at arbejde med.

julen HAR bragt velsignet bud. Vi lever i en
mørk tid. Dagene bliver kortere, men det er også mørkt ude i verden, og dette mørke skygger
også på os i Danmark. Midt i dette mørke –
hvor stærkt og virkeligt det end virker – kom
Jesus her til jorden. Han kom som det mest
sårbare, man kan forestille sig – et lille barn.
Han kom for at vise os, at Gud ikke er ligeglad
med os. Han elsker os, og han ønsker, at hans
kærlighed skal være et lys i det mørke, som
menneskelivet kan være så fuldt af. Med Jesu
komme til jord, ønsker Gud at fortælle os, at
der er et lys – at der er et håb – og at dette
lys, dette håb, ikke kan tages fra os.

Men hvorfor skal der i det hele taget arbejdes
med børn, som kommer fra hjem med en rusmiddelproblematik? Er det nu også nødvendigt? Lad mig give jer et eksempel. I slutningen af august i år var jeg til et møde, hvor der
deltog en kvinde, som jeg kendte fra en anden
sammenhæng. Hun kom hen og snakkede – og
pludselig siger hun: Jeg har selv gået i Barnets
Blå Hus med mine børn, fordi min eksmand
havde et misbrug. Denne kvinde har et godt job
og familien er velfungerende. Men alligevel
kunne hun fortælle, hvordan hendes børn, som i
dag er voksne, havde stor hjælp af både de terapeutiske og sociale tilbud, som var i Barnets Blå
Hus. Huset i Frederikshavn har været en vigtig brik i, at den familie og de børn kom videre
uden så store ar på sjælen, at de ville gentage
faderens misbrug. Denne historie gør mig helt
varm om hjertet og vidner om, at også børn kan
have brug for hjælp til at komme videre, når livet er svært og betingelserne ikke er optimale.

I Barnets Blå Hus ønsker vi at formidle den
sandhed, at der er håb for alle – og at alle har
brug for et håb. Det håb er ikke kun for voksne,
men det er også for børn. Det håb er ikke kun
for dem, hvor livet bare kører der-ud-af. Det er
også for dem, hvor livet slår knuder, og det kan
være svært at se, hvad fremtiden vil bringe.

Barnets Blå Hus
er på Læsø for,
at vi skal hjælpe børn
med at løse knuderne op,
så de selv kan se,
at der er et håb og der er vej frem.
Hvis du vil i kontakt med
Barnets Blå Hus Læsø, kan du kontakte:
Psykoterapeut Helle Marskstrøm
Tlf. 2462 9037 Mail: hel@blaakors.dk

Det er nemlig ikke alle børn, som vokser op
under optimale forhold. For nogle børn er det
svært at finde vejen frem, fordi de har oplevet
ting, som kan være svære at stå med alene. Men
disse børn skal også være her, de skal også have
plads og de skal have den hjælp, de har brug for.

Leder Mikkel Bræstrup
Tlf. 6124 1457 Mail; mbr@blaakors.dk

Barnets Blå Hus og Blå Kors Danmark er en
organisation, som bygger på et kristent menneskesyn og på kristne værdier. Så vi ved godt, at

♦︎
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nære venner, som fik lov at komme indenfor. –
Men denne afsondrethed og koncentration og
studier af naturens og vejrets skiften gjorde godt
for den urolige og rastløse sjæl, der boede i
ham. Så han tog, så længe han havde helbred til
det, lange vandreture ofte ad skovvejen ned til
strandengene, hvor stenene lå, som om isen lige
var smeltet – og landet var forunderligt uberørt
– et mikrokosmos med langsomt voksende
planter i alle nuancer. Per Kirkeby studerede
som ung først geologi. Han kom på rejser til
Grønland og blev vant til feltstudier og daglige
optegnelser. Og en figur som en kegle, der ofte
ses i hans værker er i grunden en geologisk observation af, hvordan smeltevandet finder vej og
danner en figur i havet, hvor det løber ud. Vi
kan sammenfattende sige, at det var en ung geologistuderende, der rejste op til Grønland, men
det var en kunstner der vendte hjem. Og snart
efter bankede han på hos Eks skolen, den eksperimenterende kunstskole, som var en gruppe
af unge, oprørske kunstnere, der ikke ville gå
akademivejen, for kunsten måtte ville noget
andet og mere end de traditionelle lærreder med
oliemaleri. Og de første år malede han meget på
masonitplader, blandede materialer og sammen
lavede kunstnerbrødrene, som de kaldte sig,
opsigtsvækkende happenings. - Og noget af det
tog han med sig livet igennem: Han fandt sin
egen vej og var utrolig arbejdsom – også overbevist om sin faglighed. Han måtte dagligt tegne, male og kompromisløst arbejde seriøst med
den kunst, som det var livet om at gøre for ham
at skabe. Hans kunst er krævende og spændingsfyldt og har mange lag, som vores jordklode har det. Hans kunst er ikke nemt tilgængelig, men ikke desto mindre blev Kirkebys
kunst snart meget efterspurgt – også internationalt, hvor et stærkt samspil med en tysk gallerist
fik stor betydning.

Tekst & fotos:
Bent Andreasen.
Tidl. højskoleforstander,
præst og ny formand for
Fonden der ejer Haabet
___________________

Malermunken på Læsø
Hvor ligger Haabet? – På Læsø kan man finde det overraskende konkret i form af ejendommen på Tørkerivej 13, som mange nok
kender til, men hvor få har været indenfor!
For det blev holdt meget privat I årtier, som
et refugium og et tilflugtssted for en malermunk. Sådan siger han i bogen Læs Ø fra 2001:
”En sandbanke ude i havet
udfældet hvor tåge og saltvand mødes
Dette tynde lasurlag blev tilflugt for malende
munke…”
I 1979 købte Per Kirkeby sammen med Vibeke
Windeløv halvdelen af Inga og Søren Rasmussens Læsøgård – og det nygifte par havde lange
ophold der hen over sommeren samt i de længere ferier. Det som betog Kirkeby ved øen, som
han første gang besøgte, da han efter Jorns død
skulle lave en film om ham, var den ro, den
fordybelse og den inspiration og ”tilladelse”,
som han selv kalder det, til at male sine billeder
og skabe sine skulpturer i gips og i mursten,
som han der kunne hente der – ude i naturen.
Han elskede at kunne være der i dagevis uden at
møde et menneske – udover familien og de

Jorden vi går på er usikker
Mange vil nok se Kirkebys billeder som abstrakte, men det er de aldrig kun. Der er altid
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lag af noget han har set, observeret og skitseret
– og det tager han med ind i sit arbejde i atelieret. Som jeg ser hans kunst henter den i høj
grad inspiration fra naturen – og især den observation, at alting forskyder sig og forandrer
sig. At alting bliver til – og går under – og bliver til påny. Så også de jordplader vi går på og
de bjerge vi ser, rummer forskydninger, forandringer og brudflader. Der sker erosion hele
tiden og aflejringer. Og Læsø er i sig selv et
vidnesbyrd om det foranderlige, for øen hæver
sig og små øer vokser frem år efter år.
kunsten fast på ikke at forveksle et billede med
det guddommelige – og han afstår fra at skabe
tydelige skikkelser eller ansigter i sin kunst.

,, Det at jorden vi går på ikke er
en fast og uforanderlig størrelse
kan iagttages i geologien, men
også i eksistensens dybeste lag –
som også rummer det religiøse “.

Rejser til Mellemamerika bragte ham siden på
sporet af Mayakulturens templer, og inspirationen herfra kan især aflæses på skulpturen på
Østerby Havn og på Prøvemarken ved Haabet.
Der, når vi giver os tid til at se nærmere på vinduestårnet, skildrer lys og skygge, det åbne og
det lukkede, og set oppefra rummer skulpturen
en slangefigur fra skitseblokken hentet i templer i
Mexico med figurer og ornamenter. Så det
fremmede når også os, når en slange fra fjerne
maya forestillinger bliver en konkret skulptur, så
vi må undres, og aldrig helt kommer til at forstå. En skulptur som denne er et stykke arkitektur, men befriet fra funktion – og kan ikke bruges til noget. - Og måske er det meningen, for
hvad står den her for? Og hvad vil den os, som
et hus vi ikke kan være i, men kun undres over?

Det mødte Kirkeby især i sin barndom og ungdom i de trygge hos rammer hos sine indremissionske bedsteforældre i Helsingør, hvor aftenbøn og kirkegang helt selvfølgeligt hørte med.
Og hvor de havde både bibel og Broby Johansens bog stående: Den danske billedbibel, der
havde billeder og beskrivelser af kalkmaleriernes underlige verden. Og som ung kørte han
landet rundt til kirker sammen med sin ven
Gunner – og tegnede kalkmalerier af fortæller
han i en af mange bøger, der blev til på Læsø –
stort set én om året. Og vi følte os som malermunke, fortæller han, der voksede op tæt op ad
den nye gigantiske murstensskulptur, som den
nybyggede Grundtvigskirke var. I hans hjem
hos Lucy og Alfred holdt de Land og Folk, så
derfra fik han som ung en optagethed af politik
og samfund.

Bag hvert et træ lurer døden
Per Kirkebys billeder er aldrig skønne og
smukke sofastykker, snarere dybe indsigtsfulde
erfaringer af det komplekse liv, hvor det er alt
for overfladisk kun at male skønheden, for det
er aldrig det hele. Og Kirkeby fortæller, at kom
hans hustru ud i atelieret en formiddag og roste
det billede han var i gang med, at det var et dejligt og smukt billede, så kom meldingen til
frokost: ”Bare rolig Vibeke, jeg har malet det

Senere blev han dybt optaget af Byzantisk kunst
og ikonmaleriet med den spænding ”at det skulle være forpligtet overfor det højeste, men det
måtte ikke træde i stedet for det højeste, for så
var det afguderi”. Han kalder ikonoklasmen
(billedstriden) en nødvendighed, der holder
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At det religiøse og det kristne afgørende hører
med som et dybt lag i Kirkebys kunst kommer
helt afgørende til udtryk i de ikke færre end 9
kirker, som han kom til at udsmykke. Det begyndte med Frejlev Kirke syd for Aalborg – en
totaludsmykning fra 1996. Siden fulgte Vor
Frue Klosterkirke, Århus, Gurre Kirke, Sankt
Mortens Kirke, Randers, Fredensborg Slotskirke, Gentofte Kirke, Lille Heddinge Kirke, Skt.
Marie Kirke, Sønderborg og Løgumkloster Kirke. Det typiske motiv er korsbjælken hamret
fast med nagler i et hul i en klippe (som på loftet i Frejlev), men også opstandelsen som motiv,
hvor motivet er den store tomme midte – en
gravhule, hvor klippestykker vælter ud fra som i
skulpturen på Frejlev Kirkegård og på Louisiana…

over!” For han skulle noget andet og mere end
det smukke billede. Det måtte gå under og
noget mere forpligtende måtte vokse frem. ”Vi
maler på ruiner” kunne han sige. Dette spændingsfyldte i livet, at forgængeligheden er et
vilkår, at bedst som træet har stået og lyst op i
grønt- og hans billeder blev mere grønne, når
han malede på Læsø, så taber træet bladene og
står nøgent – eller vælter om i stormen. Der er
mange træer hos Kirkeby, men de er så godt
som altid nøgne eller vi ser kun en stub – eller
en bjælke, der markant skyder sig ind i billedet. Og minder os om den korsbjælke, der i
vores kristne kultur blev et tegn på døden.
Markant siger han det sådan: ”Hvorfor tegner
man et træ? Det er der ikke anden grund til,
end at vi finder det smukt. Hvorfor finder vi
det smukt? Fordi bag hvert et træ lurer døden!
– Smukt findes fordi døden findes.” Denne
intense spænding rummes i mange af Kirkebys
billeder at vores liv og verden er smuk og
skrøbelig på samme tid.

Et underligt decemberbillede
I løbet af sommeren 2002 lavede Per Kirkeby
på Læsø 12 billeder til en stor kalender, hvor
kalenderbladene skildrer årets skiften og veks-
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(fortsat fra side 9) … hvad ’vejen og sandheden’ er i enhver given situation. Dette synspunkt har også afspejlet sig i nogle af de diskussioner, vi hidtil har haft i prædikenværkstedet: Skal folkekirken tage konkret stilling
til samtidens politiske spørgsmål? Det gælder
for eksempel klimadagsordenen, asylpolitikken og et dansk udvandringscenter i Rwanda.
Eller skal folkekirkens præster forkynde
evangeliet ’rent og purt’ efter bedste teologiske evne og skoling, således at den enkelte
bliver bedre i stand til personligt at tage stilling til, hvad en…’kristelig mening’ kan være
om tidens brændende spørgsmål? Det sidste
er nok de fleste her på øen enige med vores
nye biskop om, også jeg. Jeg tænker blandt
andet på Martin Luther, der sagde: "Enhver er
sin egen præst, biskop og pave!" Havde Luther kendt Eva, tror jeg, han ville være tilfreds, uanset hvor svært det kan være at være
enig med Luther i visse andre synspunkter.

© Per Kirkeby Estate. -trykt med indhentet tilladelse

len i farveskala og strukturer og i kampen mellem lys og mørke. Her til sidst skal vi se på decemberbilledet, som blev til i denne sammenhæng. Det er jo ikke et skønt julebillede med en
hytte og et barn i en krybbe – og der er ingen
hyrder eller får eller vise mænd.

Præsterne skal efter både folkekirkeordningens bestemmelser og min opfattelse være
teologisk uddannede. De skal hverken være
lovforkyndende imamer eller sharia-dommere,
eller flammetalende, amerikanske tv-prædikanter eller russisk-orthodokse patriarker, der
i enhver sammenhæng mener at kunne skelne
det gode fra det onde. De skal derimod med
deres teologiske dannelse vide meget om,
hvad der faktisk står i evangelierne, hvordan
de er udvalgt som kanoniske skrifter, og i
hvilken tidsånd de er blevet til. Kun derved
kan en præst ’rent og purt’ - for eksempel i et
prædikenværksted - drøfte det med os andre,
der ikke er teologisk skolede, så vi ikke farer
vild i bibelens tekster og vanskelige sprog
eller i den folkekirkelige liturgi og tradition.

Som jeg ser og læser det billede forestiller det
en hule set indefra. Det er et motiv, som ofte er
set i Per Kirkebys kunst. En mørk hule, hvor vi
så ser det – indefra og ud. Og i decemberbilledet her bliver det tydeligt, at der er lyst udenfor.
Lyset er kommet til verden, og mørket skal ikke
fylde det hele. Men markant og meget kirkebysk, så er der midt i lyset en underlig træbjælke
hamret fast med kiler. Det er den dybe sandhed
som livet rummer. At livet er lyst og stærkt og
smukt – og også den fødsel som julen fortæller
om er smuk. Men barnet er født under samme
vilkår som os: at vi skal dø en dag – før eller
siden. Det gør ikke lyset og livet mindre smukt.
”Smukt findes fordi døden findes” – og lyset
ser vi bedst fordi det skinner i mørket - det
siger decemberbilledet mig!

Kort sagt: Jeg får en god del af min åndelige
føde ved at deltage i Prædikenværkstedet

♦︎

♦︎
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Tekst & foto:
Kirsten Melchjorsen
___________________

Ved det obligatoriske provstesyn hvert fjerde
år, uddeles der gerne topkarakterer til Læsø
Kirkers graverteam for pasning og pleje af øens
tre kirkegårde. Og det er altid en fryd for øjet at
besøge gravstederne, der især i vinterhalvåret er
så dekorativt og smukt pyntet, at de nærmer sig
fine kunstudsmykninger.
Kirkegårdspersonalet her på øen er tillige kirketjenere og medvirker som sådan ved samtlige
gudstjenester og kirkelige handlinger. De er
som oftest de første ansatte, menigheden ser og
fortjener ros for at møde kirkens gæster med
stor konduite og imødekommenhed.

Første marts blev Tiina Olsen - pigen fra de
tusind søers land - en del af dette aktive team
Siden finske Tiina flyttede til Læsø i 2015 har
hun sammen med sin mand, Birger, været en
del af svigerforældrenes malkekvægsbedrift.
Men nu er hun fra en lidt isoleret og travl arbejdsdag i selskab med 175 køer og endnu flere
kvier og kalve sprunget ud i det mere pulserende ø-liv, hvor hun - udover fortsat at kunne arbejde i og med naturen, som hun til enhver tid
elsker og føler sig hjemme i - også møder nye
mennesker hver dag.

FAKTA
● 39-årige Tiina Olsen (f. Korhonen) er
sammen med tre søskende opvokset på en gård
m/ malkekvæg i Lappetelä, Iisalmi i Finland.
● Udover en kandidat i agrologi har hun en
to-årig naturvejlederudd. plus et års
universitetsstudie i Jyväskylä om natur og
planter. Hun har arbejdet 10 år på en forsøgsgård og under sine studier på forskellige
mælkekvægsbedrifter.

- Det må ikke misforstås. Jeg er fascineret af
køer, og det har altid været min passion at være
landmand - men pludselig gik det op for mig, at
jeg faktisk ikke kendte ret mange mennesker her,
og når man i dag spørger mig: “Hvor har du gemt
dig i alle de år”, sætter det virkelig nogle tanker
i gang, fortæller hun. Indtil videre føler Tiina, at
hun er på rette plads. Hun har det godt med
kollegaerne, Birgitte og Lone, som hun giver
prædikatet: Rigtig gode læremestre. Hun har
det perfekt med fysisk arbejde, og så kan hun
med sin finske agrologuddannelse, der nogenlunde svarer til den danske agronomudd., bruge

● Har rejst meget - bl.a til Australien
og Canada for at studere kvægdrift.
● Tiina er mor til fem i alderen 5 - 16 år.
De tre ældste, Topi, Eetu og Tatu,
har hun med sin eksmand.
De to yngste, Otto og Oda, med sin mand,
Birger Olsen, som hun mødte i 2013
på en “Viking Genetics” - studierejse for
finske, danske og svenske kvægbønder til
Chicago i Illinois og Salt Lake City i Utah.
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sin viden og erfaring omkring planter, jordbonitet m.m. Hun har sammen med sine kollegaer
nyligt deltaget i et kursus om biodiversitet og er
meget bevidst om, at man ikke kan blive ved med
at tage fra naturen uden at give noget tilbage.
Den del af Tiinas nye virke, der vedrører kirkerummet, er hun også stille og roligt ved at finde
sig godt til rette i. Præsentabel, ærbødig og
elskværdig i sin optræden er hun hurtigt og naturligt vokset ind i det samlede billede.
- Jeg vil gerne i udførelsen af mit job virke så
neutral som muligt. Jeg har stor respekt for kirken og de mennesker, der bruger den. Jeg har det
godt i kirken, jeg kobler af, føler en sjælero og
lader samtidig op der. Jeg er meget glad for sang
og musik og kommer gerne til koncerter - også
de, der ligger udenfor min tjeneste, siger Tiina.
Hun lægger stor vægt på at lære noget nyt hver
dag - og mærker det giver kredit i forhold til
hendes danske. - Da jeg kom til Læsø måtte jeg
“begå” mig på engelsk, men der var mange her,
der ikke kunne tale det, så jeg sad bare på sofaen og lyttede til de andres snak. Jeg valgte
sprogskole fra, for køerne var jo ligeglade, for
dem var det mit kropssprog og mine øjne, der
talte. Tiina føler også, at hun i sit nye job har
fået langt mere fritid til familien og til sine interesser. - Nu har jeg tid til at gøre nogle flere
ting sammen med børnene som f.eks at tage
med dem til fodbold på fastlandet. Jeg har også
fået mere alenetid til at dyrke idræt, til mine
strikkeprojekter og til min store køkkenhave,
siger finsk - danske Tiina Olsen.

Læsø kirkers grønne personaler og et rådsmedlem deltog i “Bæredygtighed på kirkegården”,
som var en spændende og inspirerende kursusdag i Aalborg stift med oplæg og præsentation af Grøn kirke og Grøn kirkegård tjeklisten. Fx om mere plads til vilde dyr og rig natur på kirkegården. Om cirkulær kirkegård, fx
selvforsyning med stauder og egen kompost
samt brug af naturen på kirkegården som rum
for både refleksion og rekreation og sluttelig
en kirkegårdsvandring på Sct. Olai- og Hjørring kirkegård som billederne ovenfor viser.

Vi fyldes op i kirken
et sted hvor ingen ensom er alene
hvor kærlighedens veje aldrig ender
og når vi mangler mening
og glæde og forening
et sted der lægger håb i vores hænder.
Iben Krogsdal, 2014

TO

♦︎

♦︎
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SOGNENE INVITERER

Kirke i Børnehøjde for børn og familier
På udvalgte torsdage (se s. 24) mødes vi i Byrum kirke til en børnevenlig gudstjeneste kl. 17.00. Vi hører og taler om en af bibelens historier og
oplever den med hele kroppen. Vi slutter med fællesspisning i Kirkensgaard og går hjem kl.18.30 med et farvel og på gensyn. Spisetilmelding
hos Grethe: SMS 24976434. Voksen: 30,- kr. barn/konfirmand: 20,- kr. familiepris MAX 100,- kr.

De 9 læsninger
De ni læsninger er en forberedelsesgudstjeneste til julen. På Læsø holdes den i år i forbindelsen med søndagsgudstjenesten 11. dec. kl. 10.30 3. søndag i advent. I løbet af gudstjenesten læses ni bibeltekster som
spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om frelseren, som skal
komme, og slutter med juleevangeliernes beretning om frelserens fødsel. Denne søndags gudstjenesteform byder på en musikalsk gave til kirkegængerne såvel megen musik, solo/korsang og fællessang.

Syng julen ind 2022
Hvad er det, der gør, at et stykke musik bringer os i julestemning?
Langt hen ad vejen handler det om traditioner. Intet tidspunkt på året
er mere oplagt at dyrke dette end netop julen. Lad det derfor være en
opfordring til alle: syng jer gennem julen, - også dagene før!
Lad tonernes magi trylle juleglæden frem.
Velkommen i Byrum Kirke kl. 19.30 tors. 15. december

Aktiviteter i Øens missionshus
• Ordet & Israel-møde v/generalsekretær Ole Andersen
ons. 16. nov. kl. 19.30
• Den traditionsrige adventsfest holdes fortsat i hævd, og
det er en stor glæde for fredagsklublederne atter at kunne
invitere til Luciaoptog, fællessang, kagebord og amerikansk lotteri
fre. d. 25/11 kl. 19.00 - velkommen til adventsfest 2022
• Juletræsfest som i gamle dage - for lille og stor - 4. juledag ons. 28. dec. kl. 14.30
• Evangelisk Alliance Bedeuge 2023 - følgende bedemøder på Læsø kl. 19.30

man. d. 9/1 i Østerby missionshus v/Johs. Christoffersen
tirs. d. 10/1 i Kirkensgaard v/Tove Brændstrup
ons. d. 11/1 Kirkensgaard v/Johs. Christoffersen
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VINTERENS FILMKRÆS
Januar: ”Den danske pige”

Lili Elbe bliver født som Einar Wegener og lever som sådan,
indtil Einar møder Gerda på kunstakademiet. De bliver forelskede, gifter sig og lever begge som kunstnere – Einar
noget højere anskrevet for sine landskabsmalerier end Ger
da for sine portrætter. Men i deres tætte følelsesmæssige og
arbejdsmæssige samarbejde opstår der en metamorfose for
dem begge: En dag skal Einar stå model for Gerda i en kjo
le, og i det øjeblik dukker Lili endelig frem til overfladen.
Efter den første forvirring er Gerda klar til at acceptere sin
elskede for det, hun er, men omverdenen – selv ikke kunstnerkredsen i København – er helt så forstående, så parret drager til Paris, hvor Lilis mod til at bære sin
sande identitet inspirerer Gerda til at finde sin sande identitet som kunstner.

Februar: ”De andres liv”

Marts: ”Walkabout”

Østberlin, november 1984. Fem år før murens fald holder
regeringen befolkningen i et hårdt magtgreb med kontrol
og overvågning. Den partiloyale stasi-agent Wiesler håber
på at fremme sin karriere, da han får til opgave at overvåge
den intellektuelle, frittænkende forfatter Dreyman og hans
kæreste. Men han havde ikke regnet med, at overvågningen
ville vise ham en helt anden verden, som han har svært ved
at modstå. Systemet kan dog ikke stoppes, når det først er
sat i gang, og et meget farligt spil begynder at tage form.

”I filmen 'Walkabout' fra 1971 efterlades to engelske
børn, en dreng og hans storesøster, i den australske ørken efter farens mislykkede mordforsøg.
Nu må de vende tilbage til civilisationen ved hjælp af en
ung aboriginaldreng, der er på sin spirituelle manddomsprøve.
Nicolas Roeg har instrueret 'Walkabout' - et af Australiens mest kendte værker, der fortæller om de britiske tilkommeres forhold til den indfødte befolkning.”

FILMKRÆS foregår i Læsø BIO kl. 19.00 entré: 30,- kr. der betales v/indgangen.
Eksakte datoer annonceres i Læsø Posten
samt på Læsø Kirkes Facebook- og hjemmeside.
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LÆSØ KIRKERS MENIGHEDSPLEJE
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For at søge skal du:
- være bosat på Læsø
- sende en kort og begrundet ansøgning
- ansøgningen skal være personlig og gælde dig og din familie.
- eventuelle børns alder skal oplyses

0
2

Har du brug for en økonomisk håndsrækning til den forestående jul?
Også dette år tilbyder Læsø Kirkers Menighedspleje julehjælp.

l en
Ju 22

Menighedsplejen tilbyder Julehjælp

Ansøgningsfrist: senest fredag d. 27. november 2022
Sendes pr. mail/brev til præsten: evb@km.dk - eller Kærmindevej 1A Byrum att.: Præsten.
Alle ansøgninger behandles diskret og modtager direkte svar i starten af december.

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
27. nov.
11. dec.
24. dec.
25. dec.
1. jan.
5. feb.
12. mar.

Læsø Menighedspleje
Danmission
520
Børn i Ukraine
Børn i Ukraine
Bibelselskabet
Læsø Menighedspleje
Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling
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v/MobilePay bedes indbetalin-

640

gen foretages på den aktuelle
dato for aktiviteten og oplyse
hvad den dækker:
kollekt, entré osv. Tak.
Eksempel:
Kollekt indbetalt 24/12-2022

SOGNE INFO

Sølvbryllupsvelsignede_

Døbte____________
•
•
•
•
•
•

• 26.07: Kathrin og Martin Brink Kok

11.06: Margrethe Julia Strøm Dahl
17.07: Jens Søgaard Lillevang
30.07: Jeppe Botschinsky Christiansen
18.09: Asbjørn Grouleff Jacobsen
24.09: Sofie Hørby Stoklund
24.09: Carl-Viggo Ravn Brudsgård

Døde_______________
• 21.05: Sonja Petersen
• 27.05: Søren Chr. Schoubye Arfelt
• 11.06: Maja Piil Øgaard
• 28.06: Inger Linda Petersen
• 04.07: Knud Tage Nielsen
• 04.07: Oskar Olesen
• 09.07: Vibeke Christiansen
• 12.07: Ruth Alice Kjeldsen
• 14.07:Henny Kirstine Pedersen
• 17.07: Lis Eny Jensen
• 21.07: Rita Larsen
• 26.07: Knud Børge Wiis
• 28.07: Aase Leth-Nissen
• 10.08: Bent Maltha
• 12.08: Bodil Knudstrup
• 08.09: Juan Carlos Ascensio Rain
• 18:09: Bente Petersen
• 04.10: Kamma Olesen
• 08.10: Flemming Vasegaard

Viede______________
• 09.07: Signe Ditte Baagø Hartmann
og Jesper Rosenfeldt Hansen
• 23.07: Rikke Sylvestersen og John Hansen
• 30.07: Eva Christina Oad Christiansen
og Rico Grønborg Jensen

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

________________________________________________________

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
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G udstjenester i Læsø Kirker
Dato

Byrum

6/11

Allehelgensdag

10.00 E.B. & Kirkekoret
16. 30 Mindegudstjeneste E.B.

13/11

22. s. eft. trinitatis

10.00 Teologistud. Ida Tonsgaard

17/11 Kirke i Børnehøjde

17.00 om allehelgen.
Fællesspisning - tilmelding

20/11

Sidste s. i kirkeåret

10.00 U.M.I.

27/11

1. s. i advent

10.00 E. B. & Kirkekoret ★

★ Kollekt: Læsø Menighedspleje

4/12

2. s. i advent

10.00 E.B. & Strengekoret

6/12

tirsdag

9.30 E.B. Julegudstj. m/Læsø Børnehus & Babysalmesang

11/12

3. s. i advent

10.30 De 9 læsninger E.B. + Musik/Solo/Kor ★

★ Kollekt: Danmission

15/12

torsdag

19.30 Syng Julen Ind

18/12

4. s. i advent

10.00 H.B.M.

20/12

tirsdag
julegudstjenester

8.00 E.B. m/skolens elever, forældre & ansatte
14.30 E.B. & Kirkekoret. m/plejehjemsbeboere & pårørende

24/12

Juleaften

E.B. har alle tjenester ★:
10.30 børn & familier. 14.30 traditionel. 16.00 traditionel

★ Kollekt: Børn i Ukraine

25/12

Juledag

10.00 E.B. ★

★ Kollekt: Børn i Ukraine

26/12

2. juledag

10.30 E.B. Syng Julen Ud

31/12

Nytårsmesse

E.B. 15.30

1/1

1. nytårsdag

★ Kollekt: Bibelselskabet

16.00 E. B. & Strengekoret ★

8/1

1. s. e. H3K

10.00 J.C.

15/1

2. s. e. H3K

10.00 G.L.A.

19/1

Kirke i Børnehøjde

17.00 om De Hellige 3 Konger.
Fællesspisning - tilmelding

22/1

3. s. e. H3K

10.00 E.B.

29/1

s. s. e. H3K

10.00 E.B.

5/2

Septuagesima

10.00 E.B. ★

★ Kollekt: Læsø Menighedspleje

12/2

Seksagesima

10.00 E.B.

16/2

Kirke i Børnehøjde

17.00 om fastelavn.
Fællesspisning - tilmelding

19/2

Fastelavn

26/2

1. s. i fasten

10.00 L.W-W.

5/3

2. s. i fasten

10.00 E.B.

12/3

3. s.i fasten

★ Kollekt: folkekirkens Nødhjælp

📞

Som en konsekvens af
stigende energipriser
foregår al kirkelig aktivitet i Byrum kirke dog undtaget begravelseshandlinger, som kan
finde sted i alle øens
kirker. Dette foreløbigt
t.o.m. nytårsdag 2023.
Læsø Menighedsråd
beklager, de gener dette
evt. kan medføre.
Vi ønsker alle, at situationen må ændre sig,
allermest ønsker vi fred i
de dele af verden, hvor
krigen raser.
Tak for i år og I ønskes
alle en glædelig jul
samt et velsignet nytår
fra menighedsråd og
personaler v/Læsø kirker.

10.00 A.G.

10.00 E.B. ★

S ognepræst

Eva Bernhagen: EB. træffes på 21491001
V ikarierende præster i Læsø Kirker træffes på 21343717

14.-20. nov.
12.-18. dec.
7.-8. jan.
9.-15. jan.
18.-19. feb.
20.-26. feb.
18.-19. mar.

Ulrik Maarup Iversen: U.M.I.
Henrik Bang-Møller: H.B.M.
Johannes Christoffersen: J.C.
Gitte Lykke Andersen: G.L.A.
Astrid Glargaard: A.G.
Liselotte Winde-Wiemer: L.W-W. Hanne
Villumsen Jørgensen H.V.J.

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

