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LÆSØ
Praktiske informationer

Praktiske oplysninger
Booking af færgeplads:
Man skal i meget god tid booke
plads til Læsøfærgen på adressen:
www.laesoe-line.dk. Det gælder
specielt i ferietiden, da færgen
har begrænset kapacitet. Når du
ved, hvornår du ankommer, bedes du i god tid ringe og meddele
dette til Bodil og Kalle Kessler,
tlf. 98 49 10 95.

Vesterø præstebolig:
er beliggende Strandvejen 10,
Vesterø, telefon 96 65 90 43 –
mobil 21 34 37 17. Man bedes
medbringe mobilen, når man er
udenfor huset, da man er eneste
præst på øen i pågældende uge.
Præsteboligen er udstyret med
bad, opholdsstue, køkken-alrum,
soveværelse og værelse. Der er
således 4 sovepladser i alm. senge og desuden en sovesofa i stue
med yderligere 2 sovepladser.
Præsteboligen er udstyret med
alle moderne bekvemmeligheder.
Til højre på siden samt på de
følgende sider findes billeder fra
præsteboligen. Der er have med
græs og dejlig terrasse med havemøbler. Umiddelbart syd for haven er der stiforbindelse til en af
Danmarks bedste badestrande.
Der ligger brænde til brændeovn,
der gerne må benyttes.

Kontoret er udstyret med Kirkenet-PC, men DNK-funktioner
aftales med provstikontoret tlf.
98 93 90 08. Kirkebøgerne forefindes i præstegården beliggende
Holmelundsvej 6, Byrum. (Indgang op ad trappen ved skiltet
”Præstekontor”).
Postkassen på Holmelundsvej 6
bedes ligeledes tømt tirsdag og
fredag sidst på eftermiddagen.
Nøgle til præstekontoret og postkassen på Holmelundsvej findes i
øverste skuffe i Vesterø Præstebolig.
Bruger medbringer selv sengelin-

ned og håndklæder. Præsteboligen er rengjort, når man ankommer og rengøres efter brug,
hvorfor man bedes aflevere huset i ryddelig stand, så rengøringen kan lettes. Bruger bedes inden afrejse lægge affald i affalds-

beholder ved garage, slukke lyset
og sætte varme på minimum.
Præsteboligens placering fremgår
af ovenstående kort. Husdyr må
ikke medbringes. Rygning i præsteboligen ikke tilladt.

Nøgleudlevering:
Når man ved, hvornår man ankommer, kontakter man kirkeværge Karl Dieter Kessler,
Holmbækvejen 10, Vesterø,
telefon 98 49 10 95,
mobil: 21 57 61 82,
e-mail: kalle.kessler@gmail.com
eller
kontaktperson Bodil Kessler,
tlf. 21 57 61 85,
e-mail: bodilkessler@mail.dk
Til ovenstående rettes henvendelse, såfremt der konstateres
mangler, eller hvis der opstår
praktiske problemer.

Kirkepersonale på Læsø:
Sognepræst
Eva Bernhagen,
Holmelundsvej 6, Byrum, telefon
21 49 10 01, e-mail: evb@km.dk
Organist
Kasper Køhl Jensen, telefon 98
49 18 07, mobil 23 29 27 10
Kirkesanger - afløser
Preben Mikkelsen, telefon 21 32
66 28

Vesterø kirkegårdskontor
Præstevejen 37, Vesterø, telefon
29 27 36 66,
e-mail: vestero@laesoekirker.dk
Gravermedhjælper
Lone Wachmann
Byrum kirkegårdskontor
Hovedgaden 50, Byrum, telefon
98 49 13 70, mobil: 20 10 70 90
e-mail: bykiko@mail.dk
Graver i Byrum:
Astrid Stoklund Petersen
Østerby kirkegårdskontor
telefon 21 45 10 08

Oversigt over
Vesterø Præstebolig

Graver i Østerby:
Birgitte Melchiorsen
Bedemand på Læsø
Anker Juul Strøm, e-mail: anker@holmsminde.com, tlf. 98 48
16 60, mobil 20 77 66 00
Der er kirkegårdskapel med køl i
Byrum og Vesterø.

Andet:
Læsø har en vidunderlig natur
med varierede biotoper.
Det er en god ide evt. i sommerhalvåret at medbringe sin cykel,
da Læsø er ganske flad, og da der
er cykelsti fra Vesterø til Øster-

by. En Rønnertur bør man unde
sig selv og – uldstuen! Saltsyderiet er indlysende at besøge.
I Østerby bør man besøge Læsø
Uldstue med kvalitetsprodukter.
600 får og lam leverer uld og
skind til videreforarbejdning af
skønne designervarer lige fra ulddyner til beklædning.

Læsø Spisehus, Restaurant Havnecafeen, Østerby Havnegade
1B, tlf. 98 49 83 46 er absolut
også et besøg værd.
På side 42 i medfølgende katalog
finder du et godt kort over Læsø.

Besøg også www.laesoekirker.dk
eller
www.facebook.com/laesoekirker
.dk og læs om kirkerne på Læsø.
God fornøjelse på Læsø!
Med venlig hilsen

Winnie Rischel
telefon 98 93 90 08, mobil 51 50
82 08, e-mail: wnr@km.dk

www.laesoekirker.dk

