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Præstens hjørne

Homiletik
I de sidste par numre af kirkebladet har
jeg præsenteret de pastorale hovedfag,
og den række vil jeg fortsætte, denne gang med homiletikken. Homiletik
kommer fra græsk homiletike (techne)
og betyder ”samtalekunst”. Det vil med
andre ord sige prædikenlære.
At skrive en prædiken er for mit eget
vedkommende en proces, der sker over
hele ugen. Ofte læser jeg teksten om
tirsdagen (så kan konfirmanderne og
jeg også tale om den om onsdagen),
og så går ugen egentlig med teksten
summende i baghovedet, og så håber
jeg, at jeg i den tid støder på et eller
andet, som enten sætter tankerne i
gang, eller som jeg kan relatere teksten
til, inden jeg sætter mig foran computeren lørdag formiddag.
Sommetider går det let, og sommetider
sidder jeg håbløs og stirrer på cursoren,
der tomt blinker på skærmen i evigheder (til sent ud på natten i hvert fald).
Sommetider skal der lidt til, fuglene der
spiser af foderbrættet, nogen jeg har
talt med på hundelufte-turen, eller også
noget jeg er faldet over i avisen eller i
tv, der får mig til at sætte bibelteksten
ind i vor kontekst. Andre gange sker der
noget vigtigt eller alvorligt i vort sam2

fund, som jeg simpelthen ikke kan sidde
overhørig, og som jeg er nødsaget til at
inddrage på den ene eller anden måde.
Sommetider bliver det blidt og sommetider barskt. Det uforudsigelige ved
skriveprocessen er også det, der gør det
spændende at sætte sig og skrive hver
uge – og selvfølgelig allervigtigst, at der
dukker nogen op for at være med til
gudstjeneste – for prædikenen er først
og sidst modtagerorienteret!
Som fag på pastoralseminariet handler
homiletik derfor om, at give prædiken
begrundelse, indhold og udformning,
og ikke mindst skal faget skabe grobund for en refleksion over, hvordan
den enkelte vil udvikle og skrive sine
taler – dermed er det også sagt, at
homiletik i høj grad bliver tale om en
personlig stillingtagen og udvikling i en
vekselvirkning mellem den kirkelige og
samfundsmæssige kontekst.
Derfor må prædikelæren altid være i
bevægelse og fornyes, men ofte vil der i
faget indgå en redegørelse for prædikenens forhold til den bibelske tekst, dens
placering imellem kirkeårets forskellige søn- og helligdage og ikke mindst
forholdet mellem dogmatik og etik (da
det er prædikens formål at lære, danne
eller kalde).
Schjoldager
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”Gå i kirke til påske, men gå til påske i kirken hver søndag året rundt.
Glædelig højtid” (Bjerager, chefred. KD)

Glædelig Påske
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Noget på hjerte

Gud er
Sådan stod det malet med gotiske bogstaver over min mormor og morfars seng.
Det gjorde stort indtryk på mig, da jeg
begyndte at kunne læse.
Jeg er født i baptistslægt, hvor alle er
voksendøbt og er/har været medlem af
denne frikirke. Har fra helt lille deltaget
i gudstjenester næsten hver søndag og
oplevet det varme og inkluderende fællesskab i frikirkelivet. Jeg har altid været
meget optaget af præstens prædikener
og prøvet at forstå budskabet. Nogen
gange meget svært for en dreng på 10
– 12 år.
Allerede meget tidligt begyndte jeg at
stille spørgsmål ved syndsbegrebet og
fortabelsen. Det og de mange ”livsregler”
kunne jeg ikke få til at hænge sammen
med det gudsbegreb, som jeg havde set
over min mormors seng, og som jeg stolede på. Jeg spurgte engang som 10 årig
vores præst: ”hvad med alle i Afrika og
Indien, som aldrig er blevet bekendt med
det kristne budskab – er de fortabt på
forhånd?” I kan prøve at gætte svaret.
Det, at man kunne være ”fortabt”, hvis
man ikke lod sig frelse, gjorde - at jeg
som 12-13 årig meddelte mine forældre,
at jeg ikke ville døbes i baptistmenigheden. Jeg blev mødt med stor forståelse
fra både forældre og menighed, som jeg
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stadig har stor respekt for. Meget senere
har jeg valgt at blive døbt og er nu en
del af den danske folkekirke.
I folkeskolen og gymnasiet har jeg haft
mange dygtige lærere, som har været
med til at åbne mit religiøse udsyn/forståelse. Jeg har altid været på vagt m.h.t.
respekt for alle kirkesyn. På seminariet
havde jeg oplevet en lærer i kristendom
nedgøre to piger, som havde tilknytning
til IM. Det gjorde mig særdeles harm,
og jeg blev meget upopulær, da jeg
konfronterede ham med mit synspunkt.
Desværre vandt han dog til sidst ved eksamensbordet, hvor min karakter landede
noget under gennemsnittet :)
Troede, at jeg efter seminariet skulle
være landmand og aldrig mere have
noget med skole at gøre. Dette fik en
drejning, da jeg blev kontaktet af Åbybro Ungdomsskole, som manglede en
musiklærer. Jeg takkede først nej, men
indvilligede i at være 30- 40 % ansat i
et halvt år. Det blev så til 37 år på fuldtid. Den Grundtvig Koldske pædagogik
og menneskesyn gjorde stort indtryk på
mig. Også her var der fællesskabet for
fuld udblæsning med blandt andet sang
og fortælletimer. Kolds tro på at oplive og
oplyse som værende ligeværdige. Det at
tale til hjertet, ikke forstanden og tro på,
at Gud elsker mennesker og ikke er poli-

kærlighed
timand. Alt dette trickede min nysgerrighed, menneskeforståelse og religiøsitet.
Her fik jeg i mange år lov til i fællestimer/
dansktimer at perspektivere det religiøse
budskab og sætte det i relation til livet.
Fantastiske år, hvor Grundtvigs ”menneske først” blev udlevet i alle mulige
aktiviteter både med kolleger, elever og
forældre. Især pædagogikken har optaget
mig. Løgstrup med livsduelighed som
pædagogisk nøgleord har været rettesnor
for mig i alle årene som lærer. Det, at
næsten al pædagogik bygger på lignelsen
om den barmhjertige samaritaner, er af
mange ukendt, men ikke desto mindre
særdeles rigtigt, og jeg har gjort mig
mange tanker om dette igennem hele
”lærerlivet”.

lelærer, men er så heldig at undervise i
Folkekirkens hus i Ålborg. Konfirmander
fra den nordlige del af Danmark kommer
ind til Budolfi Kirke, hvor de får kirkehistorie og lektion i etik og moral. Også
et dejligt fællesskab, hvor min lyst til
mennesker indfries.

For få år siden ved fejring af 500 året
for reformationen oplevede jeg i Saltum
Kirke noget helt specielt. ”Hvad så, Luther” - dygtige musikere gav koncert, hvor
bassist Per V. Nielsen, provst på Nørrebro, gav et lille personligt vidnesbyrd om
den kærlige og barmhjertige Gud og en
fantastisk forklaring til treenigheden –
Faderen, Sønnen og Helligånden. Lige
noget jeg kunne bruge i min søgen.

Mogens Gjerløv

Jeg har været særdeles heldig hele mit
liv at møde mange mennesker, som har
været med til at give mig mod på tilværelsen. Tro, håb og kærlighed er i mange henseender sat i perspektiv til det
udfordrende liv her på jorden. Ordene
har for mig givet mod og styrke. Gud
er kærlighed, er stadig mit faste holdepunkt, ligesom det var for min mormor
og morfar.

Jeg har i 25 år abonneret på Kristeligt
Dagblad. Det har givet kæmpe inspiration
til undervisning og egen kristendomsforståelse. Nu er jeg ikke længere sko5

Børnearrangementer
Kirke for krudtugler
”Kirke for krudtugler” i Saltum kirke
torsdag d. 31. marts kl. 16.30-18.00
er målrettet børn fra 0-5 år med familier.
Der er et bibelsk tema knyttet til hver
gang, og vi synger/leger nogle enkle
sange. Bagefter spiser vi sammen.
Kirken er åben fra kl. 16, hvor man
kan droppe ind og få en snak, mens

børnene leger, inden vi begynder kl.
16.30. Vi slutter ca. kl. 18, så alle kan
nå hjem inden sengetid.
Tilmelding senest d. 29. marts til
Inger på tlf. 30705001 af hensyn til
forplejningen. Det er gratis at deltage.

"Hvordan staver man til
kærlighed",
spurgte Grisling
"Man staver det ikke.
Man føler det",
svarede Peter Plys.

Kirkesommerskole
I den første uge af skolernes sommerferie, mandag, tirsdag og onsdag i uge
26, afholdes der i lighed med tidligere
år kirkesommerskole.
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For nærmere info hold dig opdateret på
hjemmesiden, Facebook og på kirkesiden i lokalavisen.

Koncerter:
Koncert i Saltum Kirke med
Nordvestjysk Brass Band
Tirsdag 22. marts kl. 19.30
Nordvestjysk Brass Band holder til i Ålborg og består af 32 musikere i alderen 15-55 år og kommer
fra alle egne af Nordjylland. Orkestret er blandt
Danmarks bedste Brass Bands.
Orkestrets repertoire spænder vidt fra klassisk over underholdningsmusik til moderne Brass Band kompositioner. Orkestret dirigeres af Huw Thomas, født i Wales
og uddannet ved konservatoriet i Birmingham.
Fri entré

Aftensang og stemningsmusik i Alstrup Kirke
Torsdag den 21. april kl. 19.30
Gertrud Bjerg og Lisbeth Nymark Sørensen står for arrangementet

Koncert Den Anden Kirkemusik
i Saltum kirke - onsdag den 11. maj kl. 19.30
Trio fra Hasseris kirke: Liv Kirstine Lund Poulsen, vokal,
Jakob Mygind, saxofoner, Peter Lindhardt Toft. Klaver
og orgel
Velkommen til en lyttevenlig koncert med nyere salmer
og instrumental kirkemusik med tre musikere fra Hasseris kirkes Trio og Vokalgruppe. Der bliver mulighed for at høre tekster og musik af nulevende salmedigtere
og komponister i de fleste stilarter, ligesom der også bliver mulighed for selv at
synge med under vejs.
Hasseris kirkes Trio og Vokalgruppe arbejder med at forny kirkemusikken. Der
skrives løbende ny musik og nye salmer til gruppen, så de på en naturlig og fornyende måde indgår i gudstjenester og ved kirkelige handlinger.
Kom og hør om arbejdet med musikken - kom og lyt og syng med! Fri entré

Sommerkoncert
i Saltum kirke onsdag 15. juni kl. 19.30
Kom og vær med til at synge sommeren ind sammen med kirkens kor og band samt Gertrud Bjerg.
Vi glæder os til at se dig til denne festlige aften ,
efter at vi i 2 år har været lukket ned af corona.
Fri entré
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Bededag
- er bøn som en bestillingsliste?
Da jeg var barn og tiden for min fødselsdag nærmede sig, og jeg derfor sad
og skrev mine fødselsdagsønsker ned,
sagde min mor altid: Husk nu, det er
en ønskeseddel, ikke en bestillingsliste.
Og sådan erfarer mange af os også, at
det er med bønner. De er ikke bestillingslister. Det kunne man måske ind imellem
ønske sig, at de var. At når man bad en
bøn, så var der garanti for at få det svar,
man håbede på. Men sådan er det ikke.
Det har de fleste nok erfaret. Men hvad
skal vi så med bønnen? Hvis vi alligevel
ikke er sikre på at opnå det, vi beder om,
hvorfor så bede?

Jeg tror, vi har brug for at bede, også
selvom vi ikke altid får det svar, vi gerne
vil have. Vi erfarer faktisk nogle gange, at
det, vi beder om, også sker. At ikke alle
bønner altid bliver til virkelighed, er ikke
det samme som, at ingen bønner bliver til
virkelighed. Og selv når vi oplever, at
vores bønner ikke resulterer i det, vi
håber på, så tror jeg, at bønnen gør en
forskel, fordi vi får sat ord på det, der
enten glæder eller bekymrer os.
Bøn er med til at give plads til livet i al
dets mangfoldighed, plads til alle livets
følelser. Og bøn gør en forskel, fordi vi
bliver mindet om, at vi ikke er alene, at
Gud er til stede i vort liv, at der altid er
en vi kan henvende os til, uanset hvordan
vort liv arter sig.
Bøn er en almen religiøs handling, en ting
der ikke kun hører kristendommen til, og
jeg tror, at stort set alle mennesker på
en eller anden måde oplever og bruger
bøn i deres liv, for når livet bølger op og
ned, har vi brug for at sætte ord på det,
og det kan vi i bønnens univers.
Fredag den 13. maj er der Bededag, hvor
bønnen er i fokus, og traditionen tro vil
mange af os spise varme hveder torsdag aften. Bededag vil vi sætte fokus på
bøn, men bøn er ikke forbeholdt særlige
dage, bede kan vi alle steder og på alle
tidspunkter, hver gang vi har brug for
det i vores liv. Vi er ikke lovet, at vi får,
hvad vi beder om, men vi er lovet, at det,
der fylder hos os, bliver hørt og rummet
hos Gud.
God Bededag til alle
Kathrine Staghøj Liisbjerg
Sognepræst i Ingstrup og
V. Hjermitslev pastorat
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Indsamling
Søndag d. 13. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp en landsdækkende indsamling. Denne indsamling har vi som
noget nyt valgt at deltage i.
Vi starter umiddelbart efter søndagens
gudstjeneste. Har man lyst til at give en
hånd i forhold til at hjælpe verdens mest
udsatte, så har vi helt sikkert en rute,
man kan gå. Der er ruter både til kondiløberen og til en tur med barnevognen.

Vi er i sognegården fra 11.00-15.00, og
det er i det tidsrum, I kan få en rute og
blive sendt af sted.
Der vil være pålægskagemand og kaffe/te, når man kommer tilbage, til dem
der giver en hånd med.
Håber at se mange, så vi
kan gøre det til en tradition i Saltum.

MMM- Masker Med Mening
En gang om måneden samles flittige hænder i sognegården og strikker - der bliver
strikket meget!! Allermest varme sager
til hjemløse, som har kontakt til Kirkens
Korshær.
Sidst i november drog de flittige hænder
til Ålborg. Først et besøg i Folkekirkens
hus til morgensang. Derefter ”fri leg” i den
julepyntede by. Kl.11.30 spiste vi frokost
i cafeen ved Folkekirkens hus. Mætte og i
højt humør gik vi til Kirkens Korshær og
blev modtaget af leder Lene Højlund. Vi
kunne overrække hende flere sække med
det dejligste strik til hjemløse, men også
til familier og børn. som besøger huset. Vi
var stolte og glade for at kunne aflevere
så meget, og Lene Højlund var begejstret.
Vi fik virkelig en fornemmelse af, at vi gør
en forskel for værdigt trængende.
Veltilpas hjemme inviterede Ingrid Sørensen på et glas portvin i hendes hyggelige
stue, tak for det. Det blev en lang dag,
men en dejlig måde at afslutte et års arbejde på.

der udleveres rent tøj. Der er dag- og
natvarmestuer. Børn og unge aktiveres
og får omsorg. Vi fik ved besøget indblik
i det omfattende sociale arbejde, der bliver gjort.
Vi er 10 til 12 kvinder der mødes kl. 14.30
sidste mandag i måneden. Har du lyst
til at være en del af MMM, er du meget
velkommen. Medbring blot strikkepinde
og rester af garn. Vi sørger for kaffen og
kagen og vil garantere en hyggelig stemning. Mænd er også velkomne. I behøver
ikke strikke, måske I kan lave et eller
andet til videresalg til fordel for Kirkens
Korshær. Eller blot hygge jer med for eks.
kort eller brætspil.
Elin Gjerløv

Kirkens korshær er et omfattende omsorgstilbud til hjemløse, til familier, børn
og unge. Der tilbydes et gratis eller billigt måltid mad, der kan tages bad, og
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Kort og godt

Skærtorsdag
Efter gudstjenesten
er der fælles
aftensmad
i sognegården,
hvor alle er
velkomne.

Indre Missions
forårsprogram i
Sognegården
1. marts kl. 19.00
Sognepræst Kristian Gram Schjoldager
fortæller om arbejdet som feltpræst
5. april kl. 19.00
Ruth Wulf fra Klokkerholm taler
3. maj kl. 19.00
Verner Christensen fra Brønderslev taler
14. juni kl. 19.00
Asger Nørgård
fra Brønderslev taler

2. Pinsedag
den 6. juni
Den fælles
friluftsgudstjeneste
for Hvetbo
pastoraterne finder
i år sted i Saltum sogn,
nærmere information
følger.

Påskevandring
på Saltumstien
2. påskedag

Vi begynder med
en kort andagt
i Saltum kirke kl. 15 inden afgang,
turen er på 6-7 km. og begynder
ved graverhuset.
Der afsluttes med gudstjeneste
i Saltum kirke kl. 18.00.

Nogen gange
er vi helt ude
"på Herrens mark".
Men husk,
du er ikke alene,
Herren er der også.
(pastor em.
Preben Kok)
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Siden sidst
Dåb i Saltum:

Ingeborg Batsberg Sjølund

Dåb i Alstrup:

Silke Monjezi Lønstrup

Matthæus Sand Gajhede

Døde Saltum:
Lars Christian Nysted
Erik Dam Jensen
Esther Eriksen

Buster Arne Andersen

Vincent Emil Nøhr
Skovsborg

"Kærlighed er større
end retfærdighed"
(Schjoldager)

Kontakt info
Formand:
Dorte Gregersen - Tlf. 2989 1794
torpetgaard@yahoo.dk

Redaktør for kirkebladet
Dorte Gregersen - Tlf. 2989 1794
torpetgaard@yahoo.dk

Graver:
Louise R. Larsen - Tlf. 4048 7751
Telefontid: mandag torsdag 09.30 – 10.30.
Fredag fri - saltumkirkegaard@gmail.com

Yderligere kontakt info ses
på kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker

Sognepræst:
Kristian Gram Schjoldager - Tlf. 2929 1339
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
kgsc@km.dk
Træffes bedst hverdage mellem
kl. 10 – 11. - Mandag fri

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Tlf. 9930 1616
Deadline for indlæg
til næste nummer:
fredag den 1. april.
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn

Saltum

Alstrup

06. marts 1. s. i fasten		

09.30

10.30

13. marts 2.s. i fasten		

10.30*

20. marts 3.s. i fasten

Kathrine S. Liisbjerg

09.30

27. marts Midfaste

Kathrine S. Liisbjerg

09.30

31. marts Kirke for krudtugler		

16.30*

03. april

Mariæ Bebudelsesdag

10.30

10. april

Palmesøndag		

10.30

14. april

Skærtorsdag		

17.30*

15. april

Langfredag		

10.30

17. april

Påskedag		

10.30

18. april

2. påskedag		

18.00*

24. april

1.s.e. påske

01. maj

2.s.e. påske		

09.30

08. maj

3.s.e. påske		

10.30 kaffe

Michael Berg

09.30

09.30

10.30

13. maj. Store Bededag

Konfirmation

10.30

15. maj

4.s.e. påske

Birgit L. Jensen

09.30

22. maj

5.s.e. påske		

26. maj

Kristi himmelfartsdag		

10.30

29. maj

6.s.e. påske		

10.30 kaffe

05. juni

Pinsedag		

10.30

06. juni

2. pinsedag

10.30 kaffe

10.30

09.30

09.30

Fællesgudstjeneste i Saltum kl. 11*

* for info se inde i bladet		
			
Saltum plejecenter			
17. marts Kristian Schjoldager		

14.30

21. april

Kristian Schjoldager		

14.30

19. maj

Kristian Schjoldager		

14.30		

Flextrafik: Bestilles på tlf. 9934 1134, på nt.flextrafik.dk
eller i app’en flextrafik. Udgiften refunderes af Saltum Kirke mod kvittering.

