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Præstens hjørne

Sjælesorg
Ordet sjælesorg betyder omsorg for
sjælen. Samtalen kan dreje sig om eksistentielle eller åndelige emner, om det
du har på hjerte. Det kan være alt fra at
have mistet et nært familiemedlem til at
være lettere deprimeret. I sjælesorgen
kommer man af med det, der tynger,
og man får en skulder at græde ud ved.
Emnet behøver heller ikke være kristent, selvom sjælesorg ofte kan ende
med at blive til en samtale om mere
åndelige spørgsmål. Tit handler sjælesorgssamtaler om eksistentielle emner – for eksempel ensomhed, sorg,
håbløshed, frygt, identitetskrise eller
tvivl. Det kan også handle om et knust
hjerte, familiekonflikter, mobning, præstationsangst, følelsen af meningsløshed eller følelsen af ikke at være god
nok. Der findes ikke ”rigtige” eller ”forkerte” emner at tale om. Ønsker man
sjælesorg, ringer man eller sender en
mail til mig og aftaler en tid. Det er en
overordentlig vigtig del af mit arbejde
at tale med folk og yde sjælesorg, og
jeg er underlagt tavshedspligt. Derfor
kan man trygt tale om lige det, man
har brug for.
Tavshedspligten er vigtig at belyse,
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og der må ikke være nogen tvivl om,
hvordan den er afgrænset. Tavshedspligten er i forbindelse med præstens
sjælesorgsarbejde absolut (modsat de
fleste andre faggrupper i Danmark som
fx læger og advokater, der af domstolen
kan pålægges at afgive vidneforklaring) og nærmest ubrydelig, den har
rod i Chr. Vs Danske Lov af 1683, hvori
det hedder: ”Præsten maa ikke (uden
sit Kalds Fortabelse) aabenbare hvad
nogen for hannem i lønlig Skriftemaal
bekient haver, med mindre det kunde
angaa noget Forræderj, eller Ulykke,
som ved Præstens Aabenbarelse kunde
forrekommis; Og dog bør dens Navn,
som det bekient haver, saa vit mueligt
er, at fortiis.”
Tavhedspligten kræver med andre ord
fuldstændig tavshed om fortiden og tillader kun afsløring af planlagte meget
alvorlige forbrydelser (fx drab el. grov
vold) og kun med henblik på at hindre
dem. Derimod er der ingen pligt til at
anmelde en allerede begået forbrydelse,
hvor alvorlig den end er. Der har dog de
senere år været en debat vedrørende
den skærpede indberetningspligt, som
vedrører børn og unge under 18 år, der
blev indført i 1998, som i praksis også
gælder folkekirkens præster, selv om
der har været enkelte tilfælde, hvor
kirkeministeriet har vurderet, at folkekirkens præster ikke var omfattet af den
skærpede indberetningspligt.
Kristian Schjoldager

Problemer og vilkår
En kendt bøn lyder:
Gud, giv mig sindsro
til at acceptere de ting,
jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting, jeg kan,
og visdom til at se forskellen.
Den lille bøn rummer den visdom i sig,
at der er forskel på problemer og på
vilkår. Et problem har per definition en
løsning. Et problem er en sag, som vi
rent faktisk kan gøre noget ved. Det
kan godt være, at det er svært at finde
frem til problemets løsning, men leder
vi længe nok, vil vi finde noget, som vi
kan gøre ved problemet.
Anderledes er det med vilkår. Uanset
hvad vi gør ved et vilkår, så bliver det
ved med at være der. Hvis vi kunne gøre

noget ved vilkåret, var det slet ikke et
vilkår, men i stedet et problem. Et vilkår
kan ikke løses, det kan kun bæres.
Hvert eneste menneskeliv rummer sin
portion af problemer og sin portion af
vilkår. Den lille sindsrobøn har ret i, at
vi har brug for visdom, så vi kan se
forskel på, hvad der er problemer, og
hvad der er vilkår i det, som vi bakser
med i vores liv. Sindsrobønnen beder
Gud om hjælp. Den beder om sindsro
til at acceptere det, vi ikke kan ændre.
Den beder om mod til at ændre det,
vi kan. Den beder om visdom til at se
forskellen. Det er en aflastning at kunne
se, hvad der er hvad. Må Gud hjælpe
os med at kunne det.
(Klip fra præst
Lotte Lyngholms bog:
Kære Martha …)
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Noget på hjerte

Kærlighed og

Mon ikke de fleste har mødt en sandhed, der føltes ubærlig?

For nylig faldt jeg over det lille kloge
præsteord: ”Sandhed gør kærlighed
mulig, kærlighed gør sandhed til at
bære” (T.Kristensen). Det satte tanker i gang.
For mange år siden fik jeg en opgave på vegne af kriminalforsorgen
i Ilulissat, Grønland – hvor Mogens
var ansat. Han lå denne dag syg og
kunne ikke formidle en vigtig besked
til en grønlandsk mor. Hendes søn
ville næste dag komme hjem efter
udstået fængselsstraf. Han havde
slået sin bror ihjel.
På vej ned ad bakken med udsigt ud
over Diskobugten gik mange tanker
gennem hovedet. Hvordan er det
at være dem? Jeg lagde ikke rigtig
mærke til den flotte udsigt med alle
isbjergene. Hvordan reagerer man i
sådan en situation? Hvordan reagerer
jeg selv med sådan et budskab?
Jeg bankede på døren til det lille
grønlandske hjem, kom ind i køkkenet, hvor eneste møbel var en stol,
som mor’en sad på. På simpelt og
hakkende grønlandsk fik jeg overbragt budskabet: ”Din søn kommer
hjem med helikopter i morgen kl. 11.
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Jeg var jo selv mor og forestillede
mig, hvor ubærlig en sorg, hun var
ramt af. Hun sagde et ord: ”Qujanaq”
(tak), og så trillede glædestårer ned
ad kinderne – glædestårer på baggrund af en ubærlig sandhed. Den
ene søn havde slået den anden ihjel.
I morgen ville den fortabte søn blive
modtaget med åbne arme. Hvordan
kunne hun?
Hvad gør vi, når afmagt, håbløshed,
vrede eller ufattelig stor glæde og
andre stærke følelser rammer os?

Jeg kender en mulighed – vejen om
ad Ham, der har vist os ubetinget og
grænseløs kærlighed. I den findes
der frihed, også for alle os, der ikke
altid er gode nok. I samme navn,
Jesu Kristus, mødes vi heller ikke af
fordømmelse, men tilbydes fred. En
indre fred, der kan bevares, selv om
ufred hersker rundt om os.
I sidste nummer af bladet læste vi
om Guds kærlighed. Den kærlighed
kan hjælpe os med at bære ubærlige
sandheder, når det hele bliver for meget og ubærligt, eller måske næsten
for godt til at være sandt.
Lene Gjerlev

Overlad din fortid til Guds nåde
Din nutid til Guds kærlighed
Din fremtid til Guds vilje
(Biskop P. Birch)

svære sandheder
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Børnesiden
Gud og grill ved/i Nolshytten
Tirsdag d. 7. juni kl. 17.00-19.30 indbyder Søspejderne, FDFerne
og Kirken til samvær i det fri for hele familien. Spejderne
laver mad og står for aktiviteterne efter andagt og mad.

”Det var ikke særligt klogt Plys”,
sagde Grisling.
Peter Plys: ”Det var klogt, da det var inde i mit
hoved, men så skete der noget på vejen ud”...

Fastelavn og Minikonfirmation
I Saltum Kirke blev der fejret både
Fastelavn og Minikonfirmation. Minikonfirmanderne havde udstilling af
deres lys og fantasidyr i kirken. Under
gudstjenesten fyldte de kirkerummet
med fastelavnssange med flot musikledsagelse af organist Lisbeth Nymark
Sørensen, de bad Fadervor med fagter
og bad ind- og udgangsbøn.
Sognepræst Kristian Gram Schjoldager
uddelte diplomer til minikonfirmanderne
for deres deltagelse i undervisningen
og for at være rigtig gode til at lege og
have det sjovt i kirkerummet sammen
med deres med-minikonfirmander.
Vi sluttede af med et BRAG af en tøndeslagning, hvor vi fik kåret årets kattekonger- og dronninger.
En stor tak for den frivillige indsats til
Inger for at bage og servere de lækre6

ste fastelavnsboller og for hver tirsdag
eftermiddag at forberede både boller
og saftevand til minikonfirmanderne!
Tusind tak til minikonfirmanderne for at
være så nysgerrige på at høre bibelfortællinger, være kreative og bruge deres
fantasi. Også mange tak til forældrene
for lån af jeres søde børn igennem de
sidste mange torsdags eftermiddage.

Koncerter:
Sommerkoncert i Saltum Kirke
Onsdag 15. juni kl.19.30
Kom og vær med til at synge sommeren ind i Saltum kirke i godt selskab med Gertrud Bjerg, kirkens eget kor og band. Vi glæder os til en festlig, sommerlig aften.

Vølvens spådom
Tirsdag 19. juli kl. 19.30 i Saltum Kirke
Medvirkende: Musica Ticta – Dirigent: Bo Holten – Poul Høxbro, vikingeinstrumenter – Helen Davies, harpe.
Koncerten er et musikdrama for 8 sangere, vikingeinstrumenter og harpe komponeret af Bo Holten til Musica Ficta. Hvordan lød vikingernes musik? Holten
allierede sig med én af de førende specialister i den førkristne musiktradition,
Poul Høxbro. De forskellige instrumenter,
som arkæologien har hentet frem fra
naturens arkiver, findes nu i spilbare
rekonstruktioner, som bør give en præcis
idé om, hvordan noget af musikken kunne have lydt. Og disse lyde har dannet
grobund for Holtens værk. Gudedigtet
”Vølvens Spådom” stammer fra ca. år
1200. Susanne Brøgger har gendigtet
dette gude-epos.
Arr.: Vendsyssel Festivals styrelse - Entré 200 kr.

Nightingale String Quartet
Lørdag den 6. august kl. 19.30 Saltum Kirke
Medvirkende: Nightingale String Quartet, Gunvor
Sohm, violin – Josofine Dalsgaard, violin – Marie
Louise Broholt Jensen, bratsch – Louisa Schwab, cello.
Kvartetten har base i København og er uddannet fra
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Kvartetten er prisvindere ved flere nationale og
internationale kammermusikkonkurrencer.
Program: Boccherini: Strygekvartet opus 2 nr. 2,
Schumann: Strygekvartet nr. 3 og Smetana:
Strygekvartet nr. 1 i e mol.
Arr.: Vendsyssel Festivals styrelse. - Entré: 200 kr.
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Fra Menighedsrådet
Alstrup og Saltum sogne er to små sogne med begrænset økonomisk formåen.
Vi har fået beskåret vores ligning med
150.000 kr. over fem år, hvilket selvfølgelig kan mærkes. I sognene er der to
kirker og to kirkegårde, som skal vedligeholdes. Der er en betjening bestående
af graver, gravermedhjælp, organist og
kirkesanger, som skal aflønnes.
I takt med at flere og flere vælger et
urnegravsted frem for en kistebegravelse falder indtægterne på kirkegården.
Gravstedsindehavere bidrager med deres betaling til vedligeholdelse af deres
gravsted og dermed kirkegården. Udgifter til vedligehold af alle øvrige arealer,
det være sig tomme gravsteder, fredede
gravsteder, græsplæner, hække, træer,
buske og gange ved Alstrup og Saltum
kirker påhviler menighedsrådet.
Menighedsrådet har besluttet, at kirkerne
kun kalkes hvert andet år på skift. Det er
ikke optimalt, men det er hvad pengene
rækker til.

det stiller betjening til rådighed. Disse
er gudstjenester og kirkelige handlinger: begravelser, bisættelser, vielser,
velsignelser, lørdagsdåb, samtaler, og
konfirmandundervisning. Udover disse
er der kan-opgaver, som er babysalmesang, kirkemusikalsk legestue, minikonfirmandundervisning, børne- og voksenkor, sangaftner, koncerter, kirke for
krudtugler, spaghettigudstjenester, jule
og påskegudstjenester for småbørn og
skolebørn, samarbejde med spejderne,
samarbejde med skolen, påskevandring,
pinsefriluftsgudstjeneste, kirkesommerskole, strikkecafé til fordel for kirkens
korshær, folkekirkens familiestøtte, kirkeblad, hjemmeside og som noget nyt
indsamling til folkekirkens nødhjælp. Det
var sikker ikke det hele, men en god del
af vores aktiviteter. Nogle af aktiviteterne foregår i samarbejde med sognene
omkring os og provstiet.
Dorte Gregersen,
menighedsrådsformand

Der er mange aktiviteter i og omkring
kirkerne, der er skal-opgaver, det er
præstens opgaver, hvor menighedsrå-

Fra kirkegården
Parker venligst ikke på parkeringspladsen ved
graverhuset. Pladsen er beregnet til materialer,
og vi har brug for pladsen til at færdes med
maskineriet og lastbiler med ærinde, der har
brug for at kunne kører uhindret på pladsen.
Vi modtager fortsat med glæde stauder til at
plante ud på kirkegården
De bedste hilsner
graver Louise Larsen
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Sogneindsamlingen
Forventningerne til sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
den 13. marts blev overgået med
mange meter.
På få timer blev der indsamlet
13.617 kr. i Alstrup og Saltum
sogne, penge som går til verdens
mest udsatte, ofre for krig i Ukraine og klimaforandringer.
Af hjertet tak til både indsamlere,
hjælpere i sognehuset og borgere
i Saltum og Alstrup sogne - også
stor tak til Rikard og Saltum Meny
for pålægskagemand.

Du spør mig
om håbet
Salmen blev skrevet til Folkekirkens Nødhjælps 100-års jubilæum
Den kan høres på YouTube med Annette
Heick som solist.
Du spør mig om håbet – hvad er det
en længsel en stemning en storm
en lysstribe ud over havet
en skygge der søger sin form?
men bedst som du tænker der ingenting er
så findes det
håbet
så findes det dér.
Det sættes på altre i kirker
og står med sin sitrende glød
på bordet og her hvor vi samles
og deler det daglige brød
og bedst som du tænker der ingenting er
så lyser det
håbet
så lyser det dér.
Det skinner i mørket vil gribes
og bliver til hjælp når det når frem
til steder hvor mennesker håber
at nogen vil håbe for dem
og bedst som du tænker der ingenting er
så vokser det
håbet
så vokser det dér.
Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
fra Gud er det kommet engang
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang
og bedst som du tænker der ingenting er
så synger det
håbet
så synger det her.
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen
Melodi: Mads Granum
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Kort
og godt:

Børnekoret
SOS: Vi savner nogle flere at synge
sammen med i koret. Så går du rundt
og gerne vil lære at bruge din stemme
rigtigt og gerne vil udvikle dine sangeevner, så er du hjertelig velkommen i et
godt sangfælleskab, hvor vi også har det
sjovt og hyggeligt sammen.
Det gælder alle børn/ unge
fra 3. klasse og opefter.
Vi starter op efter sommerferien
den 16. august kl. 15.15.

Voksen koret
Kære kormedlemmer og band.
Tusind tak for jeres
fine indsats i denne første del af året.
Det er en fornøjelse at arbejde med jer.
I får en velfortjent pause efter sommerkoncerten, så vi begynder igen
den 17. august kl. 19.00.
Det vil jeg allerede nu glæde mig til.
Rigtig god sommer til alle!
P.S. Vi har plads til nye
medlemmer i vort dejlige kor.

”Det er Gud,
der ejer solen.
Han slår den fra
om natten, for at
spare på strømmen.”
(Nicoline 5 år)
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Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag kl. 11.00
Fællesgudstjenesten i Hvetbopastoraterne
er i år på græsplænen mellem sognegården
og præsteboligen i Saltum. Efter gudstjenesten
bliver der mulighed for at grille medbragt mad
og nyde den på plænen eller i sognegården.
Hvis vejret ikke er til udendørs aktiviteter,
bruger vi kirken og sognegården.
Det er Flyvestation Aalborg Brassband, der
leverer musikken til friluftsgudstjenesten.
Brass Bandet består af omkring
25 uniformerede
amatørmusikere.

Siden sidst
Dåb i Saltum:

Storm Jurkuhn

Mathilde Sand Guldager

Maja Magdalene
Muhl Holm

Frida Petrine Albrechtsen

Døde Saltum:
Karen Østergaard Larsen
Lisbeth Mortensen
Sonja Fyllgraf Nauta
Henning Vad

Begravede Alstrup
Ane Kristine Rødbro
Erik Hybers Tovgaard

Kontakt info
Formand:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
torpetgaard@yahoo.dk

Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
torpetgaard@yahoo.dk

Graver:
Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
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. 29291339 - kgsc@km.dk
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
Træffes bedst hverdage mel. kl. 10 – 11.
Mandag fri

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Deadline for indlæg
til næste nummer: Fredag 1. juli
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn

Saltum

06. juni

2. pinsedag

12. juni

Trinitatis

19. juni

1.s.e. trinitatis

26. juni

2.s.e. trinitatis

03. juli

3.s.e. trinitatis		

10.30

10. juli

4.s.e. trinitatis		

10.30 kaffe

17. juli

5.s.e. trinitatis		

10.30

24. juli

6.s.e. trinitatis		

10.30

31. juli

7.s.e. trinitatis		

9.30

07. aug. 8.s.e. trinitatis

Alstrup

Friluftsgudstjeneste i Saltum kl. 11 *
10.30 kaffe
09.30
Michael Berg

Kathrine S. Liisbjerg

14. aug. 9.s.e. trinitatis		

09.00
09.30

10.30 kaffe

9.30
10.30 kaffe

21. aug. 10.s.e. trinitatis

Kathrine S. Liisbjerg

09.30

28. aug. 11.s.e. trinitatis

Michael Berg

09.00

04. sept. 12. s.e. trinitatis		

10.30 kaffe

10.30 kaffe

09.30

09.30

			
Saltum plejecenter			
16. juni		

Kistian Schjoldager

14.30

18. august

Kristian Schjoldager

14.30

			
* for info se inde i bladet		
			
			
			
			
			

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

