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Præstens hjørne
somme, og blandt de unge mellem 1624 oplever 12 procent en alvorlig ensomhedsfølelse, og det ser ikke ud til,
at kurven knækker – det er endda på
trods af et aktivt liv på de sociale medier. Det ændrer bare ikke på, at vi stadigvæk kan mangle følelsen af nærvær
og fællesskab. Folkekirken forsøgte netop for at få fat i de mennesker, der sidder ensomme bag skærmen ved i 2016
at etablere ”Sjælesorg på Nettet”, men
Afløseren for stress
allerede det første år var der over 4000
”Det er vor tids afløser for stress som henvendelser, og der var brug for ekstra
folkesygdom”, sådan hørte jeg i radioen ressourcer.
for et par måneder siden fremtidsforsker
og sognepræst (fhv. sognepræst i Ing- Kirkens forpligtigelse til at træde
strup) Birgitte Kragh Engholm omtale hjælpende til, synes jeg har rod helt tilensomhed, og hun tilføjede, at hvor vi bage i dåben. Netop dåben vidner om
efterhånden taler åbent om stress og en grundindstilling til det menneskesyn,
forsøger at afhjælpe den, så er ensom- som vi i vid udstrækning bygger vores
heden stadigvæk tabubelagt, og ofte holdninger, fællesskaber og samfund
føler vi, at vi ikke kan gøre noget ved på – og som vi efterhånden må erkende
det. Min egen erfaring med samtaler ikke er en selvfølgelighed længere.
om ensomhed er, at vi står overfor den
”Se, jeg er med jer alle dage
tid på året, hvor ensomheden langsomt
indtil verdens ende”;
spidser til og føles hårdere i takt med at
Sådan bliver der sagt ved hver eneste
dagene kortes, mørket får mere magt,
dåb. Det er tegnet på og rammen omog vi derfor gradvist opholder os mere
kring hvert eneste menneske, at det
og mere inden døre hver for sig og får
er et set, anerkendt og elsket - som et
sværere ved at få øje på hinanden.
grundvilkår. Det er en gave, et menVærst ser det ud i december, hvor de,
neskeværd, der altid vil stå urokkeligt
der føler sig mest ensomme, dagligt
fast, uanset hvad vi så end i tilværelsen
bliver konfronteret med ”hjerternes
vil støde på eller vil kunne præstere.
fest”, og hvor det bliver meget tydeligt,
Guds grundlæggende kærlighed er et
hvilken forskel det gør at kunne tale om
fundament – en menneskeværdighed
”hjerternes” fremfor ”hjertets”, det er
- givet kvit og frit. Den skal man ikke
en ond spiral, for ser man fællesskabet
gøre sig fortjent til, den er der på
på afstand, bliver det ofte endnu svære
forhånd – og det vil altid tale ensomhed
at træde ind i det.
imod. Men det stopper ikke der, for det
Det ER et alvorligt problem, over 350 ville være et letkøbt argument, at det
000 danskere føler sig alvorligt en- er givet på forhånd, at ingen længere
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kan føle sig ensomme – det vil være at
løbe fra næstekærligheden og ansvaret
overfor hinanden. Vi skal gøre vores,
støtte, hjælpe og vise hvert medmenneske, der har brug for det, netop det
menneskeværd, som også de har del i.
Der ligger i mange af de aktiviteter,
der starter op i sognegården nu efter
sommeren, netop et element af fællesskabet, og det er ingen tilfældighed
– menighedsfælleskabet har været en
del af kirkens DNA igennem snart 2000
år, og her skal der være nærvær, samvær og respekt for medmennesket, om
så det er til fællesspisning, korarbejde, sogneaftner, masker med mening,
gudstjenester for unge og ældre, eller

hvad der nu end forgår i kirke og sognegård. Alle er hjertelig velkomne, men
om vi rent faktisk hjælper mennesker,
der føler ensomhed, er ikke til at sige,
og det skal ingen nødvendigvis vide,
men jeg er sikker på, der er frivillige
der gerne vil, og jeg er sikker på, vi
også i fællesskab kan gøre en forskel.
Tak til dem der er med, og velkommen
til dem, der gerne vil være det.
Schjoldager

Årets konfirmander 2019
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Noget på hjerte
”Gør dette til ihukommelse af mig”
Dette udsagn er hentet fra nadverritualet. For nogle år siden til Danske
Kirkedage i Viborg oplevede jeg en af
de dejlige stunder, hvor det forståelige
og uforståelige mødtes, jord og Himmel
mødtes.

Tro er ret til ikke at forstå
Sådan udtalte Jacob Haugaard for et par
år siden, og de ord sidder stadig lidt fast.
I mine yngre dage var jeg meget fascineret af matematikstudiet på gymnasiet. Ikke mindst af de mange analyser, logikker og beviser, der kunne føre
frem til lidt af hvert. Det meste er glemt,
men analysetilgangen har haft stor betydning som et redskab i livet, både når
det er gået op og ned. Vi lever jo i et
samfund, hvor alt helst skal forstås og
kontrolleres, og hvor man selv måske er
lidt af en kontrolfreak. Men er det ikke
sådan, at de store ting i livet som regel
er uforståelige?
”Skønt er det, vi ser. Skønnere er det vi
forstår, skønnest af alt er det, vi ikke fatter” (sagt af geolog og teolog N. Steensen).

I mit voksne liv har nadveren været en
næsten selvfølgelig ting at deltage i. Men
denne dag gik det op for mig, hvor stort
det er, under et foredrag af en svensk
præst, Peter Halldorf. Jeg blev ramt, og
uden varsel trillede nogle velsignelsens
tårer pludselig ned ad kinderne. Der
faldt et lys over begrebet nadver, selv
om den også altid vil forblive noget af et
mysterium.

Siden har nadveren for mig været at
gå ind i et rum, hvor mit daglige tidsbegreb og fornemmelsen heraf ligesom
ophører. Fortid, fremtid og nutid smelter
sammen som en lille flig af evigheden.
Jeg kommer med min gode/dårlige fortid, ser min måske usikre fremtid i møde
og kan være her og nu i et dejligt fællesskab med Gud og min næste, i fuld
accept, hvor alle er lige. Og jeg går ofte
mere glad og tryg ud i en ny uge, end
da jeg kom – efter at ha’ rejst mig fra
”bordet” med præstens dejlige farvelhilsen: ”Fred være med jer!” - og heri
Med hensyn til Gud og troen er det fan- er inkluderet både kærlighed, accept og
tastiske, at din analyse og kontrol og tilgivelse.
forståelse ikke slår til. Der findes Én og
en masse, der er meget større, som ikke Jeg blev en del af et uforståeligt, men
er til at overskue og fatte og måske lige- velsignet møde med Gud og dejlige menfrem mystisk, men ligeså virkeligt. En nesker. Jeg skal kun i tillid og tak tage
grundvold, der står fast under alt an- imod og mindes Jesu død og opstanddet og er vigtigere end alt, hvad vi kan else. Det kan man kalde en ufattelig
oplevelse, hvis betydning man kun kan
præstere – af forskellig kvalitet.
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rumme lidt af. Uforståelig og praktisk på
samme tid, uden at jeg skal præstere et
perfekt liv for at kunne deltage.
Det er bare én af de mange måder, hvor
jeg har oplevet, at det uforståelige virker, hvor min lille menneskehjerne kan
slå fra og opleve fred og hvile i, at der
er en Gud, der er større end alle mine til
tider akrobatiske øvelser med at forstå
alt.
Tro er mange ting, men også en ret en gave - til ikke at forstå. Den ret kan
såmænd være lidt svær at fastholde –

men god at erfare. Tidligere sogne- og
hospitalspræst Preben Kok føjer lige lidt
til Haugaards citat med ordene: ”Jeg
forlanger ikke, at min forstand skal forstå det, som min tro ved.” Det lyder
måske lidt selvmodsigende, men ikke
desto mindre er det en erfaring, som
mange troende kan skrive under på.
I Bibelen defineres tro som: ”fast tillid
til det, man håber – overbevisning om
ting, man ikke ser”. Og selv uden at forstå alt, så virker det …
Lene Gjerlev

Fra menighedsrådet og kirkegården
Kalkmalerierne i Saltum kirke er nu
blevet undersøgt af en konservator fra
Nationalmuseet med henblik på restaurering. Når menighedsrådet modtager rapporten fra konservatoren, vil
vi tage stilling til det videre forløb.
Der er installeret nyt varmeanlæg i
Saltum kirke, og varmekilden er konverteret fra olie til gas. Kirke, graverhus, præstebolig og sognegård opvarmes nu alle med gas. Fyrkælderen
med oliefyr og tank på nordsiden af
kirken er blevet sløjfet.
Til september vil figurerne i altertavlen
og på nordvæggen i Saltum kirke blive
afhentet af konservator for at blive
restaureret. Når figurerne er blevet
afrenset, og man kan se resterne af
middelaldermalingen på dem, vil der
blive taget stilling til, hvilken farve/
farver selve kassen skal males i.
6. klasse fra Saltum skole vil i kristendom/historie og formning fremstille en

midlertidig altertavle. Ålborg stift har
godkendt, at der kan søges midler til
et nyt orgel ved Saltum kirke, det er
således en opgave vi går i gang med.
Dorte Gregersen,
menighedsrådsformand
Hvis man ønsker, at kirkegårdens
personale skal foretage grandækning, hvor der ikke i forvejen er truffet aftale, eller man ønsker at købe
gran af graveren, skal det bestilles på
kirkegårdskontoret, gerne i kontortiden fra 9:30 til 10:30 eller pr. mail:
saltumkirkegaard@gmail.com, senest
d. 31. oktober.
I perioden fra 1. november til 1. marts
er det tilladt at lægge dekorationer og
blomster på plænen med gravplader
på nordsiden af Saltum kirken.
Louise Larsen, graver
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Arrangementer for børn:
Kirkemusikalsk legestue
i Saltum Kirke fra 15. august
I flere år har der været kirkemusikalsk
legestue i Saltum Kirke for de yngste
med omsorgspersoner 8 gange i efteråret hver anden torsdag i ulige
uger. Det bliver der også i 2019.
Der er brød, vand og kaffe fra kl. 8.50,

og ca. 9.30 er vi i kirken, hvor vi synger, leger, danser i ca. 40-45 min. Det
er gratis at være med. Blot vil vi gerne
vide om, og hvor mange i ca. kommer
fra gang til gang ift serveringen

Babysalmesang i Saltum og Jetsmark kirke i efteråret
Kirkerne i området tilbyder babysalmesang for babyer i alderen
2-10 måneder med en forælder eller
anden omsorgsperson. Det foregår
mandag formiddag fra kl.10.15 til
11.45. Vi starter med sang i kirken,
herefter kaffe med brød.
Sensommerholdet er i Jetsmark
Kirke fra 12. august - 30. september.
Efterårets hold bliver i Saltum Kirke,
og det starter 7. oktober kl. 10.15.
Alle er velkommen i begge kirker

Kirke for krudtugler
Kirke for krudtugler er et nyt tilbud fra
kirkerne i Saltum og Jetsmark til de
yngste.
Kirke for krudtugler er målrettet børn
fra 0 - 5 år – sammen med søskende,
forældre, bedsteforældre og alle, der
har lyst. Vi begynder i kirken med 30
minutters sang og bibelfortælling i
børnehøjde. Derefter spiser vi sammen
i sognegården.
Vi starter ud med tre gange
i efteråret 2019.
Det er:
Tirsdag den 10. september, kl. 16.30
i Jetsmark Kirke.
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Torsdag den 24. oktober, kl. 16.30
i Saltum Kirke.
Torsdag den 28. november, kl. 16.30
i Jetsmark Kirke.
Kirken er åben fra kl. 16, hvor I kan
droppe ind og få en snak, mens børnene
leger, inden vi starter kl. 16.30.
Vi slutter senest kl. 18, så alle kan nå
hjem inden sengetid.
Alle er velkommen i begge kirker.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding til ovenstående arrangementer sker til kirke- og kulturmedarbejder
Karen M.V. Olesen på kmvo@km.dk eller
61222954, senest 3 dage før.

Spaghettigudstjeneste
I Saltum Kirke tirsdag den 1.
oktober kl. 17.00.
Familiegudstjeneste i kirken
efterfulgt af spisning og hygge i
sognegården. Det er gratis.
Tilmelding til Inger et par dage før
på 3070 5001.
”Religion er som en hammer.
Du kan bruge den til at bygge et
hus eller bruge den til at slå ihjel
med.
Man kan få hvad som helst ud af
at åbne en bibel og hive ting ud
af en sammenhæng.
Men hvad du når frem til,
afspejler ikke, hvem Gud er, men
hvem du er.”
Journalist Steffen Jensen

Boganmeldelse
En af de bedste beskrivelser af et liv i
tro og hverdag, som jeg har læst, er
Charlotte Rørths 3. bog : ”Gud, du er
jo lige her”. Den udfolder sig i spændvidden mellem hendes møde med
Jesus og hendes søns selvmord. Den
kan anbefales.
Lene Gjerlev

Glimt fra sommerens aktiviteter for børn
I dejligt vejr og med god tilslutning til
Kirkesommerskolen og "Gud og Grill"
(109 deltagere) blev der holdt to fest-

lige arrangementer for friske børn fra
Saltum/Alstrup og nabo sognene.
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Sogneaftner:
Torsdag den 3. oktober kl. 19.30

30 år som TV-korrespondent i Jerusalem
TV2´s korrespondent i Jerusalem gennem 30 år Steffen Jensen
er vel nok den danske journalist, der ved mest om Mellemøsten
efter de mange år som brændpunkts-reporter i den mest fascinerende og konfliktfyldte del af verden. Han besøger nu Saltum
sognegård, hvor han vil fortælle om sit både eventyrlige og farlige liv under de mange konflikter i den del af verden, hvor en
fred synes håbløs.
Det er de fire menighedsråd i Hvetbo Herred, Jetsmark, Saltum-Alstrup, IngstrupVester Hjermitslev og Hune, der står som arrangør.

Torsdag den 7. nov. kl. 19.30

Torsdag d. 14. november kl. 19.30

Feltpræst
Peter
Sporleder

Præst
Birgitte
Krag Engholm

Peter Sporleder er
47 år, far til tre og til
daglig sognepræst
ved Holme kirke ved
Aarhus og derudover ansat som feltpræst.
Han har fem gange været udsendt som
feltpræst i internationale missioner med
danske soldater.
Vi får indblik i feltpræstens mange og
forskelligartede opgaver; hvordan de
danske soldater lever og bor; hvordan
man takler savnet til familien derhjemme; hvordan man håndterer dødsfald og hårdt sårede blandt sine kammerater; mødet med lokalbefolkningen
og meget mere.

Arrangeret i
samarbejde med
foreningen Kamillus
Jammerbugt.

”Den bedste måde at komme
i bedre humør på er ved at
bringe en anden i bedre humør”
Mark Twain
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Birgitte Kragh Engholm, præst i Sct. Matthæus kirke på
Vesterbro, udvikler med ansvar for sognets 25-45-årige, tidligere sognepræst i
Ingstrup og V. Hjermitslev, kommer og
holder foredrag over emnet: Terapeut
eller præst?
Præster oplever en stigning i antallet af
henvendelser om kærlighed, sorg, tab
og kriser.
Til forskel fra psykologer og parterapeuter fokuserer præsterne på livserfaring,
sjælesorg og kristne værdier. Hvilken
betydning har samtalen for mennesker,
og hvorfor kan man gå til en præst, hvis
man befinder sig i en fortvivlet livssituation? Hvad er det en kristen livstydning
kan bruges til?

Koncerter:
Søndag den 29. september kl. 16.00

Koncert i Saltum Kirke
med guitarist Kaare Norge
Musik af bl.a. den sydamerikanske komponist Isasias Savio.
Antonio Lauro, spansk musik af Isaac Albéniz og E. Granados. Nordiske stemningsbilleder af Evert Taube, C.M.Bellman,
Bjørn Afzelius, men også Kaares egne arrangementer af
Stairway to heaven, You are not alone (Michael Jackson),
Tears in Heaven (Eric Clapton), Blackbird (The Beatles),m.fl. Et fantastisk flot og
varieret program.
Billetpris: 185 kr.
Forsalg af billetter: www.ticketmaster.dk Tlf. 70156565.
Billetter kan også købes i døren.

Onsdag den 30. oktober kl. 19.30

Syng/spil dansk
i Saltum kirke
Kom og syng med på en masse dejlige
danske sange i godt selskab med Åmuskoret, Hvetbo-koret,
Saltum kirkekor og band.
Det vil veksle mellem korsang, musikalske indslag, og ikke mindst en hel del
fællessang.

Tilmelding til alle sogneaftner
er nødvendig mht.
bordopsætning og kaffebrygning
og skal ske på tlf. 30705001
senest mandagen før.
Saltum – Alstrups menighedsråds
aktivitetsudvalg

Torsdag den 21. november kl. 19.30

Gæster Aalborg Brassband
Saltum Kirke
Her vil der blive mulighed for at høre et velspillende
orkester, som vil lave en afvekslende koncert med
kendte og mindre kendte melodier. Undervejs vil der
blive lejlighed til at høre nogle af de dygtige musikere i
solistiske indslag.
Orkesteret består af 25 medlemmer, der spiller på messingblæseinstrumenter og
slagtøj. Et orkester bestående af cornetter, horn, basuner og tubaer leverer et
flot og stemningsfuldt klangbillede, der klæder et kirkerum som Saltum´s særlig
godt ... skøn messingklang!
Fri entré
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OPSLAGSTAVLEN
Luthers nøgle
Den fælles aktivitetsdag med
rollespil for konfirmanderne har
de sidste år har været så stor
en succes, at den vil blive gentaget også i år. Det sker onsdag
den 18. september på Bratskov.
Her vil jagten på Luthers
Nøgle igen gå ind, godt hjulpet
af statister og mange andre varme
hænder.
Glæd jer!

Julekoncerter

Julekoncert med bø
rnekoret
i Alstrup Kirke
søndag den 8. decem
ber kl. 15.00.

Julekoncert med
Saltum kirkekor og
band
i Saltum Kirke
torsdag den 12. decem
ber kl. 19.30.

Alle Helgen
gudstjeneste

Søndag den 3.
november
er der Alle Hel
gens dag.
Ved gudstjenes
ten vil navnen
e
på de døde si
den sidste Alle
Helgens dag bl
ive læst op,
samtidig med
at der tændes
lys
for hver afdød.

Årsmøde i
Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Igen i år indbydes til årsmøde
med en
række spændende bidrag.
Hovedforedrag ved Raun Ive
rsen: ”International inspiration til folk
ekirkens
tværkulturelle udfordringer.”
Mødet holdes på Hjallerup Kro
den 25.
november kl. 18.00. Der indl
edes med
fælles måltid og der serveres kaff
e og te.
Der er fri adgang med tilmeldi
ng senest
den 20. november på aalborg
stift.dk/
mellemkirkeligt, hvor der ogs
å er yderligere information.

Høstfest
I Alstrup Kirke vil der den 29. september
være kaffe efter høstgudstjenesten kl. 10.30
og i Saltum serveres der æbleskiver i sognegården efter gudstjenesten kl. 19.30.

Indre Missions
program

Tirsdag 10. sep. kl.19.30,
ø
ved Anders Jørgen Jensen, Fars
Tirsdag 8. okt. kl. 19.30,
ved Mogens Nørgård, Birkelse
Tirsdag 5. nov. kl. 19.30,
ved Andreas Fibiger, Ålborg
Tirsdag 19. nov. kl. 19.30,
ved Poul Nielsen, Lørslev
Tirsdag 3. dec. kl. 19.30,
ved Louise Kiilerich, Ålborg

Tirsdag 17. dec. Kl. 19.30,
rslev
ved Verner Christensen, Brønde

Siden sidst:
Dåb Saltum Kirke:

Oliver Vestergaard
Guldager

Viede Saltum:

Ane Pedersen
Krogh

Maria Bach Gregersen og
Magnus Gustaf Ekermann
Louise Møller Knudsen
og Frederik Rude

Dåb Alstrup Kirke:

Døde Saltum:

Herdis Viola Hansen

Døde Alstrup:
Nikoline Sørine

Kjærsgaard Andersen
Mathilde
Bergmann Roberta Wendt
Christoffersen
Kaae

Kontakt info:

Formand
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794

Redaktør for kirkebladet
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794

Graver
Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Telefontid: tirsdag-fredag
09.30-10.30 - Mandag fri
saltumkirkegaard@gmail.com

E-mailadresser findes
på kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker

Sognepræst
Kristian Gram Schjoldager
Tlf. 29291339 - kgsc@km.dk
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
Træffes hverd. kl. 10–11 - Mandag fri

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Deadline: for indlæg til næste
nummer 14. oktober 2019
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn Saltum
1. sep 11. s.e. trinitatis

10.30 *

8. sep 12. s.e. trinitatis

10.30 Kaffe

15. sep. 13. s.e. trinitatis

9.30
10.30 Emeritus

29. sep. 15. s.e. trinitatis Høst

19.30

Kaffe og æbleskiver**10.30

1. okt. Spaghettigudstjen

17.00**

6. okt. 16. s.e. trinitatis

10.30

13. okt. 17. s.e. trinitatis

9.30

20. okt. 18. s.e. trinitatis

10.30 Kaffe

27. okt. 19. s.e. trinitatis

10.30 Birgit Lundholm

Kaffe

9.30

10.30 **

10. nov. 21. s.e. trinitatis

10.30

17. nov. 22. s.e. trinitatis

9.30

24. nov. S.s. i kirkeåret

9.30

1. dec. 1.søndag i advent

9.30
10.30 Kaffe

22. sep. 14. s.e. trinitatis

3. nov. Allehelgen

Alstrup

9.30
10.30 Kaffe

10.30 Kor og kaffe

9.30 Kor

			
*

Indskrivning af konfirmander efter gudstjenesten			

** Se opslagstavlen			
			
Saltum Plejecenter			
19. sep. Kristian Schjoldager

14.30

17. okt. Kristian Schjoldager

14.30

21. nov. Kristian Schjoldager

14.30

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

