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Præstens hjørne
Jeg må indrømme, at personligt har
jeg aldrig selv fastet i fastetiden
(jeg har dog forsøgt en enkelt gang,
men det gik som med de fleste
nytårsforsætter), men jeg møder flere
og flere, der gør det.

Ind imellem kommer fasten
Sådan lyder slutningen på sangen om
at julen varer lige til påske. Vi kender
den alle sammen, og mange sang
den for få måneder siden. Og det er
så altså den periode af kirkeåret, vi
befinder os i lige nu. Den begynder
efter Fastelavn helt præcis Askeonsdag
i år den 6. marts og varer helt frem til
Påske. Askeonsdag gik man i katolsk
tid i kirke for at få tegnet et kors
i panden af præsten med aske, så
man blev mindet om, at mennesket
er kommet af jord og igen skal blive
til jord – nu var festlighederne forbi –
man gik ind til eftertænksomhedens
og selvransagelsens tid.
Man skulle faste i 40 dage inspireret
af, at det også var det antal dage Jesus fastede i ørkenen. Det er en tid,
hvor tekstrækkerne byder på spændende tekster, hvor ondt og godt for
alvor brydes, som man også mærker,
at det gør det i én selv, især her på
denne årstid, hvor lyset vender tilbage
også i sindet, men mørket stadigvæk
har indflydelse på os.
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De afholder sig i perioden frem til
påske fra et eller andet, som ikke
nødvendigvis er mad. Nogen holder
sig fra cigaretter, vin og spiritus, andre
drikker ikke kaffe eller the og spiser
ikke slik eller bestemte fødevare.
De taler næsten samstemmende om
eftertanke og indre ro, og som de
beskriver det, så lyder det på en eller
anden mærkværdig måde helt tiltalende.
Jeg kan faktisk godt se, hvad de
mener. Fasten kan godt ses som
en slags mod-kultur til det “fordijeg-fortjener-det”
samfund,
som
vi ellers ofte omgiver os med, hvor
individualisme og stigende forbrug
efterhånden ses som dyder. At give
afkald ses ofte som at mislykkes, at
være afskåret fra det virkelige liv. Men
i fasten erfarer vi en anden betydning
og et andet indhold af at give afkald:
det enkle liv for medmenneskets
skyld; friheden i ikke altid at vælge
“mig”, men også at kunne give slip på
“mig” og derigennem få åbnet øjne og
hjerte for andre.
Kristian Schjoldager

Ny alba til
sognepræst ved Saltum og
Alstrup kirker
Kristian Gram Schjoldager,
syet af Ester Pedersen,
Saltum.

Forårets konfirmander
Mads Thomas Overgaard Holt,
Saltum Strandvej 141,
9493 Saltum
Nichlas Aabech Tellefsen,
Grønningen 1, 9493 Saltum
Julie Emma Roland Andersen,
Alstrupvej 45, 9700 Brønderslev
Nickolaj Nysted Christensen,
Tinghøjgade 36, 9493 Saltum
Lasse Sloth Rasmussen,
Kettrupvej 121, 9480 Løkken
Jonas Jakobsen,
Tinghøjgade 135, 9493 Saltum

Emil Pedersen,
Kærgaardsvej 19, 9700 Brønderslev
Jakob Koller,
Blystøbervej 1, 9490 Pandrup
Mikkel Larsen,
Havevænget 13, 9490 Pandrup
Anton Billeskov,
Purkærvej 31, 9490 Pandrup
Alex Kristian Holbæk Thomsen,
Magnolievej 9, 9490 Pandrup
Charlotte Haabegaard Lasborg,
Løkkegade 8, 9480 Løkken
Silas Holt Kjærsgaard
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Noget på hjerte
Lad os
være lys
for
hinanden
Der findes et
smukt udtryk, som
hedder ”at
slå tonen
an”.
Vi
bruger
det i flæng
om en hel
masse. Men dybest set så betyder det
”at slå tonen an” at lade den allerførste
lyd lyde af et musikstykke. Når tonen
slås an, så fornemmer man et lille glimt
af, hvad man har i vente.
I dag begynder vi på forårsmåneden
marts. En dejlig tid på året. Forventningens tid er over os. Hele tiden begynder
vi på noget nyt. Hver eneste morgen,
når vi vågner, er som en ny skabelse. Vi
kommer ud af søvnen som nyfødte og
giver os i kast med at leve igen – på ny.
Jeg har tænkt lidt på, hvad det er der
gør, at det altid er så dejligt at træde
ind i foråret - for vi fejrer jo så mange
tilbagevendende begivenheder i vores
tilværelse.
I januar begynder det nye kalenderår. Til
fødselsdag begynder vi et nyt år. Efter
sommerferien begynder mange mennesker et nyt år. Hver mandag begynder
vi på en ny uge, ja hele tiden begynder
vi på noget på ny – fordi sådan hænger
livet sammen. At vi har inddelt tilværelsen i forskellige enheder, som hele tiden
starter forfra. Men selvom vi starter forfra i mange af livets gøremål, så ligger
der altid indbygget forventningen om, at
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der nok skal ske noget nyt, og det anser
vi for positivt.
Gad vide hvad foråret
og sommeren vil bringe?
Mennesket er et væsen som kan le.
En mand spørger: Hvad er der egentlig at le ad i denne verden? Og så får
han svaret: ”Har De prøvet at le ad Dem
selv?”
Vi er så foretagsomme – vi vil gerne
gøre noget. En mand kom engang op
til Storm P og sagde, at han gerne ville
udrette noget stort og rent i denne verden. Storm P svarede: ”Hvad med at
vaske elefanten i zoologisk have?” Det
er humoristens svar til idealisten. Kom
nu i gang! Mener du hvad du siger, så
begynd med det samme – med at vaske
elefanten.
Der er himmeltid og jordtid – og når
himlens tid rører jordens tid, bliver
det højtid. Og det er der vi befinder os
nu. For det tilbagevendende forår føles
nærmest som en højtid. En glædens tid.
En lykkelig tid
Den kloge Thomas i tegneserien ”Radiserne” spørger den altid uheldige Søren
Brun: ”Vil du ikke gerne prøve noget
lykke? Du kommer jo altid for sent i
skole, og du kan ikke engang sætte
en drage op”. ”Jo, men hvad er bivirkningerne?”, svarer Søren Brun. Det er
dem, man kan være bange for. Bivirkningerne ved lykken. Vil det vare ved?
I de islandske sagaer og i Det gamle
Testamente støder vi på lykkemanden
og hans modsætning, som er niddingen.
Og en nidding er et menneske, der går
rundt og bliver mere og mere sur over, at
naboen er glad. Er du en nidding, bliver
du indædt over den glæde, der lyser.

Det må den ikke. Så går man rundt
og bliver mere og mere sur over, at de
andre klarer sig godt. Se til børnene:
”Det barn som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste”. Det tror
jeg holder. Hvis man altid går rundt og
ærger sig – så går det galt.

kunne se forskel på konen og møblerne.
”Det kan altså også være svært”, siger
Benny Andersen så, ”hvis både konen
og møblerne har kommodeben”.
Det er forårstid. Det er nu, du på ny skal
pakke den gave ud, som livet er. Det er
nu, du lever.

Man skal være omstillingsparat. Der er
en meget flot historie i dansk litteratur af
Aron Meïr Goldsmidt om kongesønnen,
der afskyede fisk, fordi de havde skæl.
Og så blev han forelsket i den dejligste
pige – men en pige kongehuset absolut
ikke ville have ham allieret med. Derfor
prøvede man på forskellig måde at
afskrække ham, og på et tidspunkt tog
man et forstørrelsesglas og satte det
over hendes hånd og sagde til prinsen,
at hun havde skæl på sin hånd, ligesom
de fisk han afskyede. Siden da spiste
han fisk med den største glæde.
Møllehave siger et sted til Benny Andersen i bogen ”Det skal mærkes at vi
lever”: Troubadourerne i det 12. århundrede besynger kvinder fuldstændig vildt
forelskede – men – føjes der så til – det
var også kvinder, de ikke var gift med.
Sangene er alenlange, smukke komplimenter, og det var altid til allerede gifte
kvinder. Troubadourerne kunne virkelig
lyse på kvinder, der måske havde været
overset i deres ægteskaber. Altså sådan
nogle ægteskaber, hvor manden ikke

Velsignelse – handler om at sige noget
godt om nogen. Og det har vi brug for.
Enhver af os har brug for, at der siges
noget godt om os – også når vi måske
slet ikke har fortjent det, for vi bliver
helt sikkert ikke bedre af, at der siges
ondt om os – heller ikke selv om det
passer. Derfor kan der jo godt i ny og
næ smutte et udsagn eller to ud mellem
ribbenene. Læreren siger til sine elever:
”Kamelen er et fantastisk dyr. Den kan
arbejde i fjorten dage uden at drikke”.
Så er der en af eleverne, som rækker
hånden i vejret og siger: ”Det kan min
far også – uden at arbejde”.
Men apropos velsignelsen. Hver gang
man kommer i kirke eller hører gudstjeneste i radioen eller fjernsynet, kan man
bade sin sjæl og sit hjerte i lyset fra velsignelsen – og så kan man gå ud i verden og lyse på den og på hinanden. Der
er god brug for det. ”Velsign, forband
ikke!”. Lad os være velsignede lys for
hinanden i dette vidunderlige forårslys.
Erik Thaysen
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Sogneaften:
Torsdag den 28. marts
kl. 19.30
En efterårsmorgen i 2008 vågnede Solveig Vinther ved at
Jesus talte til hende: “Solveig,
du skal tage til Afrika og starte
et børnehjem for 7 børn og en
Mama”.
Solveig protesterede, men Jesus er tålmodig, så nogle få
måneder senere landede Solveig
i Uganda. Det blev starten til
det, vi i dag kender som Agape
Child Care, en humanitær forening, der driver velgørenhedsarbejde i Uganda.
Her går flere end 100 børn nu i skole, takket være nordjyske sponsorer.
Kom og mød Solveig og få et indblik i Agape Child Cares arbejde blandt ludfattige
mennesker i den afrikanske bush, en stærk, vedkommende og rørende, men
også positiv fortælling. To lokale Saltum-borgere, Ninna Sønderskov og Benny
Kristensen, som rejste med Solveig til Uganda for 5. gang i slutningen af januar
i år, vil også bidrage med deres nyeste oplevelser.

Torsdag den 2. maj
kl. 19.30
Foredragsholder: Direktøren for CulTours.dk,
cand. mag. forfatter Torsten Granov, vil fortælle
om Påskeøen. I 2009 havde vi også besøg af
Granov, dengang fortalte han meget spændende,
om D-dag 1944.
Denne gang bliver emnet også spændende, men
i en helt anden boldgade. Nemlig fortællinger om
Påskeøen.
Tilmelding til alle sogneaftner er nødvendig mht. bordopsætning og kaffebrygning og skal ske på tlf. 30705001 senest mandagen før.
Saltum – Alstrups menighedsråds aktivitetsudvalg.
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Påskevandring
2. Påskedag den 22. april
fra Saltum til Ingstrup kirke
Kl. 14.30-19.00
Vandringen henvender sig til dig, som
har lyst til at komme ud at gå i en
gruppe med andre. Vi går stille og
roligt, ligesom vi undervejs også vil gå
i stilhed, som skærper alle sanserne
på en helt særlig måde.
Vi begynder i Saltum kirke kl. 14.30
med en kort andagt, dernæst går vi
over Ejersted ud til sti 100 som vi
følger nord på over Kettrup Bjerge,
Ørnbjerg og Kettrup kirketomt for at
ende ved Ingstrup kirke. Vi slutter
vandringen med at holde gudstjeneste
sammen kl. 18. Undervejs vil der være
pauser, og mulighed for at få vand og

frugt. Efter Gudstjenesten venter en
bus, som kan køre vandrerne tilbage
til Saltum kirke. Vandringen er på ca.
9 km.
På gensyn
Præsterne og menighedsråd
i Hvetbopastoraterne

Kreativ Kirkesommerskole
Afholdes i Jetsmark Sognegård i
uge 27, 1.-3. juli, kl. 9-15. og er for
børn, der afslutter 0.-5.klassetrin i
Gl. Pandrup Kommune. Tilmelding
og mere info følger på kirkens
hjemmeside og Facebook.

Deltagerbetaling: 150 kr.
Søskenderabat.
Mange hilsener fra
Karen M.V. Olesen
Kirke- og kulturmedarbejder

Skofabrikken

For mange år siden ville en stor skofabrik
udvide sit marked. Bestyrelsen sendte to
repræsentanter ud som skulle undersøge
mulighederne for at sælge sko i Australien,
for at se om der var et marked blandt
aboriginerne.
Efter et stykke tid kom der to telegrammer.
Det første lød: Umuligt marked!
Alle går med bare fødder.
Det andet lød: Uendeligt Marked!
Alle går med bare fødder.
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Ny kirkesanger

Jeg er født og opvokset på gården
”Ejstruplund”, som ligger ved Flejsborg i Vesthimmerlands kommune.
Jeg er den næstyngste i en
søskendeflok på seks. Mit hjem har
altid været præget af musik og sang.
Min bedstemor var organist i Løgstør
frimenighedskirke, og min far har
været spillemand i Rebild i 35 år
Jeg havde min skolegang på Vilsted
friskole, hvor især skolelederparret
Kirsten og Jens Kristian Møller
sørgede for at skolen rummede
masser af musik.
Mit barndomshjem blev solgt da jeg
var 15 år og mine forældre valgte
efterfølgende at flytte til Løgstør.
Min far blev uddannet organist på
Vestervig kirkemusikskole og blev
ansat som organist i Løgstør kirke.
Jeg begyndte på samme tid at blive
interesseret i at synge i kirker, hvor
jeg fik lov til starte med at vikariere
i omegnens kirker, og blev ansat i
Løgstør kirke i 2014.
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Mine forældre har altid haft sommerhus i Løkken, hvor jeg har leget
og badet utallige gange, og da mine
forældre solgte gården, blev Løkken
samt omegn følelsen af hjem.
Efter jeg blev student i 2008, flyttede
jeg til New Jersey i USA. Det var en
lidt ensom tid, da jeg ikke kendte
mange, og forældrene havde meget
travlt. Jeg var heldig at møde en
kvinde, som også havde passet
familiens børn, og som tog mig med
i Calvary Baptist Church i en by, der
hedder Morristown. Kirken havde et
fantastisk gospelkor, som jeg fik lov
til at blive en del af. De tog godt imod
mig, og musikken gjorde mig gladere,
og ensomheden blev mindre.
For mig er sang et frirum, et instrument jeg har med mig. Sangen
og musikkens mange tekster og
budskaber er redskaber, jeg kan
bruge som støtte i svære og gode
tider.
Efter mit år i USA tog jeg direkte
på Vrå højskole, hvor jeg var i 3
semestre.
Nu har jeg igen valgt at starter på
Vrå højskole d. 13. januar, hvor jeg
vil studere kunst og musik.
Vrå højskole gav mig en følelse
af hjem, og jeg glæder mig til at
komme tilbage dertil. Derudover er
jeg meget spændt og taknemlig for
at måtte starte som kirkesanger i
Saltum og Alstrup kirke. Jeg ser frem
til at møde en masse nye mennesker
og at blive en del af kirkens ansatte.
Martha Lundgaard

Fra menighedsrådet
Fra sæson 2019 har menighedsrådet udliciteret renholdelse af
gravsteder, gangarealer, græsklipning, hækklipning, klipning af
diget og rengøring af toilettet på Alstrup kirkegård, til Per Larsen, Moseby. Per har gennem de sidste år hjulpet til på vores
kirkegårde. Graver Louise Larsen og det øvrige personale vil
fortsat varetage de kirkelige handlinger, gravning i forbindelse
med begravelser og rengøring i kirken. På kirkegården i Saltum
er der ingen ændringer i ansættelserne. Total set er der lige
knap tre fuldtidsstillinger ved vores to kirker. I de tre vinter
måneder er det kun graveren, der er ansat.
Den 21. maj begynder en forundersøgelse af kalkmalerierne
i Saltum kirke, i den forbindelse skal der bygges et stillads i
koret. Undersøgelsen varer fem uger, i den tid vil gudstjenester
og kirkelige handlinger foregå i Alstrup kirke.
Rabbi Mendel overraskede
engang nogle lærde mænd med
spørgsmålet: "Hvor bor Gud?"
De lo ad ham: "Hvordan er det I
snakker? Verden er jo fuld af Hans
herlighed!" Men han svarede selv på
sit spørgsmål: "Gud bor der, hvor
man lukker Ham ind!"
(Martin Buber,
østrigsk-israelsk filosof og teolog)

Indre Missions
forårsprogram
Tirsdag 5. marts kl. 19.30,
ved Leif Rasmussen, Strandby
Tirsdag 19. marts kl. 20.00,
ved Villy H. Pedersen, Brønderslev
Tirsdag 2. april kl. 19.30,
ved Sebastian Tvilling, Ålborg
Tirsdag 30. april kl. 19.30,
ved Tove og Jens Martin, Tårs
Tirsdag 28. maj kl. 19.30,
ved Ruth Tidemand

Fra kirkegården
Hvis vejret tillader, begynder vi at tage
gran af gravstederne først i april. På de
gravsteder, hvor vi har lagt gran og på
de gravsteder, vi vedligeholder, tager vi
granerne af. Granaffald fra grav-steder
vi ikke vedligeholder bedes lagt i komposten ved graverhuset i Saltum og ved
redskabshuset i Alstrup. Kranse lægges
ved siden af. Vi udplanter stedmoderblomster inden påske, hvis vej-ret
tillader. I plænen på nordsiden af kirken
er det i perioden fra 1. marts til 1. november kun tilladt at benytte de dertil
indrettede
granitvaser/plastikkræmmerhuse. Det er ok, men på eget ansvar
at sætte ting på mindepladerne.
Har I brug for hjælp til pyntning af kirken ved begravelse, vielse/velsignelse
står jeg som graver klar til at udfører
opgaven. Jeg træffes på tlf. 40487751 i
tidsrummet 9.30-10.30 tirsdag – fredag
eller på saltumkirkegaard@gmail.com
De venligste hilsner
graver Louise Larsen
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OPSLAGSTAVLEN
Babysalmesang

babysalmesang for forældre på barsel
med en baby på 2-10 mdr.
Nyt hold
starter mandag den 18.marts,
kl. 10.15-11.45 i Jetsmark Kirke.
Tilmelding på www.jetsmark-kirke.dk

Fællesgudstjeneste

2. Pinsedag d. 10. juni kl. 11
fællesgudstjeneste i Oasen,
V. Hjermitslev for Jetsmark, Hun
e,
Ingstrup/V. Hjermitslev
og Saltum/Alstrup sogne.

Spaghetti
gudstjeneste

i Saltum Kirke
tirsdag den 19. marts, kl. 17.00.
med
Det er en familiegudstjeneste
gende.
spisning i sognegården efterføl
0
Tilmelding til Inger på 307050
før.
e
senest 2 dag

Fastelavn

Søndag den 3. marts
er der fastelavn,
og i Saltum Kirke vil de
r blive
afholdt børne- og fam
iliegudstjeneste
kl. 10.30.
Efter gudstjenesten vil
der blive
slået katten af tønden
og spist fastelavnsbolle
r.

Gospel
gudstjeneste
Lørdag den 2. marts
kl. 14.30
pelgudstjeneste
gos
s
afholde
i Jetsmark Kirke,
hvor ikke mindre end
80 konfirmander
forventes at deltage i koret.
Alle er velkomne.

Palmesøndag

Palmesøndag de
n 14. april
er der familiegud
stjeneste
i Saltum Kirke
kl. 14,
hvor årets minik
onfirmander
medvirker.

Siden sidst:
Dåb Saltum:
Faye Vendelboe
Bundgaard

Døde Saltum:

Storm Ravn
Monjezi

Anne Sofie
Becker Ertmar

Jan Holm Jensen
Kirsten Jordan Glarbo
Lasse Mohr
Jens Laursen
Knud Ejnar Hansen
Anna Kirstine
Hansine Dahl
Lone Vikke
Karen Marie Lønstrup
Bent Rasmussen
Døde Alstrup:
Erik Bryd Olsen
Ole Rødbro Olesen

Benedicte Qvist Hovalt

Lilli Drustrup

Kontakt info:
Formand:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
Graver:
Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Telefontid: tirsdag-fredag
09.30-10.30 - Mandag fri
saltumkirkegaard@gmail.com
Sognepræst:
Kristian Gram Schjoldager
Tlf. 29291339
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
kgsc@km.dk

Træffes bedst hverdage mellem kl.10
– 11. Mandag fri
Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
E-mailadresser findes på kirkens
hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Deadline for indlæg til
næste nummer 1. april
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn Saltum
3. marts Fastelavn

Alstrup

10.30 familiegudstj *

10. marts 1. s. i fasten

9.30

17. marts 2. s. i fasten

10.30

19. marts Spaghettigudstjeneste

17.00 *

24. marts 3. s. i fasten

10.30

31. marts Midfaste

9.30 Anette Udmark

07. april

Maria Bebudelsesdag

10.30

14. april

Palmesøndag

14.00 familiegudstj *

18. april

Skærtorsdag

17.00 fællesspisning 10.30

19. april

Langfredag

10.30

21. april

Påskedag

10.30 koret medv.

22. april

2. påskedag

14.30 **

28. april

1. s.e. påske

10.30

05. maj		

2. s.e. påske

10.30 kaffe

12. maj		

3. s.e. påske

9.30

17. maj		

St. Bededag

10.30 konfirmation

19. maj		

4. s.e. påske

9.30 Birgit Lundholm Jensen

26. maj		

5. s.e. påske

Ingen **

10.30

30. maj		

Kristi himmelfart

Ingen **

10.30

02. juni		

6. s.e. påske

Ingen **

10.30

* se opslagstavlen

10.30

9.30
9.30

9.30 koret medv.

10.30 kaffe

** se inde i bladet			

Saltum plejehjem			
21. marts Kristian Schjoldager

14.30

18. april

Kristian Schjoldager

14.30

16. maj		

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.

