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Præstens hjørne

Giv hinanden et påskeæg!
Jeg er med garanti ikke den eneste,
der går og glæder mig i takt med, at
vaccinen mod CoViD-19 forhåbentlig
bliver spredt rundt om i landet. Det år,
der er gået siden sidste marts, hvor alt
blev lukket ned, og corona ikke længere
kun var den lysende cirkel om solen
eller den lysende glorie på malerier af
Jesus, har været mærkeligt for os alle
og hårdt for mange.
Et år der viser hvad fx adskillelse, afstandskrav, frygt for sygdom, nedlukning og mangel på nærvær kan gøre
ved mennesker, og hvor hurtigt de, der
lever med frygt for ensomhed, kommer
i dens risikogruppe.
Det er måske i skrivende stund at spå
om fremtiden, men jeg håber, at vi i år
kan holde påskegudstjeneste. Den måtte vi aflyse sidste år, og den mangler

2

jeg stadigvæk. Kan vi på nogen måde
afholde den i år, så bliver den for mig
et tegn på bedre tider, at vi er kommet
så langt at vacciner virker, at hverdagen
kan blive normal igen, og at vi måske
så småt kan begynde at se mere til de
mennesker, som vi har måttet holde afstand til så længe. Påskegudstjenesten
er hvert år håbets gudstjeneste, et håb
om liv og tilværelse for mennesker, et
håb om nærvær mellem Gud og mennesker, og i år bliver det ekstra tydeligt,
at det håb skal gælde ikke kun til påske,
men i vor hverdag hver eneste dag.
Påskegudstjenesten bliver helt som at
finde et påskeæg i år! Ægget har mange
betydninger, der knytter sig til påsken,
for eksempel bliver æggets ubrudte skal
symbol for den forseglede grav, som
Jesus bryder ud af påskemorgen eller
som et symbol på Jesu opstandelse,
glæden herved og nyt liv, ligesom det
bliver brugt som et tegn på forår og
frugtbarhed - livet, der bryder igennem
vinterens hårde skal.
Særligt i den ortodokse kirke er der
en lang tradition for at give æg til
hinanden, typisk overrækkes ægget
som værtsgave sammen med ordene:
”Kristus er opstanden”, hvortil værten
gerne svarer: ”Han er sandelig opstanden”. Historisk er det svært at sige

præcis, hvor og hvornår traditionen med
påskeæg er opstået, men helt tilbage
i Middelalderen kan man finde eksempler på, at man anvendte dekorerede
hønseæg i forbindelse med påske. Nogle af de ældste danske påskeæg man
med sikkerhed kender til, er dem, som
Leonora Christine omtaler i ”Jammersminde”, hvor hun beskriver, hvordan
hun udvekslede dekorerede påskeæg
med en medfange i Blåtårn.

Der er mange måder at dekorere æggene på, malede, tegnede mønstre,
dekorative ridser, eller kogt med forskellige naturlige farvemidler som f.eks.
løgskaller eller rødkålsblade. Det skal så
være opfordringen herfra, lad os give
hinanden nye håb – giv hinanden et
påskeæg!
Kristian Schjoldager
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På grund af coronaen er konfirmationen nu flyttet til den 28. august 2021
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Noget på hjerte

A. C. Riebnitzsky (foto Les Kaner)
Tilgivelse
For forfatter og sprogofficer Anne-Cathrine Riebnitzsky hænger tro og tilgivelse sammen. Hun har brug for begge
dele efter en utryg barndom og farlige
missioner i Afghanistan.
Som officer har Anne-Cathrine Riebnitzsky mere end 200 gange været på
patrulje i Afghanistans urohærgede
Helmand-provins, hvor minefelter og
selvmordsbomber hører til hverdagens
orden. Og så har hun skrevet flere romaner, blandt andet en fortælling om
at vokse op i et dysfunktionelt hjem.
Noget hun selv kender fra sin egen
barndom.
- Tilgivelse har været et meget stort
tema i mit liv, og det knytter sig meget
specifikt til påsketiden. Jeg kom hjem
fra Afghanistan første gang i februar
2008, da min far døde og skulle begraves. Han var en meget charmerende
mand udadtil, men han var temmelig
hård at leve sammen med og ikke altid
noget særligt rart menneske. Jeg skulle
nogle gange være yderst forsigtig, når
jeg var omkring ham, eller bare holde
mig helt væk.
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Så du havde brug for at tilgive?
- Ja. Jeg rejste hjem fra Afghanistan
for at være med til begravelsen, men
jeg nåede ikke at tilgive ham, for der
var hverken tid, plads eller rum på det
tidspunkt. Et stykke tid efter begravelsen sad jeg en dag i min lejlighed, der
lå lige over for Stefanskirken på Nørrebro. Jeg kunne høre kirkeklokkerne
ringe, og jeg vidste, at nu skulle jeg
tilgive min far og slippe ham for på den
måde selv at blive løst fra en masse
ting. Som et ritual tog jeg et billede af
ham med ned i kirken, hvor jeg sad og
tudbrølede. Folk har sikkert fået sig en
forskrækkelse!
Var tilgivelsen en
beslutning du tog?
Tilgivelse er først og fremmest en beslutning man tager og holder fast i.
Nogle gange må man så vente på, at følelserne modnes og indhenter beslutningen. Ifølge Anne-Cathrine Riebnitzsky
er der mange mennesker, som kommer
frem til tilgivelsen den anden vej rundt:
- De vil gerne føle, at de er kommet
videre, og mærke at de har givet slip,
før de kan tilgive, men som hovedregel
tror jeg, at man må tage beslutningen
først og sige: Jeg tilgiver for min egen
skyld og for ikke længere at bruge tid
og kræfter på at være bitter og sur. Der
er ingen grund til at slæbe rundt på den
slags, for det svarer til at tage gift! Jeg
siger ofte, at man skal reagere, som om
man holder en brændende pind: Smid
den fra dig og tænk på noget andet!
Mange mennesker, som måske har såret
dig, er jo fløjtende ligeglade med, om
du tilgiver dem eller ej. De ved måske
ikke engang, at de har såret dig.
Jesper Jensen, Folkekirken.dk

Håbet...
Håbet er en uundværlig drivkraft, fordi det sætter gang i forandringer og giver
nye perspektiver, uanset om håbet er stort eller lille. Håbet kan komme af troen
eller blive givet til os af et andet menneske eller det store fællesskab. Håbet
opstod også påskemorgen, hvor "kærligheden, hjertegløden stærkere var her
end døden", som Grundtvig skrev i påskesalmen 'Hil dig, Frelser og Forsoner'.
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller’ giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
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Børnearrangementer:
Babysalmesang
For forældre med en baby på ca.
2-10 mdr.
Henvend dig til Karen M.V. Olesen
på kmvo@km.dk
for at høre,
hvor der er hold
lige nu.

Kirke for krudtugler
Kirke for de små og fællesspisning for
familier med børn i alderen 0-5 år i
Hvetbo-pastoraterne.
Torsdag den 22. april i Jetsmark Kirke
og sognegård kl. 16.30-18.

Tilmelding senest 20. april
til Karen på
kmvo@km.dk
eller 61222954.

Gud og grill
ved Nols Sø
Tirsdag den 8. juni, kl. 17 indbyder
spejderne og kirken til samvær i
det fri for hele familien.
Spejderne laver mad og står for
aktiviteterne efter andagt og maden.
Find mere info på Facebook og i
Lokalavisen samt næste kirkeblad.
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Biskoppen
Opvæksten som fiskerbarn i Thyborøn
står for mig som Paradisets land
Jeg er opvokset med et fantastisk fællesskab, hvor de kristne værdier, musik, sang og leg fyldte meget. Begge
mine forældre var dygtige sangere,
og vi sang altid ved bordet, når vi fik
gæster. De fleste i byen var fiskere, så
mellem oktober og marts var de som
regel på land, og så dukkede kaffegæsterne først op ved 21-tiden om aftenen
og blev hængende til over midnat. Det
var gode aftener. Min far fandt mandolinen frem og spillede, og så sad vi med
Hjemlandstoner og FDF-sangbogen og
havde det skønt. Det meste af min familie boede også i Thyborøn, så mange
af mine kusiner og fætre var også med.
Da jeg blev ældre og fik knallert, fortsatte vi på den måde med bare at dumpe
ind hos hinanden. Hvis vi så, at der var
lys et sted, kørte vi derhen og bankede
på. Det var ikke noget med invitationer
eller opslag på de sociale medier. Man

dukkede bare op. Jeg tænker i dag på
mit barndomsland som Paradisets land.
Og jeg tager ofte tilbage for at gå lange ture langs havet, lede efter rav og
blive blæst godt og grundigt igennem
af vestenvinden.
Inden jeg går i seng beder jeg Fadervor
og beder for hele min familie, hvor jeg
nævner hvert eneste navn. Det er jeg
vokset op med, og det hviler jeg trygt i.
Uddrag fra Biskop Henning Toft Bros
klumme i Kristeligt Dagblad den 30.
december 2020.

Vær sjælesørger for andre
Ifølge præsten er det i kriser, at vi kan begynde
at fokusere på, hvad vi er fælles om, og hvordan
vi kan hjælpe hinanden. I sidste ende har vi alle
sammen brug for, at nogen er der for os, som præst
Mikkel Wold forklarer: - Teologen Jan Lindhardt kom
engang med en definition på sjælesorg: Det er, når
den for tiden stærke hjælper den for tiden svage.
Enhver kan blive modløs og ramt af angst. Og så er
det vigtigt, at de, der ikke er modløse, minder de
modløse om, hvad der er modløshedens modspil.
Og det er, når man siger, at det her ikke skal knække mig. Det skal ikke vinde.
Har du brug for nogen at tale med om de svære ting for tiden? Husk, at du altid
kan ringe eller skrive til din lokale præst, ligesom du også kan chatte anonymt
med en præst på Sjælesorg på Nettet.
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Fra Menighedsrådet
Menighedsrådet har konstitueret sig
med Dorte Gregersen som formand,
Harald Kirkbak som næstformand og
kirkeværge i Saltum, Henrik Munkholt
som kasserer og formand for valgbestyrelsen, Allan Jensen som sekretær, Niels
Christian Andersen som kirkeværge i
Alstrup, Elin Gjerløv som kontaktperson
for de ansatte, Line M. Mousten som
menigt medlem, Inger Ibsen som menigt medlem og graver Louise Larsen
som medarbejderrepræsentant, sognepræst Kristian Gram Schjoldager er
født medlem.
Menighedsrådet holder møde i sognegården den tredje torsdag i måneden
kl. 18.30 undtagen juli og december
måned. Referat fra møderne kan læses
på hjemmesiden saltumalstrupkirker.dk
Altertavlen skulle have været malet
inden jul, men det satte opfordringen
om ikke at krydse kommunegrænserne
i Vendsyssel en stopper for.
Da maleren så fik mulighed for at komme, var vi så tæt på jul, at vi ikke kunne

nå at blive færdige. Nu håber jeg, det
lykkes at få malet kassen og få figurerne tilbage på deres plads inden længe.
Det ombetrukne knæfald er tilbage fra
møbelpolstreren.
Vi har fået overført en bevilling fra
provstiet, der oprindeligt var givet til
Jetsmark, til brug for et forsøg med
robotplæneklippere. Der er indkøbt
tre klippere til Saltum kirkegård, som
vil blive sat i gang i foråret. Arbejdet
på Alstrup kirkegård varetages fortsat
af Per Larsen, som også vil varetage
opgaver på Saltum kirkegård. Graver
Louise Larsen og Karin Holmsgaard står
for pasningen af Saltum kirkegård, de
kirkelige handlinger og gravning i forbindelse med begravelser ved begge
kirker. Graveren træffes på Saltum
kirkegård mandag til torsdag, fredag
holder Louise fri.
Dorte Gregersen,
menighedsrådsformand

Stjernehimlen over mig
og den moralske lov inden i mig,
de er for mig beviser på,
at der er en Gud over mig
og en Gud inden i mig.
( Citat: Filosof I.
Kant 1724 - 1804)
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MMM = Masker Med Mening
Den sidste mandag i måneden kl. 14.30
mødes flittige hænder i sognegården.
Vi strikker dåbsklude og masser af lune
sager til hjemløse tilknyttet Kirkens Korshær. Vi hygger et par timer med kaffe,
kage og gode snakke, hvor mange relevante emner debatteres. Til tider er der
højtlæsning.
Maskerne giver mening, alt hvad vi laver gives videre til Kirkens korshær. Til
jul afleverede vi en sæk fuld af flot og
godt hjemmestrik. Vi fik mail fra korshærspræst Lena Bentsen som skriver:
”Hvor er det dejligt, at I tænker på os!
En skøn tanke for modtagerne, at der
har siddet gode kvinder fra Saltum og
Alstrup sammen en gang om måneden
og strikket dejlige, varme sager, mens
I har tænkt på, hvem de skulle komme
til gavn og glæde. Vi skal sørge for, at
jeres varme gaver når ud til hjemløse
og til ensomme i forbindelse med julen.
Tak!”

En hilsen som vi blev glade for og som
viser, vi gør en forskel.
Har du lyst til at være med, skal du være
så velkommen. Det koster ingenting. Du
skal blot medbringe strikkepinde.
Er der nogen som har garn liggende,
som kan undværes, modtager vi gerne.
Kan afleveres i sognegården på vores
strikkedage eller ved henvendelse til undertegnede.
Med venlig hilsen
Elin Gjerløv, tlf. 28181753

Fra kirkegården
Hvis vejret tillader, begynder jeg at tage
gran af gravstederne medio marts. På
de gravsteder, hvor vi har lagt gran og
på de gravsteder, vi vedligeholder, tager
jeg granerne af. Granaffald fra gravsteder, vi ikke vedligeholder, bedes lagt i
komposten ved graverhuset i Saltum
og ved redskabshuset i Alstrup. Kranse
lægges ved siden af. På begge kirkegårde er der trillebøre i redskabsrummet
ved siden af toiletterne.
Vi udplanter stedmoderblomster inden
påske, hvis vejret tillader. Af hensyn
til dyrelivet og kirkegårdens personale
opfordrer jeg til, at der IKKE benyttes
vaser af glas, ej heller syltetøjsglas no-

gen steder på kirkegården. 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. Vi modtager med
glæde stauder til udplantning i tomme
gravsteder på kirkegården.
Har I brug for hjælp til pyntning af
kirken ved begravelse, vielse eller velsignelse, kan I henvende jer til mig på
tlf 40487751 mandag til torsdag eller
på mail saltumkirkegaard@gmail.com
De venligste hilsner graver
Louise Larsen
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Kort og godt:

Ved
korset lidelsens
symbol
blev tændt
et lys
en nådesol

Præster skal
bl.a. være med
til fødsel, dåb
og konspiration
og begravelse.
(Christoffer 8 år)

Grundet covid-19
er det kun muligt
at gennemfører
gudstjenester og kirkelige
handlinger, og det bliver
der i det omfang, der er brug for.
Alle andre aktiviteter
ligger underdrejet indtil videre.
Alt vender tilbage en dag,
men jeg tror vi skal være
tålmodige en tid endnu.
Du kan holde dig opdateret
om aktiviteter på vores
hjemmeside saltumalstrupkirker.dk og på kirkesiden
i lokalavisen.
Dorte Gregersen
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Vend dit
ansigt
mod solen,
og skyggen
falder
bag dig.

Præsten er
til at tale med
Præsten tager gerne
på hjemmebesøg
eller sygehusbesøg.
Hvis du gerne vil have
et besøg, er du meget
velkommen til at ringe/e-maile/skrive til mig
for at aftale et besøg.
Kristian Schjoldager

Siden sidst:
Døde Saltum:
Katrine Marie Andersen
Karen Margrethe Olesen
Hartvig Thomsen

Vor Herre har indskrevet opstandelsens løfte ikke kun i bøger;
men på hvert af forårets blade
(Martin Luther)

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
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
kgsc@km.dk
Træffes bedst hverdage mellem
kl.10 – 11 - Mandag fri

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Tlf. 99301616
Deadline for indlæg
til næste nummer:
Torsdag 1. april
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn Saltum

Alstrup

Dato

Alstrup

Søndag

Saltum

07. marts 3. s. i fasten

09.00 Michael Berg

14. marts Midfaste

10.30

21. marts Maria Bebudelsesdag

10.30

28. marts Palmesøndag

14.00 børne gudstj

01. april

Skærtorsdag

17.30 fællesspisning 10.30 kaffe

02. april

Langfredag

10.30

04. april

Påskedag

10.30 koret medv.

05. april

2. påskedag

Påskevandring Rødhus/Hune

11. april

1. s.e. påske

09.30 Kathrine S.Lisbjerg

18. april

2. s.e. påske

10.30 kaffe

25. april

3. s.e. påske

09.30

30. april

Bededag

10.30

02. maj

4. s.e. påske

09.00 Michael Berg

09. maj

5. s.e. påske

10.30 kaffe

13. maj

Kristi himmelfart

09.30

16. maj

6. s.e. påske

10.30

23. maj

Pinsedag

10.30 koret medv.

24. maj

2. pinsedag

Fællesgudstjeneste i Hune kl. 11

30. maj

Trinitatis

10.30

06. juni

1. s.e. trinitatis

09.30 Birgit L. Jensen

09.30
10.30

09.30 koret medv.

10.30 kaffe

10.30 kaffe
09.30 koret medv.

Saltum Plejehjem		
18. marts Kristian Schjoldager

14.30

15. april

Kristian Schjoldager

14.30

20. 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.

