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Forsiden til denne udgave af kirke-
bladet er spejdernes flotte alterparti, 
som vi brugte til fællesgudstjenesten 
2. pinsedag sidste år ved Nols. Det 
passer ganske godt med et forårs-
billede i dette blad, som dækker 
marts, april og maj. Det er ganske 
vist lidt af en tilsnigelse, for pinsen 
falder sent i år og er derfor først at 
finde på næste kirkeblads gudstje-
nestekalender. 

Alligevel passer billedet ganske godt 
også til påsken, for midt på alteret 
står nadverkalkene klar til nadver, 
som jo særligt hører skærtorsdag og 
påsken til. Jeg kan næsten heller ikke 
få mig til ikke at skrive om påsken i 
præstens hjørne, når nu den ligger 
her i april, det er dog en stor højtide-
lighed, der fejres af 2 milliarder men-
nesker i verden. Rigtig mange steder 
blandt alle disse mennesker især i 
den ortodokse kristendom er der tra-
dition for, at man på denne dag hilser 
på hinanden med ordene “Kristus er 
opstanden!”.
Jeg synes, det er en flot hilsen, al-
ligevel kvier vi os lidt ved at gøre 
sådan her i landet, vi nøjes blot med 
at sige “God påske!” og så i øvrigt 
tænke på solskin, fridag og måske 
en god påskefrokost. Tænk hvis vi 
gik rundt i dag og ønskede hinanden 
en glædelig opstandelse. Det er helt 
anderledes accepteret ved juletid at 
ønske hinanden en glædelig jul, at gå 
i kirke og synge salmer og som det 
naturligste tale om hjerternes fest. 

Det er egentlig synd, at det forholder 
sig på den måde, for der er meget 

mere i påsken end i julen, meget 
mere. Det er påsken, der er om-
drejningspunktet, for alt, hvad der 
er skrevet og fortalt om Jesus, skal 
forstås i lyset fra troen på opstan-
delsen påskedag, ja endog julen. Alt, 
hvad der opregnes på den kirkelige 
kalender af aktiviteter, foredrag, kir-
kelig undervisning, babysalmesang, 
børnegudstjenester, kor osv. skal ses 
i lyset af denne begivenhed. Om vi 
så kan opspore en historisk begiven-
hed eller give en forklaring på, hvad 
opstandelse er, er egentlig ikke så 
væsentligt. For det bliver ikke påske, 
før vi lader forbehold og kølig mod-
tagelse blive hjemme, og tager imod 
det budskab, som kvinderne egent-
lig kommer med. Budskabet om at 
Kærligheden er stærkere end døden 
– det lyder måske som noget, der er 
taget ud af en romantisk roman, men 
tænker man påskens forløb igennem, 
bliver det bogstavelig talt dødelig al-
vor og overvældende kraftfuldt.

”Kristus er opstanden”, der ligger så 
stor betydning for os alle i den hilsen, 
derfor synes jeg, den er så flot, og 
derfor bruger jeg den også hvert år, 
som afslutning 
på min påskeprædiken.

Kristian Schjoldager

Præstens hjørne:
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Lawrette Mbabazi-Mbaga
Bredgade 42, 9490 Pandrup
Matti Laith Hindo
Løkkenvej 2, 9490 Pandrup
Magnus Glitfeldt Hjørringgaard
Ingstrupvej 10, 9700 Brønderslev
Nicklas Bach Kristiansen
Klostervænget 3, 9490 Pandrup
Kasper Riis Lundgaard
Faarupvej 39, 9493 Saltum
Jakob Erik Mathiasen 
Rendbækvej 15, 9493 Saltum
Emilie Sigsgaard Olesen
Assenbækvej 41, 9700 Brønderslev
Annika Lykke Højvang Nielsen
Bundgaardsvej 14, 9493 Saltum

Nicklas Thomsen
Vestergaardsvej 15, 9493 Saltum
Lasse Kalludan Nielsen
Løthvej 120, 9700 Brønderslev
Magnus Høgh Sørensen
Løthvej 72, 9493 Saltum
Nicolaj Toft Nielsen
Jerriksvej 5, 9493 Saltum
Mads Borup
Guldstjernevej 5, 
9700 Brønderslev
Mikkel Lilliedal Larsen
Skadbakvej 22, 
9490 Pandrup

Konfirmander 2014

Ved kunstner Gunhild K.V. Duun.

Gunhild er en ”gammel” saltumpige, 
som mange sikkert vil genkende. 
14 år gammel startede hun sine 
kunstneriske udfoldelser på Saltum 
Husflidsskole. Sideløbende med den 
livslange passion for kunsten havde 
hun gennem 40 år egen frisørsalon i 
Saltum, og i 3 år eget galleri i byen.

Gunhild fortæller: ”Jeg har dygtig-
gjort mig og hentet inspiration på 
forskellige kunstskoler samt gen-
nem mange rejser og samvær med 
kreative og sjove mennesker.” 
Hun kan endvidere glæde sig over 
at se sine malerier på væggene i 
mange lande, lige fra Skandinavien 
og gennem Europa til Tyrkiet.
Og nu i Saltum igen. ”Det er jeg 

både glad for og beæret over. Jeg 
glæder mig til at vise mine Færø-
malerier frem og møde alle mine 
gamle venner”.

Velkommen til at kigge med på de 
flotte og spændende malerier!

Ny udstilling i sognegården
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Søfolket   -   KFUM spejderne i
Der er mørkt og koldt udenfor. Mon 
der er liv i spejderne på denne tid af 
året? Det er tirsdag, klokken nærmer 
sig 17. Jeg lister mig ind i ”Bæverhu-
len”. Her er stille, der dufter af kaffe 
og 4 ledere ( Anne Mette, Marianne, 
Rasmus og Thomas) tager et sidste 
tjek på, om alt er klart. Rundt om på 
vægge, tavler og hylder kan jeg se, 
at huset oser af aktiviteter.

Så sker der noget. Det myldrer ind 
med ca. 20 friske ”bævere” i deres 
fine, grønne uniformer.
Bæversangen synges, og aftenens 
program starter ud.
Der skal følges op på et bondegårds-
besøg, så vi leger os til ny viden, der 
ender med en tildeling af et badge 
med titlen: ”landbrugsekspert”. 
Men inden skal vi lige vise, at vi kan 
lave smør til de boller, vi også selv 
har lavet, og som nu er i ovnen. 

Og hold da op, hvad slår at spise en 
bolle med smør af eget fabrikat? 
Kom an Kløver og Arla. 

Undervejs får jeg en lille snak 
med nogle af bæverne. Og på mit 
spørgsmål, om det er sjovt at være 
spejder, lyder et rungende JAH! 
På top 10 listen over, hvad det bed-
ste ved spejderlivet er, er der en klar 
vinder: ”at være ude i naturen” 
efterfulgt af bla. ”at lave boller og 
bolcher”, ”at det er noget kristent”, 
”at Rasmus laver sjov med os”….. 
Det er da herligt at høre børn anno 
2014, der foretrækker oplevelser i 
naturen frem for skærm-motion.

Som afslutning på en dejlig aften 
stiller vi os i rundkreds og beder 
Fadervor, og glæden og entusiasmen
bobler over, da vi slutter af med 
”farvelsangen”.
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Litografier i sognegården

Tak for et skønt besøg hos de glade 
bævere. Det kan varmt anbefales. 
Og Søfolket har jo noget for alle 
aldre. Læs mere på deres hjemme-
side: www.spejdernet.dk/saltum og i 
sidste nr. af Kirkebladet.

Til sidst må jeg lige gribe fat i spej-
derchefen Rasmus Hansen (tlf: 2556 
2636), en af de mange kompetente 
ledere.

Rasmus:  
Hvad får dig til at bruge så megen 
tid og mange ressourcer på spejder-
arbejdet?
Ja, nu har du selv mødt vores bæ-
vere, og det er da helt klart børnene, 
der er motivationen. Jeg synes jo, 
det er fantastisk at opleve og arbejde 
med så mange glade børn. 
Hvilket værdigrundlag bygger KFUM 
spejderne på?
KFUM-Spejderne er et folkekirkeligt 
arbejde, hvis formål er at lade børn

 

og unge møde det kristne evangelium 
og i overensstemmelse med den in-
ternationale spejderbevægelses ide, 
at oplære til selvstændighed, med-
ansvar, demokratisk livsholdning og 
mellemfolkelig forståelse.

Saltum:

I flere år har Kaj  Stoumann vel-
villigt udlånt nogle af sine lito-
grafier til sognegården. 

Mange har i den tid nydt og 
beundret de smukke religiøse 
værker i gang og mødelokale.

Kaj Stoumann døde i juni sidste 
år og arvingerne har herefter 
foræret sognet 4 af de flotte lito-

grafier, der nu fortsat kan ses i 
sognegården.

Det store røde billede af den 
korsfæstede Kristus har me-
nigheden købt af boet efter Kaj 
Stoumann og hænger nu atter i 
sognegården.
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I reformatorens fodspor
Luthers bedrifter tændte gnister i 
en hel verden og med rette, for kig-
ger man bare lidt nærmere efter, 
får man øje på hvor store og vid-
trækkende konsekvenser Luthers 
tanker fik. Det vil vi 5 tirsdage i 
træk beskæftige os med gennem 
en studiekreds og forsøge at få et 
indtryk af den farverige person-
lighed, som Luther var, suppleret 
med billeder, film og forhåbentlig 
en rejse til Lutherland næste år.

Kristian Schjoldager forelæser 
med udgangspunkt i bogen ”Mar-
tin Luther, munk – oprører – re-
formator”. Forelæsningerne vil ske 
på følgende datoer: 25. februar, 
4. marts, 11. marts, 1. april og 8. 
april. 
Hver aften begynder kl. 19.00 
og slutter kl. 21.00, og der vil 

naturligvis være indlagt en lille 
kaffepause.

Af hensyn til serveringen skal man 
tilmelde sig til første aften senest 
mandag den 24. februar på 
tlf. 30705001. 

Alle er velkomne.

Marts:
Saltum Sognegård:
Tirsdag den 25. kl.19,30 møde 
ved Pastor Bent Hedemand, 
Frejlev.

April:
Saltum Sognegård:
Tirsdag den 29. kl.19,30 møde 
ved Sømandsmissionær Troels 
Rauff Larsen, Nørresundby.

Maj:
Saltum Sognegård:
Tirsdag den 27. kl.19,30, møde 
ved Fritidsforkynder Jens Martin 
Jacobsen, Klokkerholm.

Program for 
I.M. i Ingstrup 
og Saltum



Arrangementer:
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Velkommen til en aften i sogne-
gården fyldt med fællessang, hvor 
vi vil tage på tur i vores helt unikke 
samling af vores danske sangskat, 
Højskolesangbogen. 

Sangene fortæller på poetisk og 
musikalsk vis om menneskelivet 
på godt og ondt, og afspejler den 
hverdag vi alle er en del af. Nogle 
af sangene vil være forudbestemte, 
og vil blive præsenteret med en lille 

kommentar. Men ellers er det i høj 
grad i, som har lyst til at komme, 
der er med til at vælge hvad der 
skal synges.
Medvirkende er Gertrud Bjerg, 
Niels Møller og Lisbeth Nymark Sø-
rensen.

Tilmelding er nødvendig mht. bord-
opsætning og kaffebrygning og skal 
ske på tlf. 30705001 senest man-
dagen før.

“På tur i Højskolesangbogen”
Onsdag den 30. april kl. 19.30

For første gang vil vi invitere til Gospel-
dag i Saltum Kirke. Dagen begynder 
for alle, der har lyst til at være med 
til at synge kl.9.00 søndag morgen. 
Vi starter lidt blidt med en kop kaf-
fe, dernæst går arbejdet i gang med 
at indøve de sange, der skal synges 
ved gudstjenesten. Der vil selvfølgelig 
også blive tid til frokost og en kop eft-
ermiddagskaffe. Og alle vore anstren-
gelser munder ud i en flot og stemn-
ingsfyldt gudstjeneste kl., 16.00.
Alle som har lyst er meget vel-komne 
til at være med. Vi glæder os til at 
blive instrueret af Mette Gjerlev Kark-
ov, som har lavet en del gospelar-
rangementer, og som vi havde den 
store fornøjelse at møde sidste forår, 
da hun sammen med Laila Mørkholm 

Jensen gav koncerten ”Livshjulet” i 
Saltum Kirke.

Af hensyn til forplejningen i vores 
pauser, er det nødvendigt at tilmelde 
sig til arrangementet til Inger Ibsen 
på tlf. 30705001 senest mandag den 
17. marts.

Gospel workshop i Saltum Kirke
søndag den 23. marts
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Pinsedag 2003 tog vi en ny salme-
bog i brug i landets kirker. Hvad var 
nyt heri? Hvorfor synger vi overho-
vedet salmer? Hvad var meningen 
med genindførelsen af menigheds-

sangen ved reformationen, og hvad 
er i grunden en salme? Spørgsmål 
som Jørgen Kjærgård, lektor v. Ves-
tervig Kirkemusikskole vil belyse 
denne aften. 

Torsdag den 8. maj. kl 19.30 - Det nye i den nye salmebog
 - et foredrag med fællessang v/ Jørgen Kjærgård

Sogneaftner:

Poul Dal fortæller om, da han mis-
tede "troen", trak sig som ældste og 
holdt lidt op med at komme til Jeho-
vas vidners møder. Efter et års tid 
blev han i 1995 udstødt for frafald 
efter 33 år i bevægelsen. 

Han vil fortælle om, hvorledes en 
udstødelse foregår, og hvilke kon-
sekvenser den har. Endelig vil han 
komme ind på hans syn på Jehovas 
Vidner i dag.

Torsdag den 13. marts kl. 19.30 - POUL DAL
Udstødt efter 30 år som Jehovas vidne

Torsdag den 10. april kl. 19.30.
Nytter vores bidrag til u-landshjælp ?

Ja, siger Pia Sonnenborg og fortæller 
om, hvordan Ghanavenskabsgrup-
perne, med støtte fra Danida, i 30 år 
har gennemført forskellige projekter, 
som har fået stor betydning for be-
folkningen i det nordlige Ghana. 

Et af initiativerne er School for Life, 
der blev muliggjort af overskud-
det fra ulandskalenderen i 1994.     
School for Life er et alfabetisering-
sprojekt, hvor børn, der ellers ikke 
ville være kommet i skole, lærer at 
læse, skrive og regne på deres mo-
dersmål i løbet af 9 måneder. 

Derefter fortsætter langt de fleste i 
den almindelige skole, hvor de start-
er i 4. eller 5. klasse og klarer sig 
godt.  170.000 børn har ad den vej 
fået adgang til uddannelse.

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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Tirsdag den 21. januar blev der 
afholdt et sonderende møde i 
sognegården for at se på mu-
lighederne for at starte op med 
noget for de unge i kirken. Der er 
et frodigt arbejde for børn i alle 
aldre frem til konfirmationen, 
men herefter er det ”kun” de æl-
dre spejdere, der sker noget for 
blandt unge. På mødet deltog en 
ung mand, Kristian Laden Felt-
mose fra Brønderslev Kirke, hvor 
han fungerer som medarbejder 
specielt for teenagere og unge. 
Blandt andet hørte vi om kirkepi-
lotprojektet, som er et tilbud om 
kusus og deltagelse af unge, som 
kan tænke sig at være med til i 
samarbejde med præst og andre 
ansatte eller frivillige at starte 
noget op specielt for denne 
gruppe.

Vi tror, at kirkens budskab er 
det bedste middel til at skabe 
livskvalitet og en god base for 
unge mennesker til at lære at 

manøvrere i en mere og mere 
kompliceret verden. Kirken 
er snart det eneste, der ikke 
ustandseligt forandres, og den 
er et vigtigt fundament både for 
unge og ældre såvel som sam-
fundet. Så det er vigtigt, at de 
nye generationer oplever, at kir-
ken er deres, og at vi ønsker, at 
de er en del af fællesskabet, og 
at de er med til at tage ansvar.

På mødet deltog medlemmer af 
menighedsrådet,PR-udvalget, 
præsten og sognemedhjælperen, 
samt ikke mindst tre unge, som 
kunne tænke sig at være kirke-
piloter i Saltum/Alstrup kirker. 
De fem sidstnævnte vil sammen 
arbejde videre med projektet og 
se, hvilke muligheder, der kan 
realiseres.

Projekt kirkepilot

At leve er at elske og det vi elsker kan vi miste
men hvis frygten for at miste gør os angste for at elske

så har døden sagt det sidste...
(ukendt)
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OPSLAGSTAVLEN

Onsdag d. 4/6 kl. 19.30.
Koncert med Saltum kirkekor
 
Velkommen til en aften med kirkens 
eget kor med et meget alsidigt og 
varieret program. 
Foruden koret medvirker Gertrud 
Bjerg (klaver, harmonika), Jørgen 
Jensen(vokal, guitar), Stewart Worm 
(trommer),Michael Fallgaard Nielsen 
(bas).

Saltum kirkes børnekor
For børn fra 3.klasse og opefter.
Børnekoret øver tirsdag kl.14.30-16.00. 
Saltum kirkes ungdomskor
For unge fra 7.klasse og opefter.
Ungdomskoret øver tirsdag kl.16.00-17.15
Saltum Kirkekor
Øver onsdage i ulige uger kl. 19.00 
Vi optager meget gerne nye 
medlemmer i alle  3 kor.
Henvendelse kan ske til kirkens organist, 
Lisbeth Nymark Sørensen, på tlf.: 
98248467 eller 22735165.

Palmesøndag holder vi i 

Saltum en ekstra familie-

venlig gudstjeneste. 

Her vil både minikonfirman-

der og børnekoret deltage 

aktivt. 
Gudstjenesten vil bygge på 

dagens tekst, men ikke være 

helt som den om søndagen 

plejer at være.

Gudstjenesten er kl. 14.00 

vi glæder os til at se jer alle.

Efter gudstjenesten 
skærtorsdag kl. 17.00 
i Saltum Kirke inviterer 
menigheden på spisning 
i sognegården.
Alle er velkommen.

Fra kirkegårdene
Hvis sneen er væk og frosten gået 
af jorden, vil vi begynde med 
at tage gran af gravstederne i 
Saltum i uge 11 og i Alstrup i uge 
12. Stedmoderplanter vil blive 
sat umiddelbart inden påske, hvis 
vejret tillader det.

For de gravsteder, hvor kirken 
IKKE har vedligeholdelsesaftale, 
anmodes der om, at granaffald 
afleveres på affaldspladsen ved 
graverhuset for Saltums og for 
Alstrups vedkommende lægges 
granaffaldet i en dynge ved siden 
af redskabshuset. 

Kranse lægges ved siden af. På 
begge kirkegårde vil der være sat 
trillebøre i redskabsrummet ved 
siden af toiletterne.
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Kontakt info:

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. 
Samtidig vil jeg gerne sige tak til de 
mennesker, der på den ene eller den an-
den måde har formidlet kontakten, når 
det har været nødvendigt. 
Det er ganske enkelt en uvurderlig stor 
hjælp.

Et besøg og en samtale kan indeholde 
alt mellem himmel ogl jord. Det behøver 
ikke være noget helt specielt, man ger-
ne vil tale om. Jeg har tavshedspligt, og 
samtalen er derfor kun en samtale mel-
lem dig og præsten – det er det, der er 
udgangspunktet – resten giver normalt 
sig selv . Der er også en mulighed for, at 
jeg kan forrette hjemmealtergang, hvis 
det er et ønske.                      

Schjoldager

Hjemmebesøg

Siden sidst:

Døbte i Saltum:
Alfred Møller Algren
Lawrette Mbabazi-Mbaga
Oskar Egelund
Erik Egelund
Zaschia Alberte Dorte Kjeldsen
Døde i Saltum:
Jytte Irene Weber Christensen
Svend Aage Hansen
Holger Sørensen
Arne Søren Larsen
Døde i Alstrup:
Peder Vejby Nørgaard

Formand Thomas Hasselriis
Tlf. 98887022/23249710
Næstformand
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
Kasserer
Henrik Munkholt - Tlf. 23954746
Sekretær
Inger Ibsen - Tlf. 98881705/30705001
Kirkeværge for Saltum
Harald Kirkbak - Tlf. 21944834
Kirkeværge for Alstrup
Anne-Marie Kragh Sørensen - Tlf. 61697459
Menigt medlem
Annemette Michelsen - Tlf. 51835499
Menigt medlem
Morten Marinus - Tlf. 61625157
Organist Lisbeth Nymark Sørensen
Tlf. 98248467/22735165
Kirkesanger Niels Møller - Tlf. 98881204
Sognemedhjælper
Line Møller Mousten- Tlf. 61222954
Graver Tlf. 40487751
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst Kristian Gram Schjoldager
Tlf. 29291339 Træffes bedst hverdage 
mellem kl.10 – 11. Mandag fri
Redaktør for kirkebladet
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
Tryk og opsætning Huset Venture Nordjylland
www.hv-nord.dk - Tlf. 99301616.
Deadline for indlæg til næste nummer
Torsdag den 10. april



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum

Kirkebilen: Løkken Taxa, 98991441  kan benyttes til alle gudstjenester i såvel 
Saltum som Alstrup, samt til arrangementer i kirke og sognegården. 
Ønsker man at benytte kirkebilen, bedes den bestilt senest dagen før kl. 18.00.

09. mar 1. s. i fasten Michael Berg  9.00   

16. mar 2. s. i fasten  9.30 10.30

23. mar 3. s. i fasten Gospelgudstj. - kk*  16.00 

30. mar Midfaste Birgit Lundholm  9.00 

06. apr Mariæ bebudelsesdag 10.30 9.30

13. apr Palmesøndag Børnegudstj. Kirkekaf.  14.00 

17. apr Skærtorsdag Fællesspisning 17.00 10.30

18. apr Langfredag  10.30 

20. apr Påskedag Kirkekaffe - kk*  10.30 9.30

21. apr 2. påskedag Fællesgudst. i Jetsmark Kirke kl. 10.30 

27. apr 1. s.e. påske  9.30 10.30

04. maj 2. s.e. påske  10.30 

11. maj 3. s.e. påske Kirkekaffe  10.30 9.30

16. maj Bededag Konfirmation - kk*  10.30 

18. maj 4. s.e. påske Michael Berg  9.00 

25. maj 5. s.e. påske Anette Udmark  9.30 

29. maj Kristi Himmelfartsdag 10.30 9.30

01. jun 6. s.e. påske  10.30 

  

Gudstjenester på Saltum Plejecenter  

20. marts  Kristian Schjoldager 14.30

24. april  Kristian Schjoldager 14.30

15. maj  Kristian Schjoldager 14.30

*kk = kirkekoret medvirker

Alstrup


