Saltum - Alstrup

Kirkeblad
September - Oktober - November 2014

Præstens hjørne - Allehelgen
I september måned er det høsttid,
og derfor bliver høsttid og høstgudstjenester ofte omdrejningspunkt
for efterårets kirkeblad. Men en
gudstjeneste, der også ligger her i
efteråret, og som igennem de senere år også er blevet en mere og
mere markant tradition, er Allehelgensdag. Det er fuldt fortjent,
synes jeg, for det er en gudstjeneste, der har noget at sige til alle,
og som har sit helt eget indhold og
sin egen stemning mættet af erindringens skær. Det er altid nemmere at skrive om høstgudstjenestens glæde over og fejring af alle
gaverne, vi hvert eneste år får del
i, i stedet for Allehelgens alvorlige
indhold og lidt dystre skær. Men dagen er vigtig, og heldigvis også blevet mere vigtig i vores bevidsthed,
for vi skal holde Allehelgen med alt,
hvad der den dag er gemt i vore sind
af kærlighed, savn, skyld, fortvivlelse, håb, lidelse, taknemmelighed
og sorg, for Allehelgen er bestemt
en dag ,hvor mange følelser, gode
såvel som hårde, er i spil, hvis man
et øjeblik giver sig selv den tid at
stoppe op og overveje, hvad dagen
egentlig har af betydning.
Vi har alle prøvet, hvordan sorgen
kan bide, den er langsom, kræver sin
helt egen tid, i vores ellers så travle

liv, hvor kun få har tid til opmærksomhed og overskud til at være lydhøre for, hvordan sorgen ytrer sig.
Vi kan ikke tale eller trøste den væk,
men vi kan måske lindre den ved at
tale om det, der gør ondt.
Den overvindes ikke ved kvikke bemærkninger om at tage sig sammen, vi kan ikke skynde os med
den. Men sorgen kan med den tid,
der kræves, også blive til modning
og taknemmelighed. Sorgen forsvinder aldrig, det vil være naivt at
tro, men med tiden bliver vi i stand
til at rumme tabet, fordi vi får en
erfaring af, at sorgen ikke længere
er en boble, der brister tilværelsen,
men noget som bliver indoptaget i
vores liv, og som vi med tiden nok
aldrig glemmer, men lærer at tackle
og leve med, som en kærlighed, der
lever, men mangler sin destination.
Allehelgen henter man alle de erindringer frem, som man inderst har
gemt om dem, der i tidens løb har
stået én nær. Derfor vil vi også i år
til Allehelgen tænde et lys, et lys for
at mindes dem, vi har mistet, men
også et lys, der kan skinne og sprede håb dèr, hvor døden har spredt
sit mørke hos os og hos andre.
Schjoldager

Et overraskende besøg

Søndag den 6. juli havde vi en sjov
oplevelse i kirken. Under den sidste
salme myldrede det pludseligt ind
med 40 mennesker. Det viste sig
at være amerikanere, der alle var
medlemmer af et "Danish sisterhood".
De kom mange forskellige steder
fra i Amerika. Vi slog straks til og
spurgte, om ikke de havde lyst til at
spille og synge nogle danske salmer

med os, og den var de helt med på.
Imellem dem var også en organist som på opfordring overtog min
plads ved orglet, og en af gæsterne
sang en solo. Niels sang for på "Det
dufter lysegrønt af græs".
En anden havde familie på kirkegården. Det var alt i alt en rigtig fin
seance, hvor vi fik snakket, sunget
og delt musik sammen. Til alles
store fornøjelse.

En hyggelig afslutning med børnekoret

Vi startede på min terrasse med lidt eftermiddagshygge, hvorefter turen gik til Kulturhuset i Hune, hvor vi så de flotte sand- og træskulpturer. Herefter gik turen tilbage til Blåbærvej til mere hygge og et par spil "Vildkatten". Dagen endte med en
rigtig lækker pizza.
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Kirken ud af huset
og ind på Saltum plejehjem
Ofte har jeg set annoncen om den
månedlige gudstjeneste på plejehjemmet, og i dag fik jeg lov til at
opleve, hvad det indebærer.
På vejen mødte jeg en anden
cyklist, Inger Ibsen, fra menighedsrådet. Hun var sædvanen tro på vej
til plejehjemmet for at dække op og
lave kaffe. Desuden er hun medlem
af foreningen ”Plejehjemmets venner”, der hver 1. torsdag i måneden
( med undtagelse af sommerferien)
står for et arrangement for hjemmets beboere.
Inger fortæller, at det kan være sangaftner, forårsfest eller julefrokost
og lignende. Derudover besøger to
af ”vennerne” plejehjemmet hver
torsdag. Et godt initiativ.

4

Men her og nu er opholdsstuen med
de håbefulde grønne vægge pyntet
op til gudstjenesten med kirkegængerne placeret rundt om det
lange bord. Præst Kristian G.
Schjoldager, organist Lisbeth N. Sørensen og kirkesanger Niels Møller
er klar til hver deres opgave. Stemningen er god og afslappet, folk
kender vist hinanden fra før.
Vi synger nogle salmer, og jeg
glæder mig over, at man stadig har
mulighed for at synge, selv om man
bliver 100 år.
Dagens tekst er fra Matt.28 vers
16-20.
Jesus sagde: ”Mig er givet al magt
i himlen og på jorden ………. Og se,
jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”.

Disse ord møder vi allerede i dåben,
og der er dækning for dem livet
ud. Kristian mindede os også om,
at de store ting i livet kan vi ikke
selv vælge, kun de små. Og lægger
vi begge slags i Guds hænder, så
er vi aldrig alene med livets store
opgave. Men vi er forbundet med
kærligheden, der blandt andet gi’r
indhold, vækst og håb, i gode som
onde dage.
Efter prædiken var der nadver, en
helt speciel stund under ”hjemlige”
forhold. Den står specielt tydeligt
for mig som et dejligt minde fra den
dag. Og så en lille sjov detalje. Det
var helt bibelsk, da det var præsten
og 12 disciple/nadvergæster, der
var samlet omkring nadverbordet.
Ved kaffen skulle der snakkes, og

vi hyggede os. Der blev snakket
om livet på og uden for plejehjemmet. En munter historie blev der
også plads til: En mand blev engang spurgt, hvad han lavede. Jo,
han arbejdede såmænd i Saltum og
havde 500 mand under sig. Manden var graver på kirkegården …
Til sidst skal det lige nævnes, at
gudstjenesterne på plejehjemmet
ikke er et lukket, men åbent foretagende. Så har du tid og lyst er du
velkommen til at deltage den ca.
1-1½ time, det varer.
Jeg tror, at du vil gå beriget derfra
og have mødt nogle dejlige mennesker. Tidspunktet ser du på bagsiden af Kirkebladet.
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Sogneaftner:
Sogneaften med Henning Toft Bro, Biskop
torsdag d. 11. sept kl. 19.30
Vi ser frem til et gensyn med
Henning Toft Bro, der sidst
besøgte os sammen med sin
søn kort før valget til biskop.
Denne gang tages vi med på
”en kalejdoskopisk vandre-

tur langs Limfjorden fra Thyborøn over Mors til Aalborg
med udblik til folkekirkens
situation i dag krydret med
sange og viser fra Limfjordslandet”

Sogneaften med Lena Bentsen, præst
torsdag d. 23. oktober kl. 19.30

Med korshærs- og arresthuspræsten
på arbejde.
Som korshærspræst og arresthuspræst bringes man tæt på mennesker.
Efter 17 år i Kirkens Korshær og arresthuset i Aalborg ser Lena Bentsen
tilbage på de menneskeskæbner, hun
har mødt: alkoholikere, misbrugere,
psykisk syge og ensomme.

Men først og sidst mennesker. Med
hver deres historie, hver deres
drømme og længsler, hver deres
karaktertræk og hver deres livsvisdom. Nogle gange ser man mest fra
de skæve vinkler.
En historie om behov, traditioner,
hjemløshed, nærvær, tro, skidt og
roser.

Sogneaften med Nils Malmros, filminstruktør
torsdag d. 20. november kl. 19.30
Emne for aftenens foredrag er »Sorg
og glæde«. Nils Malmros er foruden
selvlært filminstruktør også uddannet læge. Han har bl.a. lavet filmene
»Kundskabens træ«, »Kærlighedens
Smerte og »Barbara«.
De fleste af filmene har været baseret
på instruktørens egen opvækst og
har tematisk drejet sig om uskyldstabet. Fire af filmene har fået Bodilprisen som årets bedste film. Nils
Malmros er uden tvivl én af landets

mest kendte og elskede instruktører.
Nils Malmros’ »Sorg og glæde« tager
sit udgangspunkt i vinteren 1984, og
den må betragtes
som den mest personlige til dato, idet
instruktøren
selv
har
gennemgået
samme forløb, som
Johannes i filmen.

TILMELDNING TIL SOGNEAFTNERNE ER NØDVENDIG senest mandagen før,
på grund af bordopsætning og kaffebrygning - TLF. 30705001
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Glædeligt gensyn med Dyvohray

Søndag den 12. oktober kl.14.00 - Gratis entré.

Nu får vi endnu engang æren af at få
besøg af Dyvohray fra Ukraine.
Folkemusikensemblet Dyvohray
blev dannet i 1988 af brødrene Jevhen og Vadym Chornokohdratenko.
De fem medlemmer i ensemblet er
alle uddannet på Tchaikovsky Statskonservatoriet i Kiev, hovedstaden
i Ukraine. De skaber gennem deres
spil en magisk variation af folklore,
klassisk og moderne musik.
Koncerten vil forløbe i to afdelinger
à 45 min. varighed.1. afd. i kirken,
og 2.afd. i sognegården efter kaffen.
De har et fantastisk flot, festligt og
afvekslende program.

november til februar. ”Det var meget
hårdt”, siger Vadym. Han fortæller
også, at de er i fuld gang med at
forberede det nye program, de skal
turnere med i smukke Danmark. De
glæder sig meget til at komme og
møde de venlige danskere og gense
gode venner.

Bygningen, hvor de til daglig har
deres virke, National Philharmonic
Society of Ukraine, er placeret midt i
Kiev`s centrum kun 100-300 meter
fra alle de uroligheder, der har været
i forbindelse med revolutionen fra

With love Vadym, Nina, Olga,
Vitalii, Roman.”

Han skriver desuden: ” You can write
for people we are very glad to see
them and play for them- your public
is best! Deep comprehension of classical music, and maximum emancipation in perception of folkmusic – it
is our listeners in Saltum Kirke.

Kold te og kold ris kan man leve
med, men aldrig ord uden varme.
(kinesisk ordsprog)
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Kirkeorgel
Der er nu nedsat et orgeludvalg
bestående af Harald Kirkbak, Dorte
Gregersen og Lisbeth Nymark Sørensen med henblik på at få et nyt
og større orgel til Saltum Kirke. Det
er jo en kostbar affære, så der skal
søges diverse fonde om midlerne
dertil.
Vi har været på en tur til Frankfurt,
inviteret og med alt betalt af musikfirmaerne Roland og Rodgers ( et af
Amerikas største orgelfirmaer ) . De
foreslår som den optimale løsning til
vores kirke et Digital-Pibe Kombinationsorgel, altså et orgel, hvor man
kombinerer det digitale, elektroniske med det akustiske, pibeorglet.
Prisen er 1.5 millioner - et fuldstændig fantastisk instrument ! Den
traditionelle orgelløsning vil derimod
løbe op i 3,5 – 4 millioner kroner.

Hvis man ikke er til den nye teknologi med de muligheder, den giver, er
løsningen den traditionelle, et akustisk pibeorgel, som prismæssigt vil
ligge på 3.5 - 4 millioner kr.
I Frankfurt var vi desuden i Offenbach Kirke til en AB-test, altså det
traditionelle kirkeorgel kontra det
digitale, vores bange anelser blev
gjort til skamme..... man kunne ikke
høre forskel.
Så kan man diskutere, om man skal
vælge det traditionelle alene for at
bevare “gammelt håndværk”, som
jo også engang blev “elektrificeret”(
overgangen fra trædeorglet),eller
om man skal vælge et Digital-Pibe
Kombinationsorgel, hvor man kombinerer gammelt håndværk med nutidens smarte teknologi ?
Jeg tror på, det sidste er fremtiden.

Program IM:
September: Tirsdag den 2.
kl. 19,30 Møde ved, Missionær
Poul Erik Hansen, Farsø.
Oktober: Tirsdag den 14.
kl 19,30 Møde ved Pensioneret
Missionær, Gert Nedergaard
Hansen, Brønderslev.
November: Onsdag den 12.
kl. 19,30, Vækkelsesmøde ved
Pensioneret Missionær, Chr. Peter
Olesen, Ejstrupholm.
Emne: Guds Dynamik.
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Efterårets udstiller i sognegården
Mona Vandkrog fortæller:
Som 19-årig forlader jeg Vendsyssel og tager læreruddannelse med
overbygning som leder.
Jeg har imidlertid aldrig ”forladt”
Vendsyssel helt. Min familie er
næsten alle bosat her, og jeg har
de sidste 4 år, sammen med andre,
haft ansvar for Kunstgalleri Detvivil
i Børglum. Jeg har også i 10 år haft
eget galleri på Mols.
Jeg er bosat i Århus og maler især
portrætter i tiden. At male er en
process, hvor jeg gi’r lidt af min sjæl
til kende samtidig med, at jeg for-

søger at finde modellens. Det gi’r
sårbarhed. Fuldstændigt som livet
kan føles og opleves. Det vil glæde
mig, om beskueren af mine billeder
vil kunne dvæle og glædes ved at
kigge og lade fantasien tage dem
med videre.
Man kan se mere
på: ”Gallerimolsbo.dk”
og ”Kunstgalleridetvivil.dk”

Sorggruppe

- et tilbud for voksne, der har mistet
En sorggruppe er et sted, hvor du
kan mødes med andre, som har
mistet en elsket person. Du vil i
trygge rammer få mulighed for at
få øje på, at det, du går igennem,
er normalt, også selv om det hele
måske nu og her er uoverskueligt
og tungt.
Gruppen består af max 8 deltagere, og vi er to præster, som leder
gruppen.
Vi skal mødes ca. en aften om
måneden 6 gange.
Vi mødes kl. 19-21 i Ingstrup
præstegård, Præstegårdsvej 61.
Første gang bliver tirsdag den 30.
september 2014.

Tilmelding er nødvendig inden
første møde til: Sognepræst
Anette Udmark: tlf. 23988855
eller mail: anud@km.dk eller til
Sognepræst Birgit Lundholm
Jensen: tlf. 24445002 eller
mail: blj@km.dk
Er du i tvivl
om, det er
noget for dig,
er du også
velkommen
til at
kontakte os.
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OPSLAGSTAVLEN
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.: 98-248467 eller 22735165.
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Alle er velkomne!

”The Ekskonfi Club”
for alle unge fra 13 år
Vi vil mødes følgende
fredage kl. 19-22
i Saltum eller Ingstrup
sognegård til hygge,
sodavand, popcorn
og en god film
eller anden aktivitet:
24. oktober, Saltum
21. november Ingstrup
30. januar, Saltum
27. februar, Ingstrup.

Siden sidst:
Siden sidst:

Kontakt info:
Formand: Thomas Hasselriis
Tlf. 98887022/23249710
Næstformand: Dorte Gregersen
Tlf. 29891794
Kasserer: Henrik Munkholt - Tlf. 23954746
Sekretær: Inger Ibsen - Tlf. 30705001
Kirkeværge for Saltum:
Harald Kirkbak - Tlf. 21944834
Kirkeværge for Alstrup:
Ole Pedersen - Tlf. 98887381
Menigt medlem:
Annemette Michelsen - Tlf. 51835499
Menigt medlem:
Morten Marinus - Tlf. 61625157

Dåb i Saltum:
Tobias Christian Kjeldsen
Bertram Bjarne Larsen
Leah Izabella Houmann Bach
Jonas Krogh Dalsgaard
Døde i Saltum:
Rise Sørensen
Ole Henry Pirupshvarre
Mathilde Kjær
Christian Peter Mathiasen

Organist: Lisbeth Nymark Sørensen
Tlf. 98248467/22735165
Kirkesanger: Niels Møller - Tlf. 98881204
Graver: Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Træffes efter aftale. Mandag fri.
saltumkirkegaard@gmail.com
Sognepræst: Kristian Gram Schjoldager
Tlf. 29291339 - Træffes bedst hverdage mellem kl.10 – 11. Mandag fri
Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794

Døde i Alstrup:
Edith Petra Tranekjær Gade

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Tlf. 99301616 - www.hv-nord.dk
Deadline: for indlæg til næste nummer
Fredag den 3. oktober

Hjemmebesøg
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 anden 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 gerne vil tale om. Jeg har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en
samtale mellem 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
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogne

Saltum

Alstrup

07. sept. 12. s.e. trinitatis		

09.30

14. sept. 13. s.e. trinitatis		

10.30

21. sept. 14. s.e. trinitatis Høstgudstj. spisning KK

17.30 Høstg. 10.30

28. sept. 15. s.e. trinitatis Birgit Lundholm Jensen

09.30

05. okt.

16. s.e. trinitatis		

09.30

10.30

12. okt.

17. s.e. trinitatis		

10.30

09.30

19. okt.

18. s.e. trinitatis Anette Udmark

09.30

26. okt.

19. s.e. trinitatis Kirkekaffe

10.30

02. nov.

Alle Helgen		

10.30

09. nov.

21. s.e. trinitatis Birgit Lundholm Jensen

09.30

16. nov.

22. s.e. trinitatis		

09.30

23. nov.

Sidste søndag i kirkeåret

10.30

30. nov.

1. s. i advent

10.30

Kirkekaffe KK

10.30

09.30

10.30
09.30

KK= Kirkens kor medvirker
			
Gudstjenester på Saltum plejecenter:		
18. sept. kl. 14.30		
16. okt.

kl. 14.30

20. nov.

kl. 14.30		

Allehelgengudstjeneste

Søndag den 2. november er det Allehelgens dag. Ved gudstjenesten i Saltum
Kirke vil navnene på de døde siden sidste Allehelgens dag blive læst op samtidig med, at der tændes lys for hver afdød. I våbenhuset vil der ligge en buket,
som de pårørende kan lægge på de tilkomne gravsteder.
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.

