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Det forrige kirkeblad indeholdt en del om 
konfirmation, da den stod for døren. Lige 
nu står vi midt i vielsessæsonen, som 
ligger på hver side af sommeren. 
De fleste vielser her i sognet ligger maj-
juni eller august-september. Og der er 
heldigvis rigtigt mange par, som gerne 
vil vies i kirken, eller have deres borger-
ligt indgåede ægteskab velsignet i kirk-
en, - og det synes jeg er dejligt. For det 
betyder, at mange sætter pris på tradi-
tionerne, - og at de forbinder noget med 
de ritualer og den højtidelighed, som 
kun gudstjenesten kan skænke dem, når 
de træder over tærsklen ind til det næste 
nye store afsnit af deres tilværelse, som 
et parforhold og et forældreskab jo er.

Men jeg møder også sommetider par, der 
har valgt kirkebrylluppet fra, fordi det er 
dyrt. Det er selvfølgelig helt i orden at 
blive viet på rådhuset, men er det for at 
spare, så skyder man ved siden af målet. 
For det koster ingenting at blive viet i 
vore kirker. Jeg forstår da godt, hvad de 
mener, brude-kjole til 8.000, veteranbil 
til 4.000, kuvertpris til 700, guldringe 
til 5000 osv osv – det bliver hurtigt til 
mange penge, hvis vi først begynder at 
regne det hele sammen. Men hvem er 
det lige, der har bestemt, at det nød- 
vendigvis skal være niveauet. Er det 
bryllupsmesserne og bryllupsmagasi-
nerne, der skal diktere os, hvordan et 
rigtigt kirkebryllup skal være. Det er i 
hvert fald ikke præsten, menigheden el-
ler nogen anden i Folkekirken.
For her stiller vi absolut ingen krav til 
hverken påklædning, transportmiddel, 
menu eller andre ydre former. Det ene-

ste, der kræves, er et ja, et håndslag 
og to vidner, men det er måske også en 
seriøs pris. For prisen er ikke i kroner, 
det er ikke det, vi ejer, har og kommer 
med, det handler om: I kirken er det 
os, der modtager alt for intet af Guds 
Kærlighed, som vi hver især har del i og 
deler med hinanden. Det er den vi lever 
af, og det er derfor velsignelsen lyder, 
som vi kan tage med os ind i det ganske 
daglige liv med hinanden, dér hvor alt 
langtfra altid er så fint og flot og fejlfrit, 
som bryllupsbutikkerne og planlæggerne 
gerne vil bilde os ind, at det skal være på 
den store dag.
I kirken og ægteskabet er det fine ikke 
det ydre, men derimod det indre, den 
kærlighed som er parat til både at bære 
med og bære over, når det gælder. 
Derfor er det fineste og største også 
fuldstændig uafhængigt af anorak eller 
Armani, det fineste er løftet om, at Gud 
har set os, som dem vi er inderst inde, 
vi er gennemskuet og set - men vel at 
mærke set med kærlighed. Det er det, 
brudeparrene sendes ud af kirken med 
for at leve af, slide på og lade sig inspir-
ere af i medgang og modgang til døden 
dem skiller.

Kristian Gram Schjoldager

Præstens hjørne
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Årets konfirmander 2015

Konfirmanderne er fotograferet af fotografen i Pandrup

Fra 12. juli til 9. september vil vores 
præst være udsendt som flyverpræst 
til Kuwait. Som nævnt i tidligere kirke-
blad blev Kristian Schjoldager ansat 
som flyverpræst ved Flyvestation Aal-
borg i 2014 ved siden af sit virke som 
sognepræst. 
Kristians opgave vil være de samme, 
som han varetager i sognet, bl.a. at 
holde gudstjenester og individuelle 
samtaler.
Menigheden ønsker Kristian alt godt 
og vi glæder os til at se ham hjemme 
igen.
Menigheden vil i denne periode blive 
betjent af vikar Mariane Madsen.

Efter gudstjenesten den 5. juli kl. 
10.30 i Saltum er der mulighed for at 
ønske Kristian god tur og spise frokost 
i sognegården.

Flyverpræsten på mission
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Åh, ja – ham ka’ vi li’ ….
I næsten en 
menneskealder 
har kirkesanger 
Niels Møller glæ- 
det os med sin 
dejlige sang 
ved gudstjene-
sterne i Saltum 
og Alstrup kir-
ker og i andre 
sammenhænge. 
Hvilken historie 

ligger der mon bag denne imponerende 
indsats.

Niels, hvordan var din vej ind i jobbet 
som kirkesanger i vore to kirker?
I skrivende stund er det 46 1⁄2 år siden, 
jeg sang min første salme i Alstrup kirke.
Det var en oplevelse uden sidestykke, og 
spændt var den dengang unge mand. 
Jeg var lige fyldt 28 år. Det var sognets 
præst pastor Sieborg, som spurgte, om 
jeg havde lyst til at blive kirkesanger. Det 
blev vist nok et stort nej, der nok bun-
dede i beskedenhed. Jeg havde lige fået 
godt gang i mit landbrug og ville lægge al 
min tid på farmen. 
Som barn havde jeg altid lyst til at gå 
med mine forældre i kirke, og jeg husker 
tydeligt, hvor jeg elskede stemningen i 
kirken og salmesangen. Tit tænkte jeg, 
hvor måtte det være skønt at være kirke-
sanger, så efter nogle dages overvejelse 
og snak med Sigrun, indvilgede jeg i at 
tage en ”prøvetid”. ”Du kan jo altid holde 
op igen, hvis ikke det er noget for dig,” 
sagde pastor Sieborg. Prøvetiden kom til 
at vare til i dag.
De første ti år gik så for mig som sanger 

i Alstrup kirke. Det var en vidunderlig 
tid. Menigheden tog imod mig med åbne 
arme. Det blev de store oplevelsers tid 
for mig. Alt var nyt. Der var jo lyse som 
mørke tjenester, der jo hører med til et 
job som kirkesanger. Den ene søndag 
fulgte den næste. Pludselig læste jeg i 
avisen, at Alstrup kirke havde ansat mig 
som kirkesanger. Det blev jeg ikke ked af 
at læse.
Efter ti års virke her blev jeg så ansat som 
kirkesanger ved Saltum kirke. På det tids-
punkt havde jeg  både lyst og mod til at 
overtage denne større stilling. Jeg var klar 
over, at det krævede en større indsats og 
derfor reducerede vi noget på vores land-
brug.

Jobbet rummer jo mere end med-
virken ved søndagens gudstjenester, 
vil du fortælle lidt om det?
Der blev snart en hel del mere at se til, 
først og fremmest bryllupper og begra-
velser og i det hele taget alle handlinger 
ved kirken.
Jeg blev også opfordret til at starte sang-
aftener, og på plejehjemmet har jeg nu 
arrangeret sangaftener i 30 år, og det er 
virkelig noget beboerne og naboerne ser 
frem til, at det skal blive ”sangtorsdag” 
igen. Det skaber en egen stemning og 
hygge at samles om at synge.
Som før nævnt har jeg altid elsket at 
synge. Som ganske lille dreng (7  - 8 år) 
havde mine forældre besøg af en profes-
sor i musik i anden anledning. Han havde 
hørt, at jeg gik ude og sang og bad mig 
komme ind til sig, og så spillede han, og 
jeg sang: ”Jeg en gård mig bygge vil”. 
Efter at han havde hørt det, sagde han 



til mine forældre:”I skal sørge for at, den 
dreng kommer til sangen, han har anlæg 
for det”.
Efter 10 år ved Saltum kirke manglede 
man igen en kirkesanger i Alstrup. Jeg 
blev spurgt, om man måtte få mig til-
bage igen. Sådan blev det, og jeg var nu 
sanger ved begge kirker.

Dit arbejde betyder meget for vi 
andre, hvad betyder det for dig? 
Og hvordan holder man ud så længe?
En sådan stilling gennem så mange år 
bliver jo helt af sig selv en livsstil. Man er 
helhjertet i den, og ens familie tager del 
i den. Jeg læste en udtalelse fra en kol-
lega: ”Min søndag i kirken har ikke været 
god, før min kone har sagt, at det gjorde 
du godt”. Man blive foræret mange ople- 
velser - lyse som mindre lyse - og helt 
mørke, men lad det være helt slået fast, 
hver eneste gudstjeneste er for mig en 
oplevelse.Det er et privilegium at have 
et sådan samarbejde mellem præst, or-
ganist og mig selv, som tilfældet er hos 
os. Man får en fantastisk berøringsflade i 
alle de mange mennesker, man hilser på 
søndag efter søndag. Det er en rigdom i 
sig selv.

Har du en eller to særlige oplevelser, 
som du vil dele med vi andre?
Jeg fik lov til for en tid siden at fejre 40 
års jubilæum. Jeg må sige, det blev en 
af mit livs store oplevelser. Man havde i 
”rådet” valgt at fejre mig sammen med 
indvielsen af vores nye sognegård. Til 
stede var selvfølgelig biskop, provst og 
en del nabopræster, og der mødte så 
mange frem, at de sidste pladser blev 

indtaget. Oplevelsen over alle oplevelser 
opstod lige midt i indvielsesfesten. Vores 
nye præst Kristian Schjoldager holdt den 
smukkeste tale, hvor han overrakte mig 
en fortjenstmedalje for 40 års tjeneste.
Med denne æresbevisning fulgte en invi-
tation til at besøge Hendes Majestæt for 
at sige tak for medaljen. Det var en stor 
oplevelse at møde op på Christansborg og 
trykke Dronning Margrethe i hånden. Vi 
fik en god snak om mine mange år ved 
kirken. ”De har sikkert haft et rigt liv”, 
sagde hun. Dronningen og jeg er næsten 
lige gamle, og har været lige mange år i 
vore stillinger, så da jeg sagde farvel og 
tak, sagde hun til mig: ” Niels Møller, vi 
ses da om 10 år, for da har vi begge to 50 
års jubilæum”.

Har du en yndlingssalme, 
og hvorfor er den det?
Vi ejer jo en stor skat af gode salmer. Min 
yndlingssalme er ”Denne er dagen, som 
Herren har gjort”, med en melodi som 
findes i ”Menighedens melodier” skrevet 
af L. Nielsen. Det er en salme, som har 
været brugt rigtig meget i vores familie, 
og den har jeg altid kunnet.

Tilbage fra mig er at sige tak, fordi jeg 
måtte komme med her i bladet -  sammen 
med et ønske om, at mit helbred må stå 
mig bi endnu en tid.

Vi siger også tak, fordi du vil dele dit liv 
med os. Og vi ønsker dig og Sigrun alt 
godt fremover.
Hils Majestæten, når i mødes til 50 års 
jubilæum.

Lene Gjerlev
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Koncerter i Saltum Kirke:
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Bolette Roed havde sin anmelderroste 
debut fra solistklassen ved Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium i 2004, og 
har siden optrådt som solist og kammer-
musiker mange steder rundt om i Europa 
og USA. Allerede i 2003 modtog hun Ja-
cob Gade Legatets store pris, og i 2005 
blev hun udnævnt til Årets DR-kunstner. 

I 2011 blev hun nomineret til Nordisk 
Råds Musikpris. Hun modtog i 2014 
Musikanmelderringens pris. Foruden et 
meget bredt klassisk repertoire arbejder 
hun også med improvisation, folkemusik 
og verdensmusik. Barokorkestret Arte 
dei Suonatori blev grundlagt i Poznan 
(Polen) i 1993 af violinisterne Ewa og 
Aureliusz Golinski, og er i dag det mest 

anerkendte polske ensemble på den in-
ternationale musikscene.  
Ved koncerten i Saltum vil der blive op-
ført barokmusik af J.S. Bach, G. F. Hän-
del, G.G. Telemann og J. Ph. Rameau 
m.fl.                    Vendsysselfestivalen

Sommerkoncert - onsdag den 10. juni kl. 19.30

Andreas Brantelid begyndte at spille cello som 4-årig og 
blev som 26-årig allerede en af Skandinaviens førende 
cellister og efterspurgt af de store internationale orkes-
tre. Han blev uddannet hos bl.a. Henrik Brendstrup, Mats 
Rondin og Torleif Thedéen. 
Andreas fik sin koncertdebut i en alder af 14 år med Det 
Kgl. Kapel i Elgars Cellokoncert. Han har vundet flere 
konkurrencer og modtaget en lang række priser, bl.a. 
Kronprinsparrets Kulturpris i 2009. 
Ved koncerten i Saltum Kirke vil Andreas Brantelid spille 
alle Johann Sebastian Bachs 6 cellosuiter. 
           Arrangeres i samarbejde med Vendsysselfestival

Andreas Brantelid - lørdag den 11. juli kl. 19.30

Arte dei suonatori og Bolette Roed, blokfløjte
søndag den 9. august kl. 19.30

Velkommen til sommerkoncert med 
Saltum kirkekor og orkester. Medvirk-
ende er: Brian Bach, bassist, Bjarne 
Hougård, saxofon, Steward Worm, 

trommer, Jørgen Jensen, guitar og 
vokal, Kjeld Trudslev, pianist, Gertrud 
Bjerg, harmonika, degnen og orga-
nisten.          Lisbeth Nymark Sørensen
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Sommerens kunstner 
i sognegården
Kunstmaler Jens Sørensen er én af 
de kendte malere i Vendsyssel. Ved 
første øjekast laver han ”noget der 
ligner”, men tag ikke fejl, der er me-
ning bag hans billeder. Han er især 
kendt for sine spejlinger af livet. 
Dette ses som spejlinger i butiksru-
der, hvor man så skal vælge, om livet 
leves indenfor eller udenfor. – Hvor er 
man selv?
Jens Sørensens malerier har ofte et 
skær af ensomhed og tristhed. Dette 
illustreres ved de blålige toner, som 
ofte får lov at dominere, og per-
sonerne i billederne, som ikke har 
øjenkontakt med tilskueren eller hi-
nanden.

Dorte Gregersen

Kirketælling
Alle aktiviteter i kirke og sognegård 
er nu blevet op talt i et år. Biskop 
Henning Toft Bro har besluttet at 
fortsætte tællingen i yderlig 2-4 
år.Det er ikke alle sogne i stiftet, der 
er lige begejstrede for kirketælling, 
men denne holdning deles ikke i 
Saltum-Alstrup.

“Præsten og et enigt menighedsråd 
ser det som et meget fornuftigt tiltag. 
Det afspejler kirkens aktiviteter, og 
jeg er glad for at sige, at vi ligger lunt 
med vore mange arrangementer og 
aktiviteter, og vi ser masser af men-
nesker i kirken, siger menighedsråds-
formand Thomas Hasselriis”.
     

Mogens Gjerlev 

Godt gået!
”Det er en vidunderlig ting at komme ud 
i naturen en tidlig forårsdag, og når man 
så oveni kan kombinere det med dejlige 
ord til eftertanke om Guds skabelse, så 
kan det ikke blive bedre.”

Sådan lød introduktionen i sidste kirke-
blad til påskevandringen 2. påskedag. 
70 tog vandrestøvlerne på og gik den 
flotte tur på 8 km fra Hune kirke til 
Saltum kirke via sti 100. Turen startede 
i Hune med en kort andagt og sluttede 
med gudstjeneste i Saltum, hvor også 
kirkekoret deltog. Selvom temperaturen 
var moderat, var vejret perfekt med 
sol og høj himmel. Undervejs sørgede 
Grethe Jensen og Inger Ibsen for vand 
og frugt til de vandrende. Turen var ind-

delt i flere etaper, hvor den midterste 
skulle foregå i stilhed og meditation. 
- En kæmpe succes, hvor det både var 
hyggeligt at snakke med folk, men også 
at opleve stilheden. Det var måske ikke 
en tilfældighed, at der var godt vejr 
den dag, siger én af deltagerne, Ebbe 
Michelsen, der ikke er i tvivl om, at han 
deltager næste år.

Mogens Gjerlev



Her i vinterperioden har der været to 
minikonfirmander, som trofast er kom-
met i sognegården hver tirsdag. Godt 
halvdelen af 3. kl. gik hos Anette Ud-
mark i Ingstrup inden jul. 

Hver gang har der været en fortælling 
fra Bibelen, et par sange, en leg eller 
to og så en kreativ aktivitet. Børnene 
har bl.a. malet deres eget dåbslys, lavet 
et trækors på lærred og skrevet deres 
egne bønner på en papirsblomst. Nogle 
af emnerne har været: dåben, kirke og 
fællesskab, at hjælpe, mit talent og bøn.
I køkkenet har Inger sørget godt for os 
med varieret bagværk.

Palmesøndag var der afslutning med 
minikonfirmanderne i kirken. Det var en 
familiegudstjeneste, hvor de børn, der 
var tilstede, startede med at gå ind med 
palmegrene, mens børnekoret sang. En 
af minikonfirmanderne læste indgangs-
bønnen, og herefter viste begge, hvad 

de havde lavet under forløbet. Kris-
tian Schjoldager havde en fortælling 
om påskens forløb, ”gemt” i papæg, 
som børnene åbnede. Børnekoret sang 
endnu engang rigtig smukt, og vi holdt 
nadver. Til slut bad den anden minikon-
firmand udgangsbønnen.
Bagefter var der kaffe og kage i sog-
negården. Tak til alle, der kom og var 
med denne dag..

Karen Olesen
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Minikonfirmander i Saltum

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
Organist: Lisbeth Nymark Sørensen
Tlf. 98248467/22735165

Kirke- og Kulturmedarbejder:
Karen Olesen - Tlf. 61222954
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 - Tinghøjgade 81, 
9493 Saltum - kgsc@km.dk
Træffes hverdage ml. kl.10-11. Mandag fri
Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
E-mailadr. findes på kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning: 
Huset Venture Nordjylland - Tlf. 99301616
Deadline for indlæg til næste nummer
Fredag 3. juli

Kontakt info:
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Fra kirkegården
Arbejdet med at fjerne gamle hække, 
plante nye og så græs på nordsiden 
af kirken er godt i gang. Halvdelen 
af hækkene er fjernet og resten vil 
blive fjernet senere på året. Som 
det fremgår af skitsen i våbenhuset, 
vil der blive plantet hække og lagt 
belægning, hvor man med tiden vil 
kunne sidde i læ.

Affaldshåndtering:
Vær venlig at sortere affaldet fra 
kirkegården således: uorganisk mate-
riale lægges i skraldespandene orga-
nisk materiale lægges i net contai-
nerne ved siden af skraldespandene 
eller i den blå container på pladsen 
ved maskinhuset.

Det er meget tidkrævende for os at 
sortere affaldet, det tager tid fra arbej- 
det på kirkegården, så jeg håber på, 
at der er forståelse for mit ønske.

Med venlig hilsen 
Louise Larsen

Navnene er fra venstre: Karin Holmsgaard, Susanne Nielsen, Louise Larsen.

Graverteamet:

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 én aften om måneden 6 
gange. Vi mødes kl. 19 – 21 i Kirkeladen 
i Hune, Kirkevej 9A. Første gang bliver 
tirsdag den 1. september.

Tilmelding er nødvendig inden første 
møde til: Sognepræst Anette Udmark, 
tlf. 23988855 / mail: anud@km.dk eller 
til sognepræst Birgit Lundholm Jensen, 
tlf. 24445002 / 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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Hjemmesiden
Mest for børn, 
men de voksne er også velkomne til 
at kigge med.

På vores hjemmeside findes nu en 
app, Paulus – på opdagelse i kirken, 
for de 7-13 årige.

OPSLAGSTAVLEN

Indskrivning
af konfirmander

Indskrivning af konfirmander 
finder sted efter gudstjenesten 

i Saltum den 23. august.

Gode 
ideer

Har du gode idéer eller indslag til bladet, må du meget gerne henvende dig til redaktøren.

Julekoncert
med Kim Sjøgren
Allerede nu vil vi gerne minde om 
julekoncerten den 8. december. 

Vi får nemlig besøg af én af 
Danmarks bedste instrumentalister 
og entertainere, Kim Sjøgren. 

Der kommer mere information 
i næste kirkeblad.

Entre: 150 kr.

Minikonfirmand 

undervisning
Undervisningen er for børn i 

3. klasse, den foregår i 

sognegården/kirken, begynder i 

uge 1. og slutter palmesøndag.

Yderlig information og tilmelding 

senere.

Sommerkoncert 
onsdag d. 10. juni 

kl 19:30 i Saltum kirke
Kirkens kor og band gir’ en forry-
gende koncert,  kom og få en glad 
aften med musik og sang.
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Døbte Saltum:

Siden sidst:

Nele Madlen Kruger

Elias Bøjstrup Laurits Bjarke Nielsen Noah Kalludan

Merle-Mathea Marinus 
Södergran

Victoria Solbjerg 
Rendbæk Sørensen

Døde Alstrup:
Gunnar Pedersen
 
Døde Saltum:
Jes Kiilerich Kristensen
Carl Johan Skovsgård 
Thomsen
Ejler Søndergaard
Erna Marie Pedersen
Harald Kronborg 
Nielsen
Helga Andersen
Lillian Juul Olesen
 



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 kl. 18.00 dagen før.

07. juni 1. s-e- trinitatis Michael Berg  9.00 
14. juni 2. s.e. trinitatis  10.30 9.30
21. juni 3. s.e. trinitatis Anette Udmark  9.30 
28. juni 4. s.e. trinitatis  9.30 kk 10.30
05. juli 5. s.e. trinitatis Frokost 10.30 
12. juli 6. s.e. trinitatis Arne Mumgaard  10.30 
19. juli 7. s.e. trinitatis  10.30 
26. juli 8. s.e. trinitatis  10.30 9.30
02. aug. 9. s.e. trinitatis Anette Udmark  9.30 
09. aug. 10. s.e. trinitatis  9.30  10.30 
16. aug. 11. s.e. trinitatis  kk 10.30 
23. aug. 12. s.e. trinitatis  10.30  
30. aug. 13. s.e. trinitatis  9.30 kk 10.30
06. sept. 14. s.e. trinitatis  10.30 
    
KK = Kirkekaffe
  
Saltum plejecenter:  
18. juni Kristian Schjoldager 

Alstrup


