Saltum - Alstrup

Kirkeblad
December - Januar - Februar 2015-2016

Præstens hjørne
Vi er begyndt at tænde lysene i adventskransen, vi glæder os til jul, og vi fejrer
nytåret - i hvert fald i kirkerne, for samtidig med første søndag i advent begynder
det nye kirkeår.
Butikkerne rundt omkring begyndte ganske vist at sælge pebernødder, brunkager og læssevis af halvgrimt julepynt
for mere end én måned siden (jeg så de
første pebernødder ugen før efterårsferien), men det har jeg af et godt hjerte
og så vidt muligt forsøgt at undgå, for
det gør mig julestresset, nærmest medens æblerne endnu falder af træerne, og
det er også med til at øge risikoen for at
blive juletræt førend det egentlig bliver
jul, og det er synd og skam, for jeg holder
meget af jul.
Men her i adventstiden begynder man
for alvor at mærke julens nærhed, til
gudstjenesterne begynder de velkendte
adventssalmer at dukke op, og tonerne
begynder at sprede den gode stemning
for hørelsen, som grankvistene rundt
omkring gør det for lugtesansen. Og det
selv om advent er julens forberedelsestid,
hvor den lilla farve symboliserer plads til
anger og eftertænksomhed og altså i teorien skulle være en tid præget af stilhed
og ro, og alligevel vinder glæden over eftertænksomheden, og vi indstiller os på
at møde julens fest og fejre Jesu fødsel.
Ordet advent betyder ”komme”, og det er
selvfølgelig Jesus, der henføres til, for adventstiden handler om at forberede sig på
julen – på Jesu komme, og det har kastet
mange traditioner af sig, men pudsigt nok
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er det først i 1900-tallet, at adventstiden
har fået den betydning, som den har i
dag, hvor mange nye traditioner har fundet fodfæste.
I kirken er fx advents-/julekoncerter og
gudstjenester med ”de 9 læsninger” blevet en vigtig del af juleforberedelsen for
mange! Og hvem af os skal ikke til en eller to julefrokoster i adventstiden, eller
har en adventskrans derhjemme. Og når
nu vi er ved adventskransen, så er den
et godt eksempel på en forholdsvis ung
juletradition, der er kommet til i 1900tallet og endda først til Danmark under 2.
verdenskrig. Førhen var en del af juleforberedelsen at støbe lys, men stearinlysene mistede allerede før adventskransen deres praktiske betydning, til gengæld
er deres symbolske betydning langsomt
blevet større og stærkere og er i dag en
uundværlig del af julen - fx ved siden
af de lilla bånd i adventskransen. De levende lys udtrykker et håb om varme og
nærhed, på samme måde, som en af de
kendteste gammeltestamentlige tekster,
som hører advent til, gør det;

Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys,
lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.
I adventstiden sætter vi lys over for
mørke, nærhed over for afstand, varme
over for kulde, og det er værd at tænke
på med adventstidens eftertænksomhed,
for vi kan sagtens fylde huset op med
lametta og nisser af pap og plastik, men
det er først, når vi husker at tænde de
små flammer for hinanden, at vores håb,
glæde og fællesskab får liv.

God advent til jer alle
Schjoldager

Julearrangementer
Julegudstjeneste
for småbørn
Torsdag, d. 17. december kl. 10 i Saltum
Kirke holdes en børnevenlig gudstjeneste for de mindste og dem, der gerne
vil være med. Bagefter inviterer børnehaven og kirken på æbleskiver i sognegården.

Skolens juleafslutning
holdes i Saltum Kirke fredag
den 18. december kl. 10.00

Fælles Børnegudstjeneste
Juleaften kl. 11 i Saltum Kirke
Juleaften og juleaftensdag er en helt

særlig dag specielt for de mindste, og
dagen kan være rigtig lang!
Vi vil derfor gerne invitere alle børn og
unge fra 0 og opefter til en børnevenlig
julegudstjeneste.
Alle må meget gerne øve sig på at synge
”Halleluja” rigtig højt, for uden ”Et barn
er født i Betlehem” er det ikke rigtig jul.
På gensyn!
Sognepræst Anette Udmark, Ingstrup,
og Sognemedhjælper Karen Olesen.
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Det gav liv og mening…
Hjemme hos os taler vi nogle gang om,
hvordan det er, at vi husker – om vi husker
ved hjælp af ord, følelser, billeder eller via
en af sanserne. Vi er forskellige og husker på
forskellig vis. Der er også mange forskellige
måder at huske eller kende Gud på. Jeg kalder
det gudsbilleder.
Da jeg var barn, havde jeg et billede af Gud
som en dommer, der var hård og streng og
som straffede dem, der ikke overholdt hans
regler. Jeg frygtede Gud og det var kun
frygten, der motiverede mig. Så mødte jeg
nogle andre billeder af Gud. Jeg oplevede at
få et personligt forhold til Gud, der ikke var
motiveret af frygt, men af Guds kærlighed og
omsorg.
Jeg er meget fascineret af de billeder, man finder i Gamle Testamente, hvor Guds
storhed bliver beskrevet. Når jeg ser Gud som både den store kriger, den almægtige,
der i sin almagt stadig har omsorg for mig, giver det mig en tryghed at vide, at jeg,
lille mig, er elsket af sådan en mægtig Gud, som jeg endda må kalde for min far.
Faderbilledet er det gudsbillede, jeg holder mest af, fordi jeg der finder Guds omsorg, kærlighed og tryghed. Det bliver underbygget i én af Davids salmer:
Davids salme 23:
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge på grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,

4

mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage.
Når jeg har oplevet ensomhed, svaghed, smerte eller på anden måde haft ’ondt i
livet’, har denne tekst været mit holdepunkt – til trøst, støtte og opmuntring. Den
beskriver flere sider af Gud, som tilsammen passer rigtig godt ind i det billede, jeg
gennem livet har dannet af, hvem Gud er for mig. Gud som min hyrde, der sætter
sit liv på spil for min skyld, som viser mig vej gennem livet. Gud som forsørgeren,
der opfylder mine fysiske og følelsesmæssige behov. Gud som beskytteren og trøsteren. Gud, der fryder sig over mine sejre og fylder mit liv med overflod. Gud, der
også er der for mig i fremtiden med håb, godhed og troskab.
Hjemme hos os har vi forskellige opfattelser af, hvordan vi oplever Gud. Vi har
forskellige gudsbilleder, som vi også vægter forskelligt. Vi oplever Gud på forskellig
vis, både gennem ord, følelser, billeder og via sanserne. Mangfoldigheden er stor,
fordi Gud er stor og rummelig. Det giver os et nuanceret billede af Gud, som i dialogen er med til at fylde os med taknemlighed over skaberværket, livet, glæden og
håbet, som han har givet os.
Nina Kjærsgaard
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Minikonfirmander 2016 i Saltum-Alstrup
3. klasserne på Saltum Skole bliver inviteret til at gå til minikonfirmand i begyndelsen af december. Det er et tilbud om dåbsoplæring, der gives til alle
børn, og det er fortælling, sang, leg og
aktiviteter, som tager udgangspunkt i
folkekirkens trosgrundlag.
Der er opstart tirsdag, d. 5. januar, fra

kl. 14-15.30; herefter hver tirsdag indtil
palmesøndag, hvor der er afslutning ved
gudstjenesten, kl. 14 i Saltum Kirke.
Tilmelding sker til kirke- og kulturmedarbejder Karen Olesen på
karenmvolesen@hotmail.com
Senest 15-12-15.

Fælles Ungdomsgudstjeneste
torsdag den 4. februar kl. 19 i Saltum kirke
Gudstjenesten bliver anderledes end
søndag formiddag, både i sang, musik
og indhold, da alt er særligt tilrettelagt
for unge, men man kan jo godt føle sig
ung, også selvom man ikke lige er mellem 12 og 20 år, så alle er velkommen.
Orglet er denne aften skiftet ud med
kulturskolenes rockband ”Soundation”.
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Efter gudstjenesten er der sodavand og
kage i sognegården.
Gudstjenesten er tilrettelagt af de fire
præster og menighedsrådene.

Sogneaften i Saltum sognegård:
Fra 12. juli til 9. september var vores
præst, Kristian Schjoldager, udsendt
som flyverpræst til Kuwait.
Torsdag den 11. februar 2016, kl.
19.30 vil Kristian fortælle om nogle

af de spændende oplevelser, han fik
under sit ophold i ørkensandet.
Af hensyn til borddækning er tilmelding nødvendig og skal ske på tlf.
3070 5001 senest mandagen før.

Ny alterbort til
Saltum Kirke
1.søndag i advent er den nye alterbort
på plads på alteret i Saltum Kirke.
Alterborten er kniplet af Hanne Duus.
Hanne Duus lærte som barn, for mere
end 50 år siden, at kniple af hendes
farmors søster. Hanne er fra Fyn, men
farmorens familie er fra egnen syd for
Kolding, hvor man har stolte knip-lingstraditioner, tænk bare på de fine Tønder
kniplinger fremstillet af tråd tyndere end
sytråd.
Mønsteret til vores nye alterbort er tegnet af 90-årige Karen Trend Nissen fra
Horsens.
Dorte Gregersen
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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Friske spejdere i optog gennem byen

På vej hjem fra gudstjenesten, som er startskuddet for den nye sæson. Det er altid dejligt, når spejderne medvirker og står med fanen. Fortsat god sæson til søspejderne.

Fra kirkegården
Arbejdet med at fjerne de sidste hække
og plante nye på nord siden af kirken
er nu tilendebragt. Der er midlertidigt
blevet lagt flis ud til at gå på, denne vil
blive fjernet til foråret, og der vil blive
sået græs. Arbejdet med belægninger og
læskabende beplantninger vil blive udført
på et senere tidspunkt.
Den 1. december 2015 er der indgået en
samarbejdsaftale for graver/kirketjener
og øvrige ansatte ved kirke-gårdene i V.
Hjermitslev/ Ingstrup og Saltum/Alstrup.
Aftalen indebærer, at gravere og øvrige
ansatte ved kirkegårdene kan afløse hinanden på kirkegårdene og ved kirkelige
handlinger, under ferie, kurser og sygdom. Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg er på
skole i Svendborg i uge 2, 5 og 11.
Mange hilsner fra
Louise Larsen
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Indre Missions
program
December:
Tirsdag den 1 kl. 19,30,
Adventsmøde ved, Sognepræst
Peder Madsen, Skallerup.
2016
Januar:
Tirsdag den 12 kl. 19,00,
Evangelisk Alliances Bedemøde
ved Pastor Hanne Kiel.
Tirsdag den 26 kl. 19,30
ved Fritidsforkynder i I. M.
Verner Christensen, Brønderslev.
Februar:
Tirsdag den 23 kl. 19,30 ved ?

OPSLAGSTAVLEN
Høstoffer

Julekoncert
Onsdag den 2. december kl. 19.30 afholdes den traditionelle julekoncert i
Saltum Kirke, hvor kirkens kor og band
med flere medvirker.
Kom i god tid – det bliver et brag af en
koncert.
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Kyndelmisse
Betyder lysmesse og falder 40 dage efter
jul. Her, hvor halvdelen af er vinteren er
gået, og det stadig er mørkt udenfor, er der
fra gammel tid blevet fejret lysmesse for at
fejre forårets komme.
Vi fejrer denne tradition i Saltum den 31.
januar kl. 17.30. Efter gudstjenesten går vi
i sognegården og spiser sammen.

Ved høstgudstjenes
ten i Alstrup
blev der indsamlet
kr. 1.300,og i Saltum blev de
r indsamlet
kr. 1800,De indsamlede peng
e går til
Folkekirkens Nødhjæ
lp.

Julekoncert
i Alstrup kirke
Julekoncert i Alstrup kirke søndag den
13. december kl. 16.00
Saltum børne- og ungdomskor
deltager og vil sammen med
menigheden synge julen ind
med dens dejlige sange og samler.

Julekoncert
i Saltum Kirke
Tirsdag den 8. december kl.1
9.30 med Kim
Sjøgren sammen med pianist
Bjørn Elkjer.
Billetpris 150 kr.
Billetter købes på http://book
ing.visitnordjylland.dk/product/view/id/8
226
Eventuelle resterende billetter
kan købes
ved indgangen.

Vinterens kunstner Hanne Lange

Hanne Lange f. 1952, uddannet fra
Aalborg Kunstskole udstiller sine
malerier i Saltum Sognegård i perioden november 2015 - januar 2016.
Billederne er malet på lærred med
olie, kul, farvekridt, vandfarver og
blyant. Gennem motivernes indhold

og farver tolkes og udtrykkes følelser,
relationer, stemninger og naturen.
Hanne Lange vil fange livet/virkeligheden og give det videre i sin fortolkning til billedets beskuer.
Med venlig hilsen
Hanne Lange

Når det regner, se efter regnbuer
Når det er mørkt, se efter stjerner

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 be-
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høver 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.
Kristian Schjoldager

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
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 - Telefontid: tirsd. – fred.
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 Tlf. 99301616 - www.hv-nord.dk
Deadline for indlæg til næste nummer:
Fredag den 15. januar

Siden sidst:
w
Viede i Saltum
Camilla Henriette Gaarden
og Martin Lind Sørensen

✩
Døbte Saltum
Bertram Klæstrup Borup
Malthe Møller Algren
Nanni Iris Jensen
Laura Rask Hagen Sandal
Johannes Sønderby-Egebak

✩
Døbte Alstrup
Karl Rud Breum

U
Døde Saltum:
Dagmar Pedersen
Svend Egon Roland Andersen
Kristian Ulrick Vittrup
Kirsten Marie Bertelsen
Egon Christensen
Anne Elisabeth Larsen
Kirsten Christiansen
Knud Børge Frederiksen
Lissie Poula Uttrup
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogne
29. nov. 1. s.i. advent

kirkekaffe kk

06. dec. 2. s.i. advent

Birgit L. Jensen

Saltum
10.30

9.30 kk

9.30

13. dec. 3. s.i. advent		

10.30

20. dec. 4. s.i. advent		
24. dec. Juleaften

Alstrup

9.30

9.30		

børnegudstjeneste

24. dec. Juleaften		

11.00
15.15 & 16.30

14.00

25. dec. Juledag		

10.30		

26. dec. 2. juledag		

10.30

27. dec. Julesøndag

Hune Kirke 10.30		

31. dec. Nytårsaften		

21.00		

03. jan. Hellig tre konger		

10.30		

10. jan. 1. søndag efter H3K		

9.30 kirkekaffe10.30

17. jan. S. søndag e. H3K

kirkekaffe

10.30		

24. jan. Septuagesima		
31. jan. Sexagesima

10.30		

kyndelmisse aftensmad kk 17.30		

04. feb. Ungdomsgudstjeneste

19.00		

07. feb. Fastelavn

10.30		

kirkekaffe børnekor

14. feb. 1. søndag i fasten		

9.30 kirkekaffe10.30

21. feb. 2. søndag i fasten

Anette Udmark

9.30		

28. feb. 3.søndag i fasten

Birgit L. Jensen

9.30		

06. mar. Midfaste					 10.30
		

kk = kirkekoret medvirker

Saltum Plejecenter
24. dec. kl. 10.45

21. jan. kl. 14.30		

18. feb. kl. 14.30

Alle gudstjenesterne forrettes af Kristian Schjoldager
Julesøndag er der ikke gudstjeneste i Saltum kirke, der henvises til Hune kirke,
som har gudstjeneste kl 10:30 ved sognepræst Birgit Lundholm Jensen.
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.

