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I det sidste års tid har kirkebladets 
temaer handlet om de forskellige 
kirkelige handlinger, og så kom det 
uheldigvis til at være sådan, at det 
nummer, der skal handle om død og 
begravelse, er sommernummeret. Det 
passer ikke umiddelbart sammen, jeg 
ville hellere skrive om liv, lys, grønne 
blade og blomster, der står i fuldt flor, 
som de gør lige nu, i stedet for kulde, 
mørke, sorg og smerte. Men sådan er 
det altid, døden kommer aldrig belej-
ligt, den vil altid være en uindbudt 
fremmed, der tvinger sig adgang til os 
og vore kæres liv.

Døden er et af de sidste tabuer, vi har, 
ingen taler om den, og sjældent gør 
familierne selv deres døde i stand. 
Døden gemmes væk på plejehjem og 
i kapeller, og bedemanden hyres til at 
håndtere den del af den, som vi kan 
slippe for. Men dødens påvirkning af 
os som pårørende, kan vi ikke stikke 
af fra , uanset hvor meget vi gerne 
vil, og hvor meget vi flygter. Sorgen 
og smerten hører med, for døden er 
halvdelen af vores fælles grundvilkår. 
Vi ved, at ethvert menneske fødes 

og dør. Det er forudsætningen og be-
tingelserne for vores tilværelse. Gen-
nem vores liv skal vi tilmed ikke kun 
forholde os til visheden om, at vi selv 
skal dø. Vi skal også forholde os til, 
at mennesker, som vi elsker, dør fra 
os. Sorgen og savnet hører med, det 
er kærlighedens bagside, det koster at 
elske. Det er kun den, der ikke knytter 
sig til andre mennesker, som undgår 
at betale sorgens pris. Men hvad er 
det lige for et liv?

Sorgen gør ondt, vi hverken kan el-
ler skal tale og trøste den væk, vi 
kan måske lindre den ved at tale om 
det, der gør ondt. Men den fortæller 
os samtidig noget om, hvor meget vi 
egentlig har haft. Sorgen fortæller om 
en nærhed, som var. Den fortæller 
om varme, lys, latter og gode timer. 
Hvis vi tænker over det, sætter det 
også vores eget liv i perspektiv, for 
det er så vigtigt - om vi holder livet 
og kærligheden for os selv, eller om 
vi gavmildt deler alt det liv og al den 
kærlighed, vi for intet har fået givet. 
Det er så vigtigt for det er altafgørende 
for enhver af os, at der er nogen, der 
vil holde os i hånden, tænde lys, når vi 
synes, alt ser sort ud.

Som det første i dåbsritualet og som 
noget af det allersidste, der siges ved 
kisten, læses et lille citat fra 
1. Petersbrev:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi 
Fader, som i sin store barmhjertighed 
har genfødt os til et levende håb ved 
Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Præstens hjørne
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Jeg synes, det er så smukt, for ved en 
dåb giver det selvfølgelig god mening 
at tale om et levende håb, vi håber alle 
på et godt, langt og lyst liv for det ny 
lille menneske, men tør man stå ved 
graven, når alt er sort og ser håbløst 
ud og stadigvæk have modet til at 
indeholde et levende håb, at døden 
ikke er det sidste, der skal siges om 
et menneske, at livet stadig er godt 
trods alt det svære, at Guds og vores 
kærlighed stadigvæk lever på trods 
af alle de andre bånd, der er kappet 
over. Har man modet i sig til det, så 
bliver det så stærkt og så stort, at jeg 
både føler stor ydmyghed og taknem-
melighed for at få lov til at stå sam-
men med de mennesker, der med 
tårer i øjnene, står omkring  graven.

Kristian Schjoldager

 Vor Herre har indskrevet
 opstandelsens løfte,
 ikke kun i bøger,
 men på hvert eneste
 af forårets blade.

(Martin Luther 1483-1546) 

Et dødsfald skal anmeldes til sog-
nepræsten senest to dage efter 
dødsfaldet. 
Det anbefales at kontakte præsten 
før kontakt til bedemanden, idet 
begge kan udfylde dødsanmeldels-
en. 
Der er den forskel, at præsten gør 
det gratis, medens bedemanden 
tager betaling. 
Det er kun præsten, der må og 
kan indberette dødsfaldet til skif-
teret og kommune. 

Der må højst gå 7 døgn fra døds-
faldet og til begravelsen har fun-
det sted.

Personalet på kirkegården kan 
lave alterdekorationer/buketter 
og blomsterpynt til bænkerækker 
i forbindelse med begravelsen, for 
nærmere information henvendelse 
til graver Louise Larsen 40487751.

Ved dødsfald/begravelse
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En solnedgang kan være smuk, utrolig 
smuk, men den kan for mig aldrig måle 
sig med en solopgang.
Dér, hvor jeg bor, kan man se solopgan-
gen året rundt, om sommeren i nordøst 
og hele vejen til sydøst om vinteren. 
Jeg har stået dér et utal af gange, set 
dagen bryde frem i øst og følt ”jublen 
skønt alt er tyst”, ganske som Jakob C. 
L. Knudsen skriver i ”Se nu stiger solen” 
fra 1915, nr. 754 i salmebogen.

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!

Der findes mange hundrede salmer i 
vores salmebog. Salmen ”Du gav mig, 
o Herre, en lod af din jord” er skrevet af 
Carl Reinhold Sundell til landmænd, og 
blev optaget i den svenske salmebog i 
1937 og oversat til dansk af Karl Laurits 
Aastrup i 1945, mens han var præst for 
danske flygtninge i Sverige under den 
tyske besættelse. Salmen har nr. 728 i 
salmebogen. 

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk 
og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.

Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min,
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

Det giver liv og mening
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Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, 
som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel, om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, 
som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

Det er én af mange salmer, der fortæller 
om menneskers dagligdag, én af mine 
favoritter. Den beskriver fint, hvordan 
det er at have ansvar for opdyrket land, 
som skal give os alle føden og samti-
dig ansvar for den natur, vi selv er en 
del af. Vi bliver også gjort bevidste om, 
at andre har gjort det lettere for os, og 
deri ligger vel, at vi en dag selv skal give 
jorden og ansvaret videre. Det er mit 
håb, at også vi i vores tid har bidraget 
med noget, der kan komme fremtiden til 
gode. Der fortælles om at gøre sit bed-
ste og vide, at det ikke gør det alene, 
og ikke mindst om at elske for ”deri er 
livet”. 

Dorte Gregersen

Årets konfirmander 2016

Konfirmanderne er fotograferet af Jette Therkildsen, Pandrup



Koncerter
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TRONDHEIMSOLISTERNE
Kunstnerisk leder: Øyvind Gimse

Velkomst ved formand for 
Vendsyssel Festival Jørgen Boe
Åbningstale ved Kulturminister 
Bertel Haarder

TRONDHEIMSOLISTERNE blev eta-
bleret i 1988 og er i dag kendt for en 
stor programbredde og fleksibilitet, 
der rækker fra barok og romantisk 
repertoir over tango, jazz, folkemusik 
og rock til nykomponeret samtids-
musik. 
Gennem koncerter og turneer i Eu-
ropa, Asien og Syd- og Nordamerika 
har kammerorkestret slået sit navn 
fast som et af de mest spændende på 
de internationale scener.
Siden 2002 har den norske cellist Øy-
vind Gimse som kunstnerisk leder vi-
dereført udviklingen af TRONDHEIM-

SOLISTERNE som et topprofessionelt 
ensemble.

Billetpris: 200 kr. – se i øvrigt Vendsys-
sel Festivals hjemmeside
Program: Værker af Frank Bridge, 
Benjamin Britten, Edvard Grieg og 
Gjermund Larsen

Sommerkoncert
Festlig sommerkoncert med kirkens 
eget kor og band torsdag den 9. juni 
kl. 19.30.

Vi har siden sidst været så heldige, at 
få skabt vores eget band med lokale 
musikere, bestående af: Mogens Gjer-
lev (guitar),Niels Thomsen (trommer) 
og Thomas Kranker (bas).

I øvrigt gæsteoptræder Gertrud Bjerg 
(harmonika, klaver), og Jørgen Jensen 
(vokal, guitar).

En koncert med et meget varieret rep-
ertoire, vekslende med dejlige, som-
merlige fællessange.

Onsdag den 6. juli kl. 19.30 i Saltum kirke
Vendsyssels festivals åbningskoncert
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Glimt fra Palmesøndag

Indre Missions 
program

Vi havde en festlig familiegudstje-
neste Palmesøndag, som samtidig var 
afslutning for Minikonfirmanderne. 

Sammen med børnekoret medvirkede 
de ved skriftlæsning, bøn og friske 
sange. 

Præsten havde børnene med på på-
skevandring op gennem kirken, hvor 
der var stop, snak og små opgaver 
ved påskevejens vigtigste "stationer".

Juni:
Ingen Møde.

Juli:
Ingen Møde.

August:
Tirsdag den 23 kl. 19,30 
Ved Pensioneret Missionær,
Mogens Kofoed Phil, Randers.

Det sner stadig og det fryser.
Men vi har ikke haft 

et jordskælv for nylig.

(Peter Plys)
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Guds engle er så mange slags…

Jeg er blevet
spurgt, hvilken
teknik, jeg an-
vender, når jeg
maler.
Svaret er, at jeg
ikke mestrer 
nogen teknik.
Faktisk kan jeg
slet ikke male.

Det troede jeg engang. Eller jeg tro-
ede, at jeg kunne lære det. Men gang 
på gang blev jeg ærgerlig, fordi det, der 
kom på lærredet, ikke svarede til det, 
jeg forestillede mig inde i hovedet.

Så en dag gav jeg op - Jeg gav slip.
Istedet begyndte jeg at lege. Og bede.
Når jeg begynder på et nyt lærred, har 
jeg således ingen anelse om, hvad det 
skal blive til. Jeg smører blot farver 
rundt imellem hinanden - og nyder det. 
Når malingen er tør, kigger jeg så på det 
igen - ligesom jeg kigger på skyerne på 
himlen, og nogle symboler, figurer og 
personer begynder at træde frem.

Sådan kan jeg gå og studere det i nogle 
dage, uger - måske måneder, mens jeg 
taler med Gud: Hvad synes du? Hvad vil 

du med det her? Og så finder vi sammen 
ud af noget.
Han giver mig indsigter, viser mig nye 
sider af mig selv.
For egentlig er det hele jo selvportræt-
ter.

Men i virkeligheden er vi mennesker nok 
slet ikke så forskellige, så måske er der 
også noget, som du kan spejle dig i?
Har du fået øje på dine vinger?

Inge Merete Gross
www.imgross.dk

I løbet af forår og forsommer vil 
arbejdet på nordsiden af kirken blive 
afsluttet.

Der vil blive etableret beplantning, 
der kan skærme for vinden og lagt 
belægning, hvor der bliver mulighed 
for at sidde. 

Den barkflis, som blev lagt ud i 
efteråret vil blive fjernet, og der vil 
blive sået græs.
Kom gerne med løg og stauder, hvis 
I har overskud. Vi tager med glæde 
imod.

De venligste hilsner 
graver Louise Larsen

Fra kirkegården



Samarbejde på tværs af sognegrænser 
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Ny fælles PR-side i Sydvestvendsys-
sel ugeavis for Saltum, Alstrup, Hune, 
Ingstrup, Vester Hjermitslev og Jets-
mark sogne – det såkaldte fire-pas-
toratssamarbejde.

Samarbejdet foregår på to planer. 
Dels er der et samarbejde præsterne 
imellem,dels samarbejder vi også 
om bl.a. fælles kirke- og kultur- 
medarbejder, kirkemusikalsk leges-
tue, minikonfirmander og babysalme-
sang. Endvidere en gudstjeneste i det 
fri 2. pinsedag og en kirkevandring 2. 
påskedag.

Det har også været tanken, at me-
nighedsrådene kunne vælge forskel-

lige områder at samarbejde om. 
Derfor prøver de fire pastorater nu i 
fællesskab, med opbakning fra alle 
menighedsråd, at søsætte en fælles 
halv PR-side i ugeavisen, Sydvest-
vendsyssel, og i samme ombæring 
bliver Tirsdagsordet og gudstjeneste-
tidspunkterne lagt ind på samme side, 
så der så at sige bliver en kirkeside i 
ugeavisen.

De fire pastorater håber, ideen bliver 
taget godt imod, og at det kommer til 
at fungere tilfredsstillende både for 
læserne og for sognene.

På de fire pastoraters vegne, 
Birgit Lundholm, Hune.

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 uover-
skueligt og tungt.
 
Gruppen består af max 8 deltagere, og 
vi er to præster, som leder gruppen. 
Vi skal mødes ca. en aften i måneden 
5 gange. Vi mødes kl. 18.30-20.30 i 
Kirkeladen i Hune, Kirkevej 9A, 9492 
Blokhus. 
Første gang bliver onsdag den 28. sep-
tember. 

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. 

Sorggruppe - et tilbud for voksne, 
der har mistet



OPSLAGSTAVLEN:

Nye konfirmander
2016/17
Indskrivning af konfirmander finder 
sted efter gudstjenesten i Saltum 
den 28. august.

OPSLAGSTAVLEN

Kirkens Kor
Opstart af børnekor: 
Tirsdag den 16/8 kl.15.15 - 16.45.

Opstart af voksenkor: 
Onsdag den 17/8 kl.19.00 - 21.00.

Opstart af band: 
Onsdag den 24/8 kl.19.00 - 21.00.

Kirkemusikalsk 
Legestue 

Er tilbud for børn fra 1-3 år ifølge med en omsorgsperson. Tilbuddet er til de mødre/fædre, der går hjemme med deres lidt ældre børn samt dagplejere el-ler de yngste i børnehaven. Det er, ligesom med salmesang, et tilbud, hvor der arbejdes med alle sanser. Interesserede kan henvende sig til kirke- og kul-turmedarbejder Karen Olesen, karenmvolesen@hotmail.com  eller 61222954.
Opstart torsdag den 18. august og herefter hver anden uge i u Lidt om side 4-5:

Fernisering

Søndag den 31. juli 

afholder Inge Merete Gross 

gudstjenesten i Saltum. 

Efter gudstjenesten deltager hun i 

forbindelse med kirkekaffen 

i ferniseringen af sine malerier 

i sognegården. 

Instrumenter

Skulle nogle i sognet, som spil-
ler et eller andet instrument, 
have lyst til at komme og spille 
med i bandet, og/ eller sammen 
med organisten, er man meget 
velkommen til at henvende sig 
til Lisbeth Nymark Sørensen.



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: tirsdag – fredag 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 1. juli

11

Siden sidst:

Døbte Saltum: Døde Saltum:
Tonny Frank Johansen
Egon Kirkbak
John Vestergaard 
Hejlesen
Elly Kristine Nielsen 
Lilly Nielsen

Signe Marie Olsen 
Inger Jensen 
Egon Vestergaard
Doris Karoline K 
Thomsen
Johannes Heidemann 
Gregersen
 

Ella Michelle Dige-Sigal 

Asta Nymann 
Hvarregaard 

Storm Gude Rosa

Noah Løfquist Manke 

 



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum
05. juni 2.s.e. trinitatis   10.30 
12. juni 3. s.e. trinitatis  frokost 12.15  9.30
19. juni 4. s.e. trinitatis Birgit L Jensen   10.30 
26. juni 5. s.e. trinitatis   9.30 kirkekaffe 10.30 
03. juli 6. s.e. trinitatis   10.30  9.30
10. juli 7. s.e. trinitatis   10.30 
17. juli 8. s.e. trinitatis  Emeritus  10.30 Emeritus 9.30
24. juli 9. s.e. trinitatis   10.30 
31. juli 10. s.e. trinitatis Inge M. Gross  kirkekaffe 10.30 Birgit Jensen 9.30
07. aug. 11. s.e. trinitatis Birgit L Jensen  09.30 
14. aug. 12. s.e. trinitatis Anette Udmark  frokost  12.15 
21. aug. 13. s.e. trinitatis   10.30   9.30
28. aug. 14. s.e. trinitatis konf.ind.   10.30 
04. sept. 15. s.e.trinitatis   9.30 Kirkekaffe  10.30
   
   
Saltum Plejehjem    
16. juni kl. 14.30 Kristian Schjoldager  

Alstrup

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.


