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Temaet ”Fred” i kirkebladets decem-
bernummer må næsten have noget 
med julefred at gøre. Noget helt unikt, 
der skaber små pauser i al slags uro 
for mange i slutningen af kalenderåret 
i stort og småt i nutid og i historie. 
Julefred har rødder i gammel nor-
disk tradition, og dertil er der også en 
historisk kirkelig tradition for ikke at 
kæmpe i Julen. Fra midten af 1500-tal-
let dækkede juletiden over perioden 
21. december (sankt Thomas´ dag) 
og tre uger frem. I denne tid var 
der lyst julefred over landet, hvilket 
betød, at man kun måtte udføre det 
allermest nødvendige arbejde. Hvis 
man havde nogen stridigheder, skulle 
man også lægge dem på hylden, en-
hver forbrydelse mod julefreden førte 
til forhøjede straffe. Over hele Norden 
gjaldt julefreden, alle retsstridigheder 
måtte vente, og man indsnævrede ar-
bejdet på gården til kun det absolut 
påkrævede. I den finske by Åbo ly-
ses julefreden endda stadigvæk den 
24. december kl. 12 fra Brinkala Gård 
i byens centrum. Det transmitteres i 
fjernsynet, og man kan også følge 
med på internettet.

Et af de kendteste eksempler på ju-
lefred, tror jeg, stammer fra 1. ver-
denskrig, hvor dette brev dateret 28. 
december 1914 er fra:
I vil næppe tro det, jeg fortæller jer 
nu, men det er den rene og skære 
sandhed. 

Det var næppe blevet dag, inden 
englænderne dukkede op og vinkede 
til os, hvilket vores folk gengældte. 
Lidt efter lidt kom de helt frem fra 
skyttegravene, vores folk tændte et 
medbragt juletræ,
stillede det på volden og ringede med 
klokker. 
Alle bevægede sig frit frem fra skyt-
tegravene, og det kunne ikke være 
faldet en eneste ind at skyde. 

Det, jeg for blot et par timer siden 
havde anset for vanvid, kunne jeg nu 
se med egne øjne ... det var dette no-
get gribende syn: 
Mellem skyttegravene står de mest 
forhadte og bitre modstandere om-
kring et juletræ og synger julesange. 
Dette syn vil jeg mindes resten af mit 
liv. 
Man ser snart, at mennesket lever 
videre, selv om det i øjeblikket ikke 
kender til andet end at dræbe og 
myrde ... 
Julen 1914 vil være uforglemmelig for 
mig.
Josef Wenzl fra det 16. Bayerske In-
fanteriregiment.

Et øjeblik hvor julen bare for en enkelt 
nat minder om, at der er mennesker 
på begge sider af fronten, og at høj-
tiden midt i al ufreden måske bare for 

Præstens hjørne
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en stund overbeviser soldaterne om, 
at trods ufred og krig så vidner kris-
tendommen om en menneskeLIGHED 
og et håb, som udholder selv den 
værste død og krig. 
 
Julefreden kan trodse selv verdens 
kriser, og derfor vil jeg også håbe, at 
den formår at trodse alle de konflikter, 
som vi alle går og tumler med i vores 
hverdag. Uenighed, trængt økono-
mi, ensomhed, manglende tryghed, 
sygdom, sorg eller angst for bare at 
nævne noget af alt det, som julefre-
den skal sænke sig over. Jeg håber 
på julefred for os alle, så vi må få en 
glædelig jul.

Personligt indtræder julefreden så al-
ligevel nok først Juledag, den er noget 

helt særligt. Jeg indrømmer blankt, 
jeg elsker Juledags ro og fred. Efter 
decembers ræs virker det, som om vi 
alle endelig kan slappe lidt af og tage 
det roligt. Spændingen og forventnin-
gerne er udløst, prædikenerne er skre-
vet, alle er mætte, og vi skal hverken 
bage småkager, fælde juletræ, vaske 
gulv, pynte op. Der er tid, og vi kan 
med god samvittighed sidde med en 
god bog, gå lange ture, lytte til musik 
eller bare tale sammen, bare hygge 
sig og fx gå i kirke – opfordringen er 
hermed givet videre – vel mødt!

Med ønsket om at julefreden må sæn-
ke sig over os alle.    

Schjoldager

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød! 
B.S. Ingemann
(Nr. 121 i Salmebogen)



4

Når fremmede banker på
Når dette læses, er menighedsrådsval-
gene overstået. 
Efterfølgende blev skrevet i valgperi-
oden, hvor pressen jævnligt havde fokus 
på folkekirkens dalende medlemstal.

Vi er i en situation, hvor landets befolk-
ningssammensætning ændres fra at 
være en stamme, der i århundreder har 
boet på en halvø på det europæiske kon-
tinent uden at blive overrendt af folke-
slag  med andre opfattelser end vore 
egne. Nok har vi været i krig med sven-
skere og tyskere, men ikke krige, som 
ændrede det forhold, at vi fra Harald 
Blåtand over reformationen i 1536 har 
haft kirker, som flertallet er kommet i. 
Fra Grundlovens indførelse i 1849 kaldet 
den danske folkekirke.
I dag er situationen en ganske anden. 
Først med tilførsel af arbejdskraft-
væsentligt fra Tyrkiet  og Østeuropa – og 
sidst med flygtninge, der alle overvej- 
ende er muslimer. 
Befolkningssammensætningen bliver 
dermed multikulturel, hvilket vil sige, 
at mange bekender sig til en lovreli-

gion, der med dens klare svar tiltræk-
ker usikre søgende  også blandt såkaldt 
etniske danskere.
Denne nye situation har fået kultur- og 
kirkeminister Bertel Haarder til at hen-
vende sig til danskerne om at komme 
med bud på nogle få begreber, som skal 
samles i en såkaldt Danmarkskanon, så 
vi ved, hvad og hvem vi selv er, når vi 
møder de fremmede. Debatten herom 
er vist på ferie.
Det er mediernes opmærksomhed på 
folkekirkens dalende medlemstal ikke. 
Nordjyske holder sig ikke tilbage med 
overskrifter. Her er to forskellige.
12. sept.: ”Danskerne flygter fra kir-
ken.”
Der bringes samtaler med personer i 
forskellige aldersklasser - i øvrigt kvin-
der - der alle har meldt sig ud.  
Deres begrundelser er ikke ukendte, 
men økonomi er ikke et kernepunkt, 
hvad ellers tit er hørt. 

En 22-årig samfundsstuderende fra 
Aalborg Universitet adskiller sig fra 
de andre. Hun standser ikke med at 
melde sig ud, men kommer med et 
forslag til navn på den skat, som vi 
yder. Hun ville foretrække, at den 
ikke hed kirkeskat, men religions-
skat, så alle uanset religion kunne få.                                                                                                                                            
Hermed rører hun ved noget, som 
er oppe i tiden: Adskillelse af kirke 
og stat. Om hun er klar over, at det 
kræver grundlovsændring, vides ikke, 
men grundloven siger tydeligt og klart: 
”Den evangelisk-lutherske kirke er den 
danske folkekirke og understøttes som 
sådan af staten. Der siges samtidigt, at 
vi har religionsfrihed. Det står enhver frit 
at melde sig ud af folkekirken og danne 

Det giver liv og mening
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egne trossamfund, men religionsfrihed 
er ikke det samme som religionslighed 
i hht foranstående. Folkekirkens stilling 
er slået fast. Grundlovsændring er ikke 
noget, der sker fra dag til dag.
Nordjyske 16 sept.: ”Flere i kirken end 
i biffen.”
Flere melder sig ud af folkekirken, men 
der er masser af deltagere til aktiviteter 
i de nordjyske kirker. Det viser tallene 
fra den optælling over kirkelige aktivi-
teter, der blev foretaget i 2015. 
Det samlede deltagerantal ved kirkelige 
arrangementer i Aalborg Stift viser 1,4 
mill. mod 1,1 mill. solgte biografbilletter 
i samme periode.

Biskop Henning Toft Bro glæder sig 
over tallene for sit stift. Nok er der til-
bagegang, men det er så små tal, at han 
ikke tillægger det stor betydning. 
Han glæder sig især over, at børn og 
unge kommer i stort tal, når de bliver 
inviteret. Koncerter bliver også nævnt 
som værende populære.
”Vi skal blive ved med at udvikle kirke-
livet og give nordjyderne endnu flere 

anledninger til at komme i kontakt med 
kirken.” Det er lige ved, at biskoppen 
siger markedsføring.

Inspiration kan hentes ved at kigge til 
paven i Rom, som har besluttet at tage 
nye midler/metoder i brug i og med, 
at han har ansat en del personer med 
forstand på den slags bl.a. en dansker 
- oven i købet fra Tversted - til at digita-
lisere sit budskab.
Menighedsrådsvalgene er overstået. 
Med tal og kommentarer in mente kom-
mer de nye menighedsråd til at navi-
gere i en verden med krav om nye ind-
pakninger af kirkens budskab. Kernen: 
Forkyndelsen - kan måske blive svær at 
få øje på.
Kirken, der for de fleste af os ikke er 
hverdagskirke, men som er der, når der 
er behov. Opgaven med at fastholde 
folkekirkens stilling i det danske sam-
fund bliver stor.
Præster og menighedsråd er ikke alene 
om opgaven. Den ligger hos enhver, der 
vil denne kirke.

Marie M. Poulsen

Første søndag i advent indvier vi den 
nye alterbort i Saltum Kirke. Den er 
fremstillet af Kiirsten Pedersen, der 
altid har lavet meget håndarbejde og 
i øvrigt er meget aktiv i Uldfestivalen. 
Kiirsten Pedersen forklarer, at borten 
består af to dele: Øverst en hæklet del 
med tro, håb og kærlighed. Motivet har 
hun fra en gammel hækleprøve, som 
er fra hendes mormor eller hendes mor 
igen, så under alle omstændigheder 
er den gammel. Den nederste del er 

strikket og mønsteret her kommer fra 
et gammelt sjal, som Hals museum har 
fundet. 

Kiirsten Pedersen blev 
meget glad og beæret, 
da hun fik mulighed 
for at lave en ny alter-
bort til Saltum Kirke, 
og hun håber, at me-
nigheden vil blive glad 
for hendes bidrag.

Ny alterbort



Sogneaften:
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Tilmelding til alle sogneaftner er nødvendig mht. bordopsætning og kaffebrygning og skal 
ske på tlf. 30705001 senest mandagen før.

Saltum – Alstrups menighedsråds aktivitetsudvalg

Massoud Fouroozandeh fortæller sin 
enestående og dramatiske historie, 
hvori en koransanger i Iran bliver til 
kirkefader i Danmark. 
Han fortæller om barndommen i 
Shahens Teheran, de tidlige teenageår 
under ayatollah Khomeinis styre, om 
den dramatiske flugt over de kur-
diske bjerge med den ene fod i gips, 
og ikke mindst om livet i Danmark. 
Her beskrives især hans omvendelse til 

kristendommen og arbejdet med den 
iranske menighed.

Massoud forener i 
foredraget sin per-
sonlige fortælling 
med en teologisk 
forklaring af for-
skelle og ligheder 
mellem Islam og 
Kristendom.

...Og nej, det er ikke en genopsæt-
ning efter Dickens gamle roman, 
men derimod et stykke musikteater, 
hvor Kim Sjøgren er hovedpersonen, 
sekunderet af sine 5 Mermaids.

Kim er en fremragende storyteller og 
lattermusklerne vil med garanti blive 
flittigt rørt i de 90 min., stykket varer. 
Kims Jul er en musikalsk rejse, hvor 
publikum også aktivt deltager, og 
stykket er spækket med vidunderlig 

julemusik og humoristiske indslag.
Koncerten starter kl. 20.00. 
Billetter på www.billetnet.dk

Saltum Kirke præsenterer den 7. december 2016 
“et juleeventyr” med Kim Sjøgren

Sogneaften torsdag den 2. februar kl. 19.30
Massoud Fouroozandeh “Den forbudte frelse”

Torsdag den 16. februar kl. 19.30 gi-
ver troubadur og komponist Jens Stage 
koncert i Saltum Kirke med musikfor-
tolkning af forfatter Johannes Jørgen-
sens digte. Jens Stage har selv skrevet 
musik til digtene og vil fremføre disse 

med sang og gui-
tar. Ind imellem 
fortæller han kort 
om Johannes 
Jørgensens liv.

Johannes Jørgensen koncert i Saltum Kirke
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Julearrangementer:

Kom og vær med til 
at "Synge Julen ind" i Saltum kirke
Sammen med kirkens voksenkor og band. Onsdag den 14. december kl.19.30

Kom og vær med til at “Synge Julen ind” 
i Alstrup kirke 
Sammen med børnekoret.
Søndag den 11. december 
kl.15.00

Familie 
julegudstjeneste 
i Jetsmark Kirke 
lørdag den 
24. december 
kl. 10.30 
Ved Kristian Gram Schjoldager. 

Alle er velkommne

Børnehave - 
og dagpleje
julegudstjeneste
torsdag 15. december kl.10 
i Saltum Kirke. 

Forældre og bedsteforældre 
er velkomne. 

Æbleskiver i sognegården bagefter.

Skolens 
juleafslutning
Holdes i Saltum Kirke 
fredag den 16. december 
kl. 10.00.
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Børn og unge:

Minikonfirmand
Minikonfirmand er et tilbud fra 
folkekirken om dåbsoplæring 
til alle børn i 3. klasse.

Formålet er at gøre børnene 
fortrolige med kristendommen 
og kirken. 
Dette vil ske  gennem bibel-
fortælling, leg og kreative 
aktiviteter. 

Opstart tirsdag den 24. januar 
kl. 14.
Tilmelding til Karen på 
karenmvolesen@hotmail.com 
eller 61222954.

Ungdoms-
gudstjeneste
”Venskab på trods”  

Torsdag d. 9. februar 
kl. 19 i Saltum kirke

Spaghetti-
gudstjeneste 

Torsdag den 16. februar, 
kl. 17 i Saltum Kirke.
 
Et tilbud til børnefamilier 
med gudstjeneste i 
børnehøjde og spisning 
bagefter.
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Da der ved indleveringsfristen for kandi-
datlister d. 27. september 2016 kl. 19:00 
kun var afleveret en liste fra hvert sogn 
til menighedsrådsvalget d. 8. november 
2016 aflyses valget i Saltum og Alstrup 
sogne.
Det nye menighedsråd er fra Alstrup 
sogn: Ole Pedersen og Thomas Hassel-
ris, suppleanter fra Alstrup: Tobias Bengt-
sen Breum og Niels Christian Andersen.
Det nye menighedsråd fra Saltum sogn 
er:  Henrik Munkholt, Dorte Gregersen, 
Harald Kirkbak, Morten Marinus, Inger 

Ibsen og Elin Gjerløv, suppleanter fra 
Saltum sogn er: Annemette Michelsen og 
Jonas Kjærsgaard.
Menighedsrådet konstituerer sig den
17. november 2016.

I løbet af efteråret er det meste af 
den læskabende beplantning nord for 
kirken blevet etableret. Til foråret vil 
der blive etableret belægning og opsat 
bænke mellem beplantningen. 
De plastik kanter, der er opsat som 
skel mellem bed og græs ved grav-
stederne på nordsiden af kirken, vil 
blive udskiftet. 

I perioden fra 1. november til 1. marts 
er det tilladt at lægge dekorationer 
og blomster på plænen med grav-
plader på nordsiden af kirken. Syd 
for tårnet har jeg prøvet at etablere 
et staudebed. Jeg håber, det lykkes 
og glæder mig til at kunne lave buket-
ter og dekorationer med vores egne 
blomster. 

Hækkene på kirkegården trænger 
til fornyelse, vi vil løbende udskifte 
partier af hæk. Der har været tradi-
tion for at plante Thuja, men der vil i 
fremtiden blive plantet Taks, da den er 
nemmere at holde pæn.

Mange hilsner fra 
Louise Larsen

Vinterens udstilling 
i sognegården
Udstillingen skiller sig ud fra de udstil-
linger, vi plejer at have ved, at kunst-
neren ikke er nulevende og ved, at det 
var en kunstner, der var i stand til at 
forsørge sin familie, kone og fire børn, 
ved at sælge sine malerier. Billederne 
er venligst udlånt af Lise Gross Peders-
en fra Alstrup, der fortæller:
 ”Min morfar Einer Gross, født okto-
ber 1895, død i 1960, uddannet maler, 
levede af sin hobby og store passion: 
kunstmaleri. Med sit giftermål med min 
mormor Ellen Margrethe Gross i 1925 
og 4 børn formåede han at brødføde 
sin familie alene med sit kunstmaleri. 
Han var en efterspurgt kunstner og 
malede motiver fra mange forskellige 
steder i Danmark. 

I 1939 byggede de sommerhus i 
Blokhus og havde meget kontakt 
med de andre kunstnere, der boede i 
Blokhus i 1930-1950erne. Derfor har 
han malet rigtig mange billeder fra 
Blokhus og omegn. En af hans store 
forcer var hans evne til at få lyset ind 
i sine malerier. Jeg kan personligt altid 
ved blot et enkelt kig på et maleri se, 
om det er min morfar, der har malet 
det.

Jeg glæder mig til at vise nogle af min 
morfars malerier i Saltum sognegård.

Venlig hilsen 
Lise Gross Pedersen

Fra Kirkegården



OPSLAGSTAVLEN:

Koncert
Jeg skal allerede nu gøre opmærk-
som på, at vi den 25. marts kl. 
14.30 får besøg af Fangekoret, der 
giver koncert i Saltum Kirke.

Lisbeth Nymark Sørensen

OPSLAGSTAVLEN

Kyndelmisse
Kyndelmisse betyder lysmesse og falder 40 dage efter jul. 
Her, hvor halvdelen af er vinteren er gået, og det stadig er mørktudenfor, er der fra gammel tid blevet fejret lysmesse for at fejre forårets komme. 

Vi fejrer denne tradition i Saltum den 29. januar kl. 17.30. Efter gudstjenesten går vi i sognegården og spiser sammen.

Fastelavns-
gudstjeneste

Søndag den 26. februar er der 
fastelavn, og i Saltum kirke vil der 
blive afholdt børne- og familieguds-
tjeneste kl.10.30. 

Efter gudstjenesten vil der blive 
slået katten af tønden og spist 
fastelavnsboller. 

Børnekoret medvirker.

Rigtig “Glædelig Jul og 

Godt Nytår” til korene! 

Vi starter op igen i uge tre. 

Børnekoret 

tirsdag den 17. januar - kl.15.15.

Voksenkoret 

onsdag den 18. januar - kl.19-21. 

Kærlig hilsen “kormor”.
Indre Missions program
December: 
Tirsdag den 13. kl. 19,30:
Vi synger Julen ind ved,
Margit og Per Jørgensen, Astrup.

Januar: 
Tirsdag den 10.  kl. 19,00,
E.A.B. Ved Ole Skagen.
Tirsdag den 24. kl. 19,30 Israels Aften 
ved, Edel og Gert Nedergaard Hansen, 
Brønderslev.

Februar: 
Tirsdag den 21. kl. 19,30 møde ved, 
Verner Christensen, Brønderslev.
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Siden sidst:

Døbte Saltum:

Døde Saltum:

Erik Østergaard

Jens Egon 
Søndergaard 
Kristensen

Svend Arne Olesen

Inger Vejby Munkholt

Elin Pedersen Krogh Gry Nørgaard Larsen Sommer Vestenbæk 
Nielsen

William Bach 
Lundtoft Jørgensen

Theodor Ingvardsen 
Mathiesen

Selma Lill Bech Garcia

Maria Koch Kjærgaard 
og Kasper Møller Jensen

Bryllup i Saltum:



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum
04. dec. 2.s.i advent Birgit L. Jensen 09.30 
11. dec. 3.s.i advent    10.30 
18. dec 4.s i advent    09.30  10.30
24. dec. Juleaften           15.15 og 16.30 14.00
25. dec. Juledag    10.30 
26. dec. 2. juledag    10.30 
31. dec. Nytår    21.00 
08. jan. 1. s.e. helligtrekonger   10.30 
15. jan. 2. s.e. helligtrekonger   9.30 
22. jan. 3.s.e. helligtrekonger   9.30   10.30 kk*
29. jan. 4.s.e. helligtrekonger Kyndelmisse* 17.30  
05. feb. Sidste søndag efter H3K   9.00 MB 
09. feb. Ungdomsgudstjeneste   19.00 
12. feb. Septuagesima    9.30  10.30
16. feb. Spaghettigudstjeneste   17.00 
19. feb. Sexagesima    10.30 
26. feb. Fastelavn Børnekor og kaffe* 10.30  0 
05. mar. 1. s. i fasten Birgit L. Jensen  09.30 
   
*Kyndelmisse - se opslagstavlen i bladet   
*Fastelavn - se opslagstavlen i bladet   
*kk - Kirkekaffe   

Saltum Plejehjem:   
24-12-2016 kl. 10.45  Anette Udmark  
19-01-2017 kl. 14.30   
16-02-2017 kl. 14.30  
   

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.


