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Præstens hjørne
Vi vil fred her
til
lands
…!
Når vi kommer
frem til den 24
juni, så er vi
mange, der fejrer denne dag.
Vi kender alle
Sankt Hans aften, hvor aftenen gerne må
være ekstra lun
og vindstille, hvor vi samles omkring
bålet og synger og bare nyder sommeren, men netop derfor har dagen
også en vigtig betydning, et budskab, som er lige så vedkommende
for os, som det var for vore fjerne
forfædre. Sankt Hans handler om
fællesskab 
– det kan næsten ikke
understreges nok i en tid, hvor man
dyrker individualismen mere end
nogen sinde, midt i dette kan Sankt
Hans aften næsten virke som en
oase med et klart og tydeligt formål.
Det er netop fællesskabet, der har
gjort, at danskerne helt siden oldtiden har samlet sig på højdepunkter
i landskabet og tændt glædesblus
for at fejre lyset og de lange dage.
Det var ikke bare hver enkelt by, der
samlede sig i fællesskab, men man
tændte bål således, at nabobyen
helst også kunne se det, og således,
at man også kunne se deres bål, for
denne fest var man fælles med de
andre bysamfund om. Og som tiden
er gået, er den gamle hedenske
solhvervsfest og den kristne festdag gået op i en højere enhed i en
traditionsrig folkefest, hvor vi kan
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brænde vor tids hekse og trolde,
som vi også fra livet med glædesblus vil holde. Det kunne være depressioner, ulykke, sygdom, stress,
men også mismod og ligegyldighed.
Ondskaben har mange ansigter.
Lige denne kristne festdag kom til
at få en særlig betydning for kirken
i Saltum, for den hellige Hans, der
bliver fejret den dag, er Johannes
Døberen, som er den ene af de to
helgener, Saltum Kirke er indviet til.
Johannes Døberen er interessant,
når det handler om fællesskab, for
også Johannes samlede mennesker
omkring sig til et fællesskab omkring det, han stod for og troede
på, det er også det dåben bevidner i
kirken – et fællesskab omkring Gud,
omkring det, vi står for og tror på,
og ikke mindst omkring hinanden.
Lad os derfor i fællesskab brænde
det onde og det, der smerter, på
bålet og nyde den lyse aften (regn
eller ikke regn).
Lad os holde Sankt Hans ved bålet
og håbe på, at glædens ild må
brænde i alle mennesker og for alle
mennesker.
Schjoldager

Årets konfirmander 2018

Fotograf Jette Therkildsen

“Elsk mig mest når
jeg fortjener det mindst,
for da behøver jeg det mest”
Du spørger Gud:
Hvorfor krig, sult og elendighed?
Måske spørger Gud dig
om detsamme?
(S. Claiborne)

Fotograf Jette Therkildsen
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Noget på hjerte
Denne her lille
by Saltum nord
for Ålborg havde jeg aldrig
hørt om, før jeg
flyttede her til.
Oprindeligt
kommer jeg fra
Odense,
men
tænkte, at jeg
ville prøve noget andet, inden jeg blev for gammel. Jeg købte et sødt hus, som jeg
senere er flyttet fra til et lidt mindre
hus. Jeg er glad for at bo her tæt
på Blokhus og Løkken. Her er dejligt
i sommerlandet. Hurtigt blev jeg
medlem af kirkekoret, og de har taget så godt imod mig, at jeg kalder
det for min familie, da jeg ikke har
så meget af det.
I Odense startede jeg som 12 årig
med at synge i Risinge-skolens pigekor, et fantastisk kor, et af landets
bedste i mange år. Det er det, der
har givet mig det grundlæggende
inden for sang. Jeg tog undervisning
i sang og var kirkesanger i Ansgar
kirke i Odense i 7 år. Da Odense
Domkirke manglede en kirketjener,
fik jeg jobbet og må sige, at det har
været et af de bedste job, jeg nogensinde har haft, et meget alsidigt
arbejde. Inden jeg fik dette job, var
jeg begyndt at spille teater og optræde som solist, og det var svært at
få passet ind sammen med kirkearbejdet. Men efter de 10 år i kirken
fik jeg min egen pølsevogn, og fik
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dermed mulighed for at genoptage
teatret, og i 5 år var jeg ”Konen med
æggene” i H. C. Andersen paraden,
og vi kom rundt både i udlandet og i
Danmark med vores eventyr.
Da jeg flyttede her til, ville jeg jo
gerne spille teater, og har været
med i Hjørring sommerspil i 2
somre, Robin Hood i 2014, og i
Sound of Music. Dér havde jeg den
fantastiske rolle som Abbedissen, og
jeg elskede den rolle. Jeg har også
været medlem af Gjøl sognekor, hvor
jeg blev brugt flittigt som solist, og
det gør jeg også her i vores kirkekor.
Det er jo det, jeg elsker og vil. Jeg
var så heldig at komme med i Hjørring kammerkor, et fantastisk godt
kor, hvor vi synger store klassiske
værker, danske og engelske sange,
som jeg også gjorde i Odense. Inspirationen til at synge kommer
mest, når jeg hører sang og musik,
og når jeg synger, kommer jeg i en
verden for sig. Jeg elsker at synge i
kor og få den sociale oplevelse. Det
hele går op i et, det er dejligt.
Min tro på Gud har altid været der,
lige siden jeg som lille gik i søndagsskole. Jeg husker, at jeg fik
små billedkort med Jesus på i flotte
farver, med en guldkant omkring.
Det foregik i en kælder, og en dame
spillede guitar, og vi sang dejlige
sange. Gud har altid haft en stor
betydning i mit liv, og er der svære
situationer i mit liv, har jeg sendt
en tanke til Gud. Det gav mig også

stor glæde ved mit arbejde som kirketjener og kirkesanger. Det sidste
gør jeg stadig meget i. Der er mange
smukke salmer, men én, der har betydet meget for mig, er: ”Giv mig
Gud en salmetunge.” En anden, som
rører mit hjerte meget, er ”Du, som
har tændt millioner af stjerner” Teksten er god og forståelig. Jeg sang
den som solo til min brors begravelse, for jeg synes, han havde tændt
millioner af stjerner. Jeg havde også
flettet den ind i takketalen. Skal jeg
vælge en salme bliver det ”Giv mig
Gud en salmetunge” (af Grundtvig),
fordi jeg jo netop synes, at Han har
givet mig glæden VED AT KUNNE
synge. Det er en dejlig melodi, og
når jeg synger den, tænker jeg helt
tilbage til sangtimerne i skolen. Det
er en glad sang, der er bøn og begejstring i versene.
Hilsen
Dorthe Melina Kuhlmann

1. Giv mig Gud en salmetunge,
så for dig jeg ret kan sjunge
højt og lydelig,
så jeg føle kan med glæde,
sødt det er om dig at kvæde
uden skrømt og svig!
4. Hvert dit værk er stort vidunder,
i din visdom ingen bunder,
som af den har øst.
Kun en dåre tør det nægte,
at hos dig er alting ægte,
alting mageløst.

Fra menighedsrådet
I år skal præstebolig og sognegård
vedligeholdes. Bygningerne er 9
år gamle, og trænger til vedligeholdelse. Begge bygninger skal behandles for alger, vaskes og males,
hvilket i alt beløber sig til 100.000
kr. Menighedsrådet har besluttet
ikke at kalke kirkerne i år. Udgiften til kalkning af kirkerne svarer
til udgiften til at vedligeholde de to
bygninger. Vi er klar over, at det
ikke er den bedste løsning, men

det er den mulighed, vi har for at
finde pengene.
I sidste kirkeblad blev der givet
mulighed for at støtte projekt alterparti og knæfald.Vi har i alt
modtaget 50.350 kr. fra private.
Det er fortsat muligt at indbetale
på Saltum kirkes
udsmykningskonto
reg. nr. 9070
konto 159 44 24 979
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Koncerter:
13. juni kl. 19.30
Festlig sommerkoncert med kirkens eget kor og band
I øvrigt gæsteoptræder Gertrud Bjerg med harmonika og klaver.
En koncert med et meget varieret repertoire, vekslende med dejlige,
sommerlige fællessange.
Fri entré

26. juni kl.19.30 - Duo Cofradia
Duo Cofradia er fantastiske repræsentanter for Cubansk musik. Deres stil
er helt deres egen, men har rod i son, salsa, og nueva trova.Vi vil opleve
sprudlende musikalitet, virtuos sang, eminent guitarspil, der tryllebinder tilhørerne, uanset om det er jazz, blues eller latinamerikanske rytmer. Musikken er egne kompositioner, og andre kendte numre.
Duoen består af Lia Llorente og Pachi Ruiz, som til
daglig bor i Trinidad, hvor de afholder koncerter i
deres smukke hjem, og ikke mindst indbyder fattige børn og unge til gratis musik- og sangundervisning. Højskoleforeningen Vendsyssel står for
at bringe Duo Cofradia til Nordjylland.
Billetpris: 100,00kr. Billetter købes i døren

5. juli kl.19.30 “Opera på fødder”
En festlig koncert med Charlotte Hjørringgaard
Larsen (sopran), Thomas Rewes (baryton), og
Natasha Kutsko Jensen (klaver). De vil opføre et
bredt repertoire af kendte arier fra flotte operaer, bl.a. Tryllefløjten,Maskerade, Don Giovanni,
Den glade enke, Turandot m.m.
En Vendsysselfestival koncert arrangeret
af Saltum kirke.
Billetpris: 100,00 kr.
Billetter købes på vendsysselfestival.dk

6

7. juli kl.15.00 Aarhus Universitetskor
Koncert med titlen Klassisk. Det er musik af de store tyske mestre i den
kirkelige kormusik: Schütz, Bach, Mendelssohn og Brahms. Koret er et ambitiøst klassisk kammerkor og har 25 medlemmer. Koret ledes af Søren
Kinch Hansen.
Billetpris: 50.00 kr. Billetter købes i døren

12. august kl.16.00 - Rilke Ensemblen
Ensemblet blev etableret af Gunnar Eriksson i 1980. Målsætningen var at samle
personlige, udtryksfulde solostemmer og få dem til at klinge godt sammen, og
med tiden udvikledes ensemblet til en vokal sinfoniette, hvor stemmerne kunne
klinge frit. Koret vil opføre : Människans dagar, tekster til musik af den svenske
jazzmusiker og komponist Lars Gullin.
Koret dirigeres af Gunnar Eriksson, desuden medvirker Joakim Rolandsson
(saxofon),Mats Eriksson (guitar) og Anders Jormin (bas).
Det er en Vendsysselfestival koncert arrangeret af Vendsyssel Festivals Styrelse.
Billetpris: 200 kr. Billetter kan købes på vendsysselfestival.dk

Gud skabte os i sit billede,
og vi besluttede at gøre det samme med Ham.
(G. Bernhard Shaw)

7

Palmesøndag i Saltum Kirke
blomsterne sig smukt ud. Børnenes
egne bønner blev læst op af nogle af
børnene. Minikonfirmanderne har også
malet hver sin altertavle gennem forløbet, og disse stod flot til udstilling
forrest i kirken under gudstjenesten.

Årets minikonfirmandhold på 11
elever fra Saltum Centralskoles 3.
klasse var involveret i en stor del af
gudstjenestens forløb Palmesøndag.
Det første, der skete var, at de gik indtog med deres egne dåbslys under
præludiet. Det var minikonfirmander,
der læste ind- og udgangsbøn, og det
var børnekor og minikonfirmander og
kirkesanger, der sang for på salmerne.
Holdet havde også selv skrevet bønner
på små papirblomster, som de lagde
i døbefonten, og her i vandet foldede
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Under præstens prædiken, som
foregik på gulvet på den udrullede
påskedug, var børnene også en del af
talen. Kristian Schjoldager fortalte ud
fra dugens illustrationer om påskens
forløb og stillede undervejs spørgsmål
til børnene. Herefter viste minikonfirmanderne, at de har lært at bede Fadervor med fagter, og de dansede en
salmedans til ”Hil dig, Frelser og Forsoner”. Efter gudstjenesten havde Inger lavet kaffe og kage i sognegården.
Tak til alle børn og voksne, der kom
og var med til at gøre afslutningen
meget festlig. Nu er minikonfirmand
slut for denne gang og næste hold i
Saltum bliver efter nytår i 2019.
Karen

Kirkemusikalsk legestue begynder igen i Saltum
torsdag den 16. august, kl. 8.30
Det er for dagplejebørn med dagplejere og børn i førskolealderen, der har
en voksen med. Vi begynder med brød og kaffe i sognegården. Henvendelse til Karen Olesen på 61222954.

Sommerskole i Hvetbopastoratet i uge 27,
mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9-14.30
Børn, der har afsluttet 0.-5. klassetrin er velkomne til sommerskole, som er et
nyt tilbud i 2018. Det afholdes i Jetsmark Sognegård for hele pastoratet i 2018.
Vi skal lege, synge, bruge vores hænder, høre historier og lære nye børn at
kende. Der kommer mere information bl.a. i Lokalavisen og på Facebook senere
på foråret omkring tilmelding. Vil du vide mere, så kontakt Karen M.V. Olesen
på karenmvolesen@hotmail.com

GUD & GRILL - et sommerarrangement
for familier med børn og spejdere i Hvetbopastoratet
Onsdag den 13. juni kl. 17 inviteres til en festlig aften med gudstjeneste og
spisning i Skovkatedralen ved Jetsmark Præstegård, Bredgade 103, Pandrup. Spejderne i Saltum og i Pandrup er med til at arrangere denne aften,
og vi håber på godt vejr og mange glade deltagere. Pris: 20 kr. pr. deltager.
Tilmelding/betaling annonceres senere.

Sjælesorg på nettet?
Sjælesorg betyder omsorg for sjælen.
Sjælesorg er en gratis fortrolig
samtale med en præst.
På sjælesorg.nu kan du chatte over
nettet med en præst om eksistentielle
temaer, tab, sorg, mobning, kærlighed, om tvivl og tro. Eller om brud
efter skilsmisse, ensomhed, præstations- og eksamensangst eller følelsen
af ikke at være god nok eller svære
personlige valg.
Sjælesorg er omsorg for sjælen, og
det er en mulighed for at chatte med
et andet menneske om lige præcis det, som du går og tumler med.

Præsten er en erfaren samtalepartner,
et medmenneske som lytter, trøster
og tager dig alvorligt.
Du behøver ikke være medlem af
folkekirken, kristen, eller tro på Gud
for at tale med en præst.
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OPSLAGSTAVLEN
Sommerens malerier
i sognegården
Denne sommers billeder i sognegården er en
donation fra en beboer i sognet. Giver ønsker, at billederne skal være til salg, og at evt.
penge fra solgte billeder gives til velgørenhed. Billederne er malet af kunstmaler Poul W.
Bech, Viborg.
Billederne koster mellem 150 og 1.000 kr.
For nærmere info kontakt
Dorte Gregersen 29891794

Præsten
er til at tale med
Præsten tager gerne
på hjemmebesøg ell
er
sygehusbesøg.

Hvis du gerne vil have
et besøg,
er du meget velkomm
en
til at ringe/e-maile/sk
rive
til mig for at aftale et
besøg.
Kristian Schjoldager

Menighedsrådet
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Julegaveide

i Saltum Kirke
Billet til koncert
en Koppel,
med Marie Carm
kl.19.30.
torsdag den 6/12
00kr.
Billetpris: 195,
cketmaster.dk
Ti
Kan købes via

en rigtig
Jeg vil gerne ønske korene og orkestret
for
e
takk
og
ie,
erfer
god og velfortjent somm
r 2018.
halvå
e
først
i
her
ts
indsa
jeres store flotte
n.
ferie
Jeg vil glæde mig til vi ses igen efter
Kærlig hilsen “kormor”

Korene starter igen efter ferien:
Børnekoret 21/8 kl.15.15.
Voksenkoret 22/8 kl.19.00.

Siden sidst:
Døbte Saltum:

Velsignet Saltum: Døde Saltum:
Oda Elisabeth Andersen
Bodil Marie Olesen Christensen
Arne Riis Kristensen
Svend Aage Justesen
Poul Erik Mathiasen
Herdis Konstance Christensen
Marie Jensen
Annalise Bedsted Sørensen
Holger Langagergaard

Clara Lyng Thomsen

Aysel Maria Jørgensen
og Jon Lindberg Jensen

Asta Marie Sørensen
Flemming Pedersen
Henny Jonstrup

Kontakt info:

Fra kirkegården

Formand:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
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-mailadr. findes på
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Deadline for indlæg til næste nr.
Mandag den 29. juni.

Vi har desværre ikke nået alt det ude
på kirkegården, som jeg havde planlagt
i løbet af vinteren. Vi ville gerne have
fjernet nogle hække og gjort klar til at
plante nye, men vejret har simpelthen
ikke været med os.
Vi håber og krydser finger for en bedre
sommer i år, så græsset kan slås pænere og ukrudtet kan fjernes med et
bedre resultat.
Det er en stor udfordring at folk smider
deres cigaret skodder på kirkegården og
især udenfor våbenhuset. Vi har truffet
beslutning om at alt rygning skal foregå
udenfor diget. Skodder pynter ikke og
det er træls at gå og samle dem op.
Parkere venligst ikke på parkeringspladsen ved graverhuset. Pladsen er beregnet til materialer og vi har brug for
pladsen til at færdes med maskineriet
og lastbiler med ærinde har brug for at
kunne kører uhindret på pladsen.
De bedste hilsner Louise Larsen
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogne Saltum
03. juni 1. s.e. trinitatis		

09.30

10. juni 2. s.e. trinitatis

09.00

Michael Berg

Alstrup

17. juni 3. s.e. trinitatis		

10.30 kirkekaffe

24. juni 4. s.e. trinitatis		

09.30

01. juli 5. s.e. trinitatis		

10.30

08. juli 6. s.e. trinitatis		

10.30 kirkekaffe 09.30

15. juli 7. s.e. trinitatis		

09.30

22. juli 8. s.e. trinitatis		

10.30

29. juli 9. s.e. trinitatis		

09.30 afløser

10.30 kirkekaffe

10.30 afløser kirkekaffe

05. aug. 10. s.e. trinitatis Anette Udmark 10.30
12. aug. 11. s.e. trinitatis		

10.30 kirkekaffe

19. aug. 12. s.e. trinitatis		

10.30

09.30

26. aug. 13. s.e. trinitatis Anette Udmark 09.30
02. sept. 14. s.e. trinitatis		

10.30*

09.30

			
* Indskrivning af konfirmander efter gudstjenesten i Saltum den 2. september.
			
Saltum Plejecenter
21. juni kl. 14.30

Kristian Schjoldager

16. aug. kl. 14.30

Kristian Schjoldager

Flextrafik: Bestilles på tlf. 9934 1134, på nt.flextrafik.dk eller i app’en
flextrafik. Udgiften refunderes af Saltum Kirke mod kvittering.

