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Præstens hjørne
på, meget bekymrende. Derfor lægger vi planer og forsikrer os så godt vi
kan, holder kroppen i form og sparer
op til vor pension. Og så skal der alligevel bare en virus til for at tippe den
møjsommeligt opbyggede sikkerhed.
Fra den ene dag til den anden kan alt
være forandret, vort udkomme truet,
alle vore planer lagt ned.

Rundkørsel
Der er noget urokkeligt over Saltum kirke, som den ligger der ved rundkørslen.
Fra nord, syd, øst og vest, suser folk
forbi. Men ingen, der passerer rundkørslen, kan undgå at bemærke Saltum
kirke. Hvis den en dag forsvandt, ville
man ikke vide, hvor man var. Den er
et kendemærke i landskabet, men den
er mere end det, den er også et hus,
der kan bruges.
Mon ikke alle kender de nætter, hvor
man ikke kan sove for bare bekymringer. Hvordan skal det gå, hvordan skal
jeg klare det og det? Som en snurretop
kan det køre rundt i hovedet på en. Og
man kommer ingen vegne. Bekymringer i sig selv forandrer ingenting. De
kan ikke betale regninger, ikke skaffe
arbejde, ikke overvinde sygdom. Tvært
imod. De suger kraften ud af en. De
giver sorte rande under øjnene. De forkorter ens liv.
Som alle vore bekymringer, kommer
også dem, der kredser om os selv, af
vort ønske om at have styr på tingene.
For os at se er alt det, vi ikke har styr
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Det er ikke rart, når alting er så usikkert, ligesom at stå nøgen. Men vælger man der ved rundkørslen at køre
af vejen og parkere ved kirken og gå
til gudstjeneste, giver man sig selv en
mulighed for at se den nøgne virkelighed i øjnene, og få hjælp til at leve med
den uden at fortvivle.
Her kan du høre, jo, det er rigtig nok,
du har dybest set ikke styr på noget
som helst. For alt er i bund og grund en
gave. Du har fået livet, fordi Gud ville
det, på de betingelser han har sat. Du
lever kun, fordi han stadigvæk under
dig at være til på denne klode. Og når
du klager over at være til på de vilkår,
der gælder for en jordboer, så er det
fordi du har glemt, hvem du i virkeligheden er.
Vorherre Jesus levede under de samme usikre vilkår som os. Men han blev
ikke fornærmet på sin himmelske Far.
Tvært imod, han levede i fast tillid til
ham uanset, hvad der skete. Og sådan
blev han fri til at udrette mirakler for
andre. Han bekymrede sig ikke for sig
selv, til gengæld gjorde han det for sine
medmennesker. Han havde bl.a. gode
ord at sige til alle, der bekymrer sig,
ord som også er til os:

”Så vær da ikke bekymrede for dagen i
morgen; dagen i morgen skal bekymre
sig for det, der hører den til. Hver dag
har nok i sin plage.”
Det sidste vidste vi nok, men vidste vi
også, at hver dag har nok i sin gave? At
Gud er der og vil sørge for os, selv når
plagerne, bekymringerne, sygdommen
er ved at tage livet af os?

idé at standse ved for eksempel Saltum
kirke en søndag, gå indenfor til gudstjeneste og bare sætte sig og sænke
skuldrene, være til stede og tage imod.
– For mig er det ligesom en slags tankstation, hvor man får det brændstof,
der skal til for at komme ud af den
opslidende rundkørsel, hvor det hele
handler om en selv.

Vore tanker har det med at gå i ring.
Midt i rundkørslen var det måske en

Arne Mumgaard

"Vi lever i en mærkelig tid.
Fornuften, som engang sloges mod troen
og syntes at have besejret den, må nu sætte sin lid til,
at troen vil frelse den fra undergang”
Johan Huizinga
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Noget på hjerte
ja måske en nødvendighed for troen.

Jeg hedder Line Møller Mousten. En
del af jer kender mig nok, fra mit
tidligere job i kirkerne i området, hvor
jeg var sognemedhjælper gennem
lidt over 5 år.
I min tid i blandt andet Saltum sogn,
havde jeg helt små børn, jeg havde
sågar selv barsel undervejs. Nu er
mine små børn ved at blive store. Jeg
har en datter, der skulle have været
konfirmeret 8. maj. Denne dag er
nu flyttet til 3. oktober, med hvad
det nu indebærer. Denne dag, min
datters konfirmation, som foregår i
denne mystiske Coronatid får mig til
at tænke på flere ting;
Min egen konfirmation. Min tvivl på,
om det her var noget for mig? Troede
jeg nok på Gud, eller var det egentlig mest for fest og gavers skyld. Alt
dette blandede sig til en fornemmelse, der nærmede sig panikangst og
eufori. Min første store dag, men var
jeg god nok?! Troede jeg nok?! Siden
har jeg lært, at tvivlen er universel,
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Vi ved jo kun med os selv, hvad der
venter os. Der er igen garantier. Det
er derfor dette er vores tro, og ikke en
eksakt videnskab. Men for vores kære
konfirmander i dag må der jo, ud over
spændingen over den store dag, også
snige sig andre overvejelser ind end
de normale. Kan jeg huske trosbekendelsen, når min præst, Kristian
igen kommer hjem fra Mali? Passer
kjolen? Er skoene stadig på mode i
oktober? Er de lejede lokaler stadig
ledige – og alligevel, har jeg ikke hørt
mange hjertesuk fra de unge. Hvor er
de fantastiske i deres tillid til, at det
nok skal gå, og at livet er vigtigere
end en dato for deres store dag. Jeg
synes, I skal rose alle de konfirmander, der med tillid, tro og håb har ventet på deres dag, garanteret med en
lille tvivl nagende et sted inde under
konfirmandalderens kådhed.
En anden ting jeg kom til at fundere over, var Coronaviruset i sig selv.
Hvad er denne skrækkelige sygdom
for noget, og hvorfor rammer den nu.
Hvad har sygdommen ført med sig?
Denne sygdom som har givet angst
og lukkede kirker.
Jeg glædes over, at vi nu så småt
kan åbne op i kirkerne igen, og at
mennesker igen kan finde trøst her i
en utryg tid. Det har været en svær
tid, hvor jeg som kirkeligt funderet
har haft svært ved ikke at tænke
på, hvordan vi som mennesker skal
agere i det. Min livsindstilling gør,
at jeg har bestræbt mig på at finde
positive udfald af sygdommen. Jeg

har personligt genfundet en ro, som
var gledet mig lidt af hænde. Jeg har
genfundet en tillid til, at ting sker, når
de skal ske.
Men jeg synes at kunne se, at virusset har skabt en undren, og en
ny undersøgelsestrang i forhold til
egen ageren. Vi må tænke nyt. Og jeg
fornemmer, jeg ikke er den eneste,
der kan se positive udfald af dette.
Pludselig må vi tænke ud af boksen,
og det giver ind i mellem nogle sidegevinster. Antallet af for tidligt fødte
børn er faldet med 90 %. Forureningen er faldet mærkbart. Skoler
får øje for nye muligheder i naturen
omkring dem.
Vi finder ud af, at familien er vigtig,
når vi savner at besøge bedstemor
på plejehjemmet, og vi må stoppe op
og mærker efter. Finde troen, håbet
og kærligheden. Det er i hvert fald,
hvad jeg tager med mig.

"Elsk mig mest
når jeg fortjener
det mindst, for da
behøver jeg
det mest"
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Børnearrangementer:
Minikonfirmander i Saltum

- Coronaafbrydelse og genforenening
(se forsidebilledet af besøget i kirketårnet)
Tirsdag den 16. juni afsluttedes minikonfirmandholdet i Saltum. På holdet
har der været 10 trofaste børn, der
mødtes 7 tirsdage i sognegården, inden
Mette F. lukkede Danmark. Gensynsglæden var stor, da vi igen mødtes i juni
til en eftermiddag med et nøje planlagt
program, som afrundedes med en gudstjeneste, hvor forældre og søskende var
inviteret til at komme.

skellige tirsdage. Præst Arne Mumgaard
fortalte bibelhistorien om Den fortabte
søn, og minikonfirmanderne sang deres "slagsang": Minikonfirmandsangen,
som altid er et hit. Næste års hold bliver
indbudt til et forløb i starten af 2021 for
børn i 3. klasse. Der er et gratis tilbud
fra Folkekirken.
Karen Olesen

Gudstjenesten startede med, at minikonfirmanderne gik i procession gennem kirken med deres fremstillede
dåbslys. De læste selv ind- og udgangsbøn, sang og viste fagter til Fadervor
mm. Små papirblomster med bønner lå
i døbefonten, og nogle af de dem blev
læst op. Karen Olesen gennemgik, hvad
minikonfirmanderne har lavet de for-

Kirkesommerskole
En gruppe på 20 (børn fra 7-12 år)
oplevede 3 skønne dage på årets
Kirkesommerskole.
Sommerens tema : VAND blev
oplevet og fortalt gennem besøg
ved Løgstør kanal, vikingeborgen
Aggersborg, bibelhistorier, fremstilling af akvarier, døbefonte,
t-shirts mm.
Der var bål, snobrød og leg. Et
herligt fællesskab, som kan opleves næste år igen i uge 27.
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Søfolket ved Nols
Opstart og ugentlige møder
i KFUM Saltum:
Familiespejder: (børn fra 0 år og deres forældre og søskende)
opstart søndag den 23. august
kl. 10.00 – derefter hver 2. søndag.

Yderlig information:
kontakt venligst gruppeleder
Nicola Jensen på 21348237.

Bæver: (børn i 0. og 1. klasse)
opstart i uge 35.
Vi mødes onsdage kl. 17.00 – 18.30.
Ulve: (børn i 2. 3. og 4. klasse)
opstart i uge 35.
Vi mødes tirsdage kl. 18.00 – 19.30.
Trop: (fra 5. klasse og opad)
opstart i uge 35.
Vi mødes mandage kl. 18.30 – 20.00.
Vi mødes i spejder huset,
Nolsvej 5, Saltum.

Koncert med Mads Granum Kvintet
Søndag den 13. september kl. 16.00 i Saltum Kirke
Kirke-jazzkoncert, når det er allerbedst.
Repertoiret er en blanding af nye salmer og kendte salmeklassikere.
Mads Granum, orkesterleder og komponist, er organist i Lindevang kirke på
Frederiksberg. Han har optrådt med
en lang række af Danmarks kendteste
orkestre og solister som Stig Rossen,
Kim Sjøgren og Radioens Underholdningsorkester.

musikere: Regitze Glenthøj – vokal,
Mads Hansen – saxofon, Mads Granum – piano, Thomas Ovesen - kontrabas og Ricco Victor - trommer og
percussion.
Fri entré

Han udgav sit 4. album "Med favnen
fuld af kærlighed" i 2017, et album
med 10 nye jazzsalmer med egne melodier til tekster af nogle af Danmarks
bedste salmedigtere i nyere tid.
Kvintetten består af de fantastiske
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Sang og musik
Koncert med Dyvohray
Søndag den 11.oktober kl.14.00 i Saltum kirke
Et rigtig glædeligt gensyn med det fantastisk dygtige musikensemble Dyvohray fra Ukraine, som endnu engang
vil tage os med ind i deres vidunderlige
univers af vellyd og berige os med deres
suveræne musikalske færdigheder.
Koncerten består af to afdelinger med
en lille pause imellem, først en klassisk
og dernæst en folkloristisk.
Fri entré

Fællessangsaften
Onsdag den 21. oktober kl.19.30 i Saltum Kirke
Kom og vær med til at få en masse
"sangvitaminer" gennem fællessang,
som vi jo alle har dyrket "sammen
hver for sig" i coronatiden. En aften

hvor alle har indflydelse på, hvad der
skal synges i godt selskab med kirkens kor og band.

Er der nogen hjemme?
Søndag den 15/11 kl. 16.00 i Saltum kirke
Vi får besøg af Mette Gjerlev Karkov,
som gennem sang, fællessang og fortælling vil skabe et rum for oplevelse
og eftertanke, hvor emnet er:
"Vi lever i en tid, hvor man meget let
kan føle sig hjemløs - alt forandrer sig,
det kan være svært at finde sit ståsted
i et hæsblæsende tempo med mange
usagte forventninger og idealer. Vi har
mere end nogensinde brug for at finde
hjem - i ordets mange betydninger."
I kølvandet af koncerten kan det forventes, at man stiller sig selv spørgsmålene: Hvad er hjem for mig? Hvornår
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har jeg følt mig mest hjemme? Er jeg
hjemme nu?
Musikken er folk/
country og pop,
og genren er et
mix af salmer,
danske sange og
engelske pop- og
folkesange
akkompagneret
af Mette på
klaver samt en
guitarist.
Fri entré

Fra Menighedsrådet
Der har været orienteringsmøde i sognegården forud for valgforsamlingen til
menighedsrådsvalget, der finder sted
tirsdag d. 15. september kl. 19.30 i
sognegården.
Provst emeritus Arne Mumgaard er konstitueret i stillingen som sognepræst i
Saltum-Alstrup pastorat indtil d. 30.
september 2020, og ikke som oplyst
i forrige kirkeblad d. 18. september
2020, da Kristian skal være i 14 dages
karantæne, når han kommer hjem fra
Mali.

Der har været nogle forsinkelser i arbejdet med figurerne til altertavlen, men
de forventes tilbage og på plads inden
årets udgang.
Ole Stonor har doneret et fint træskærerarbejde af egetræ til Saltum sognegård. Arbejdet måler 200x60x15 cm og
forestiller Jomfru Maria med Jesusbarnet og de tre vise mænd. Menighedsrådet siger tak for den fine donation.

Der har været provstesyn I Saltum og
Alstrup, det er der hver 4. år. Jammerbugt provstis provst, provstisekretær og
provstiets bygningssagkyndige kommer
og gennemgår kirkegårde, alle bygninger og inventar for fejl og mangler.
Menighedsrådet og vores bygningssagkyndige deltager også. De år, hvor
der ikke er syn fra provstiet, afholder
menighedsrådet selv synet.

Dorte Gregersen
menighedsrådsformand

Fra kirkegården
Hvis man ønsker, at kirkegårdens personale skal
foretage grandækning, hvor der ikke i forvejen
er truffet aftale, eller man ønsker at købe gran
af graveren, skal det bestilles på kirkegårdskontoret, gerne i kontortiden fra 9:30 til 10:30 eller
pr. mail: saltumkirkegaard@gmail.com, senest d.
30. oktober.
I perioden fra 1. november til 1. marts er det tilladt
at lægge dekorationer og blomster på plænen med
gravplader på nordsiden af Saltum kirken.
De venligste hilsner
graver Louise Larsen
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Kort og godt:
Høstfest
I Alstrup kirke er der efter høstgudstjenesten d. 27. september kl. 10.30 kaffe
i våbenhuset og i Saltum serveres der
æbleskiver i sognegården efter gudstjenesten kl. 19.30.
Alle er velkomne

Luthers nøgle
Den fælles aktivitetsdag med rollespil
for konfirmanderne, der skulle have
været afholdt den 17. september på
Bratskov, er på grund af coronaen aflyst i år.
Vi vender stærkt tilbage i 2021.

Alle helgen
gudstjeneste

Julekoncert

Afholdes på Allehelgensdag, søndag
den 1. november.

Søndag den 6. 12. kl. 14.00.

Navnene på de døde siden sidste Alle
helgen læses op, og der tændes et lys
for hver enkelt afdød. Der vil være en
buket klar efter gudstjenesten, som de
pårørende kan lægge på de nye grave.

med børnekoret i Alstrup Kirke

Julekoncert

med kirkekoret m.fl. i Saltum Kirke
Onsdag den 9.12. kl. 19.30
Sæt allerede nu kryds i din kalender

Spaghettigudstjeneste

Kirke for krudtugler

I Saltum kirke tirsdag d. 10. november
kl. 17. Efterfulgt af spisning og hygge
i sognegården.

For børn 0 – 5 år med familie. Opstart
1. september kl. 16.30.

Det er gratis at deltage, men af hensyn
til maden venligst tilmelding til Inger
senest to dage før på 30 70 50 01

Kirkekor i Saltum
Børnekoret og voksenkoret er nu startet
op igen efter coronanedlukning og ferie.
Har du lyst til at være med i dette dejlige
sangfællesskab, eller har du et barn,
der gerne vil synge, er du velkommen
til at kontakte korleder Lisbeth Nymark
Sørensen, tlf. 22 73 51 65
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Tilmelding: Karen Olesen 61222954
eller kmvo@km.dk senest 2 dage før
a.h.t. maden.
Gratis deltagelse.

Siden sidst:
Dåb i Saltum:
"Lær din mund
at sige det,
der er
i dit hjerte"

12. juli: Christian Berg
Lykkegaard

19. juli: Liam Daarbak

Døde Saltum
30. maj: Marie Poulsen
10. juli: Johanne Jensen
Kjeldsen
		

24. juli: Kickan Lisbeth
Klosterborg

Kontakt info:
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.
Fungerende sognepræst
indtil 30. september 2020
Arne Mumgaard - Tlf. 22338491

Mail: amu@km.dk - Træffes bedst
mellem 9.00 og 10.30. 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. 9930 1616
Deadline for indlæg
til næste nummer:
Fredag den 2. oktober
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn Saltum
6. sept. 13.s.e.trinitatis
13. sept. 14.s.e.trinitatis

Alstrup

10.30 Kaffe			
9.30		

10.30 Kaffe

20. sept. 15.s.e.trinitatis

10.30 Birgit L. Jensen			

27. sept. 16.s.e.trinitatis

19.30 høstgudstjeneste* 10.30 høstgudstjeneste*

4. okt.

17.s.e.trinitatis

11. okt.

18.s.e.trinitatis

18. okt.

19.s.e.trinitatis

10.30 Kaffe			

25. okt.

20.s.e.trinitatis

10.30			

1. nov. 21.s.e.trinitatis
8. nov. 22.s.e.trinitatis

10.30			
9.30		

10.30

10.30 Alle helgens dag*			
9.30		

10.30 Kaffe

10. nov. Spaghettigudstjenes*

17.00			

15. nov. 23.s.e trinitatis

10.30			

22. nov. Sidste s.i kirkeåret
29. nov. 1.s.i advent

9.30 Kathrine S. Liisbjerg			
10.30 Kor & kaffe

9.30 Kor

						
* Se omtale inde i bladet						
				

Saltum plejecenter:					
17. sept. Arne Mumgaard		 14.30			
15. okt.

Kristian Schjoldager		 14.30			

19. nov. Kristian Schjoldager		 14.30			

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

