Saltum - Alstrup

Kirkeblad
Juni - Juli - August 2017

Præstens hjørne
1300-tallet indførtes en speciel festdag
til ære for Treenigheden. Denne dag
blev placeret søndagen efter pinse, for
at fuldbyrde rækken af helligdage, som
fejrer hver sit led i treenigheden jul,
påske og pinse.

Da jeg skulle skrive til dette nummer af
kirkebladet, kiggede jeg på kalenderen
for at se, hvad der sker her i de tre
måneder, som dette blad dækker over
juni, juli og august. Det er den stille periode i kirkeåret, forstået på den måde,
at der selvfølgelig er de ugentlige gudstjenester, og vielser hører også oftest til
i denne periode, men derudover er der
ikke rigtig nogle særlige helligdage og
særlige gudstjenester. Og alligevel er
det som om, man ikke kan se skoven
for bare træer, for kigger man efter på
bagsiden, så hedder halvdelen af søndagene noget med ”trinitatis”. Det bliver
kaldt for kirkeårets hverdag, men det er
lidt misvisende, for trinitatis er både en
meget vigtig, gammel og aktuel højtid.
Ordet ”trinitatis” har i denne sammenhæng betydningen festen for treenigheden. Treenigheden er sammenhængen mellem Gud som Fader – Søn
– Helligånd, den måde, som de kristne
fra kirkens begyndelse har forsøgt at
give navn til Guds inderste væsen, den
dybde og det mysterium Gud er. Lige
siden 300-tallet er treenigheden blevet
fejret ved en særlig gudstjeneste, og fra
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Noget helt usædvanligt ved trinitatis er,
at den er næsten alene om ikke at have
udgangspunkt i en historisk hændelse,
som de fleste andre højtider. I stedet så
er det teologiske tanker om, hvad Gud
er, og hvilket forhold der er imellem treenighedens ”personer”, og den betydning, det får i forholdet mellem Gud og
mennesker, der er dagens ærinde. Og det
er netop, synes jeg, den aktuelle side,
for i trinitatistidens tekster og gudstjenester er muligheden åbenlyst til stede
for at overveje mit eget forhold til det
guddommelige, her er netop ikke knyttet en historisk begivenhed til, der
bestemmer nogle faste rammer, her er
der plads til at overveje min egen tilknytning til det, der er større end mig selv,
læner jeg mig op af oldkirkens gamle
skelnen og definition, eller har den udviklet sig, ligesom alt mulig andet, og i
så fald hvad og hvor tør jeg tro på, at
Gud er for mig.
Det er en nødvendig overvejelse for troens sammenhæng med eksistens, hvis
det skal give mening i det inderste af
os selv, og derfor er trinitatis ikke bare
en henlagt og lidt overset højtid, den er
tværtimod meget aktuel og nutidig.
Jeg har læst et sted, at Treenigheden
kan sammenlignes med akkorderne
på et klaver. Her spilles tre forskellige
toner samtidig, men de udgør alligevel
en samklang, de virker smukkest og

stærkest, når de klinger sammen. Treenigheden bliver ofte beskrevet, som
vores forsøg på – i mangel af ord - at
tale om den fuldkomne kærlighed.
Det er ikke et beskrivende sprog, men et
billedsprog, for hvordan skulle man ellers tale om Gud. Gud er et mysterium -

et kærlighedens mysterium - hvis vi lytter til akkorderne, og bearbejder dem,
og gør dem til en del af os selv, så hører
vi måske klangen af kærlighed/åbenbaring/liv eller måske af nærvær/samhørighed/kraft – det er det trinitatistiden
handler om.
Schjoldager

Glimt fra Palmesøndag

Friske medvirkende ved Palmesøndags Mini-konfirmation.

Fra kirkegården

Der mangler nu kun belægning og
bænke på nordsiden af kirken, så er
projekt renovering af nordsiden tilendebragt.
Vi får mange positive tilkendegivelser på det, vi har lavet, det er dejligt. Vi er begyndt udskiftning af hækkene på den del af kirkegården, der ligger nord for graverhuset.
De gamle hække udskiftes med taks.
I den plan, der ligger for renovering af
Saltum kirkegård, indgår en skovkirkeg-

ård i den vestligste del af kirkegården.
Fremtidens gravsted?
I stedet for at plante en skov på kirkegården er der mulighed for nedsættelse
af urner, hvorpå der er pla-ceret et træ.
På den måde vil træerne tilsammen ad
åre danne en skov. En smuk tanke at
genopstå som et træ. For yderligere
oplysning kontakt graver Louise Larsen, eller se f.eks capsulamundi.it
De bedste hilsner
graver Louise Larsen
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Det giver liv og mening
tror jeg det for mig ikke mindst hænger
sammen med min tro på Gud. Det, at vi
må have lov til at tro på, at vi er elsket
på forhånd. At kærligheden er det første
vi møder, og det som giver os kraften,
glæden og livsfylden. Det fylder mig
med en tillid til, at Gud vil mig det bedste og i øvrigt vil være min guide gennem livet.

”Livet er livet værd” - et udsagn jeg et
par gange har hørt vores præst nævne
i sin prædiken. Et dejligt udtryk, som
også Jens Rosendahl bruger i sin sang
”Du kom med alt det der var dig”:
At livet det er livet værd
På trods af tvivl og stort besvær
På trods af det der smerter.
Men kærligheden er og bli’r
Og hvad end hele verden si’r så har den
vore hjerter
Efter mere end 60 år på bagen tør jeg
godt på denne side gøre udsagnet til mit.
Jeg føler mig privilegeret af et godt og
spændende liv, hvor glæden har været
en trofast følgesvend. Det betyder ikke,
at der ikke har været dage, hvor livets
værdi har været under pres. Det er som
bekendt et broget tæppe med daglige udfordringer, der i situationer kan
udfordre vores tro på, at livet er livet
værd. Vi møder sygdom, livskriser, sorg
og skuffelser. Vi har sommetider følt
os svigtet, og sommetider har vi selv
svigtet.
Når jeg kan sige, at livet er livet værd,
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For en del år siden boede vi i Ilulissat i
Grønland. Der var ikke veje ud ad byen,
så ville vi ud, måtte vi enten sejle eller køre hundeslæde. Jeg følte mig derfor som en nogenlunde habil skipper på
min lille båd, da jeg inviterede nogle
nyankomne venner med på en sejltur ud
i den dejlige natur. De var lidt betænkelige, men jeg beroligede dem med mine
fremragende kompetencer udi sejlerlivet. Vi havde en dejlig eftermiddag ude
i fjeldene og satte nu kursen hjemad.
Da vi kom ud i Diskobugten var farvandet imidlertid fyldt med is – et stort isbjerg havde kælvet og fyldt bugten med
drivende småis. Min koncentration var
spændt til bristepunktet – jeg skulle
bringe os selv og vore passagerer sikkert i havn, så jeg brugte al min energi
på at finde vej i labyrinten af is. Vi sejlede og sejlede, lige indtil min ven prikkede mig på skulderen, pegede bagud
og forsigtigt spurgte, om ikke vi var sejlet forbi Ilulissat. Og ganske rigtigt – i
min iver efter at undgå forhindringerne,
havde jeg mistet fokus på målet. Da jeg
senere kom op i vores hus og så ud over
den isfyldte bugt, kunne jeg med lethed
se, hvor passagerne gennem is var.
Det blev for mig en lære for livet. At
have tillid til at Gud fra sin himmel kan

se passagerne i mit liv. At jeg til tider
selv har fokuseret på forhindringerne eller har taget blindgyder i min
livssejlads, har ikke påvirket Guds
kærlighed til mig.
Livet er som nævnt fyldt med udfordringer, men livet er livet værd.
Vi har fået det som gave - lad os
glædes over det og forvalte det i
taknemlighed til Skaberen.
Mogens Gjerlev

Dåbsklude, hvad er det?

Sognepræst Ann Maj Lorentzen fra
Thorsager-Bregnet-Feldballe pastorat
fik i 2016 ideen at strikke dåbsklude.
Ved en dåb bliver det lille hoved tørret
med en papirserviet. Hvorfor ikke bruge en blød hjemmestrikket dåbsklud?

eventuelt bidrage med et oplæg til
samtale, fælles spisning/kaffedrikning. Muligheder er der mange af.
Der er mange tanker i spil. Hvor ofte
skal det være? På hvad tidspunkt?
Intet er endnu i faste rammer.

Dåbsklude er strikket i bomuldsgarn
og har et kristent motiv. Ved dåbssamtalen kan forældre vælge, hvilket kristent motiv der skal være på dåbskluden. Efter dåben får forældrene
dåbskluden med hjem, som et varigt
minde. Dåben er en intens handling,
som har stor betydning for familien,
der står omkring døbefonten.
Det er noget helt særligt at få noget
med hjem, som har været brugt til netop dette ritual.

Har du lyst til at være en del af projekt
DÅBSKLUDE, vil jeg gerne, du kontakter mig inden den 1. juli, samtidig
modtager jeg også gerne gode ideer.
Med venlig hilsen Elin Gjerløv
kuskholm@gmail.com - 28181753

Ideen har bredt sig til mange sogne og
er blevet en stor succes.
At strikke dåbsklude har flere formål.
At give en gave fra menighedsråd til
forældre/barn, at skabe socialt samvær blandt strikkeglade, der kan synges, være højtlæsning, nogen kan
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Koncerter:
Sommerkoncert
torsdag den 14. 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.

Artemis Quartett koncert i Saltum Kirke
mandag den 17. juli kl. 19.30
Artemis Quartett regnes med blandt de bedste
kvartetter i verden og giver koncerter på alle
de store musikscener og ved internationale
festivaler over hele verden.
Kvartetten er blevet tildelt en række toppriser
for deres cd-indspilninger.
Arrangør: Vendsyssel Festivals Styrelse.
Billetpris: kr.150,-

Søndagsmatiné i Saltum kirke
søndag den 23. juli kl. 14.00
Vi får til denne søndagsmatiné besøg af den lokale
Dorthe Kuhlmann. Dorthe flyttede fra Odense til Saltum
for 5 år siden. Sidste sommer spillede og sang Dorte
abedissen i "Sound of music" i Hjørring, og hun synger i Gjøl Sognekor og Hjørring kammerkor. Hun bliver
akkompagneret af Gertrud Bjerg, Støvring, tidl. Ingstrup, og de vil sammen lave en musikalsk matiné med
populære sange fra musicals og operetter samt danske
sange. Midtvejs vil vi nyde en kop kaffe.
Tilmelding er nødvendig mht. bordopsætning og kaffebrygning og skal ske på tlf. 30705001 senest onsdagen før.
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Sensommerkoncert - i Saltum Kirke 17. august 2017 kl 19.30
med Thomas Rewes, baryton og Lise Gam-Jensen, klaver
En glad og festlig sensommerkoncert i
den skønne Saltum Kirke med to lokale
musikere. Thomas Rewes og Lise GamJensen er begge uddannet ved musikkonservatoriet i Aalborg og bor på Gjøl. De
tager os denne aften med rundt i dejlige
sensommersange, romancer, operette
og opera. Der bliver også lejlighed til at
synge sammen og måske deltage i et operakor - hvis man tør! En varieret og forrygende aften er i vente.

Kirkemusikalsk legestue
Et tilbud for børn mellem 1-3 år i følge
med en omsorgsperson.
Tilbuddet er til de mødre/fædre, der
går hjemme med deres lidt ældre
børn. Det er også til dagplejere med
dagplejebørn og til de yngste børn i
børnehaven.
Det er, ligesom babysalmesang, et
tilbud, hvor der arbejdes med flere
sanser. Interesserede kan henvende
sig til kirke- og kulturmedarbejder
Karen M.V. Olesen, karenmvolesen@
hotmail.com eller 61222954.

Tilmelding sker via jetsmark-kirke.
dk. Dér kan man også læse mere om
selve tilbuddet.

Opstart torsdag den 17. august i
Saltum Kirke og herefter hver anden
uge i ulige uger.
Babysalmesang for
Saltum-Alstrup Kirker:
For tiden foregår babysalmesang for
hele fire-pastoratssamarbejdet i Jetsmark Kirke, og der starter et nyt hold
op mandag, den 14. august kl. 10.15.
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Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte
- Nu også i Saltum
13-årige Anja Georgsen og hendes familie har fået hjælp af Folkekirkens Familiestøtte, der ønsker at give familier nyt
håb og livsmod gennem frivillige. Initiativet er udsprunget i Aalborg Stift, og
behovet er stort, vurderer koordinator
Jens Sørensen fra Jammerbugt Provsti
i Nordjylland.
Det var klasselæreren, der kontaktede
koordinator Jens Sørensen.
Hun havde lagt mærke til, at 13-årige
Anja Georgsen var blevet så stille og
virkede trist, og forældrene havde fortalt, at de var usikre på, hvordan de
bedst kunne hjælpe deres datter. Det
fik klasselæreren til at tænke på, at det
nok lige præcis var den slags problemer,
de frivillige fra folkekirken kunne hjælpe
med.
”Og så mødtes mine forældre med
Jens, og bagefter skulle jeg så snakke
med ham” fortæller Anja, der går i 7.
klasse på Aabybro Friskole. Lige nu har
hun frokostpause og vil gerne fortælle
om, hvordan det har hjulpet hende og
hendes familie, at de fik kontakt med
Folkekirkens Familiestøtte.
”I begyndelsen syntes jeg, det lød lidt
underligt, at det lige var én fra kirken.
Men så mødte jeg jo Jens, og på kort tid
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er der bare sket så meget godt”, siger
hun og smiler. Noget, hun er begyndt at
gøre meget mere i de seneste måneder.
Hun fortæller:
”Før var jeg tit meget ked af det, både i
skolen og derhjemme, men i stedet for
at tale om, mig for andre. Det er blandt
andet noget af det, jeg har snakket med
Jens om, og det har faktisk betydet, at
jeg i dag er blevet en meget mere åben
og glad pige. For det hjælper jo at åbne
sig i stedet for at være så indelukket.
Det har også betydet, at jeg har fået det
bedre med mine forældre”.
”Det er typisk familier, der savner et
netværk, man ellers kunne spørge om
hjælp, som den gode nabo eller den nære
familie. Så spørgsmål om opdragelse og
ting af mere praktisk karakter kan derfor
virke helt uoverskuelige. I Anjas familie
har det blandt andet handlet om at tale
med hendes forældre om, hvordan det
er at have en teenager i huset, og give
både dem og hende en tro på og tillid til,
at de nok skal klare den” fortæller Jens
Sørensen, der før han blev koordinator i
folkekirken, har arbejdet som skoleinspektør og efterskoleleder.
Henvendelse til Folkekirkens
Familiestøtte kan ske til Jens
Sørensen jso@km.dk - 2134 5401

Sommerens kunstner er Birgit Stokbro
Min interesse for kunst i alle afskygninger går helt tilbage til min barndom,
hvor jeg brugte megen tid på at tegne. Min uddannelse som lærer skærpede denne interesse, og jeg valgte formning som bifag på Hjørring
Seminarium.

jeg også har undervist i i mange år.
Min interesse har mest kredset omkring tegning og forskellige former for
bearbejdelse af ler.
Efter at jeg har fået mere tid, har
jeg koncentreret mig om maling med
akryl.

På den måde fik jeg kendskab til
mange forskellige udtryksformer, som

Jeg kan bedst arbejde figurativt med
en snert af abstraktion.

Gud,
indtil nu har jeg i dag hverken
sladret om nogen
eller været i dårligt humør.
Jeg har ikke været sur,
ondskabsfuld eller selvisk.
Men om nogen minutter
er det tid til at stå ud af sengen,
og fra da af kommer jeg til
at behøve en hel del hjælp.
Amen
(Anonym)

Det er skøøøønt at være præst...

P.S. Årets konfirmandbillede er ikke klart ved
redaktionens afslutning, men bringes i næste nummer
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OPSLAGSTAVLEN:
OPSLAGSTAVLEN
Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
på ”marken” ved
Egnssamlingen i Saltum.

Indskrivning af
konfirmander

dstjenesten i
finder sted efter gu
gust.
Saltum den 27. au

Bliv Spejder i Saltum
KFUM spejderne i Saltum,
Nolsvej 5, 9493 Saltum
Mødetider for enhederne er:
- Bæver (0.-1.klasse) mødetid
tirsdag kl. 17.00 – 18.30
- Ulve (2.-3.klasse) mødetid
tirsdag kl. 18.30 – 20.00
- Junior (4.-5.klasse) mødetid
mandag kl. 17.00 – 18.30

God sommer

Jeg vil gerne ønske
korene og orkestret
en rigtig god og ve
lfortjent sommerferie, og takke for jer
es store flotte indsats her i første halvå
r af 2017.
Jeg vil glæde mig til,
vi ses igen
efter ferien.
Kærlig hilsen
kormor
Korene starter ige
n efter ferien:
Børnekoret
15/8 kl.15.15
Voksenkoret 16/8
kl.19.00

Program
Indre Mission
Juni og juli intet møde
August:
Tirsdag den 22. kl. 19,30,
Lina Sandel aften,
ved Organist
Lisbeth Nymark Sørensen.

- spejder (6.-8. klasse) mødetid
mandag kl. 18.30 – 20.30
- Senior (9.-10. klasse) mødetid
mandag kl. 18.30 – 20.30
- Rover (17+) mødes sidste
torsdag hver måned kl. 18,30
For yderligere information kan
gruppeleder Karen Thomine Christensen
kontaktes på telefon 4057 7016
eller følg os på facebook på
KFUM spejderne Saltum

Tak for kaffe
Menighedsrådet har besluttet at give
mulighed for at deltager til sogneaftner
kan donere et beløb som tak for kaffe.
Disse penge vil blive doneret til spejderne
i Saltum og folkekirkens nødhjælp.

Siden sidst:
Viede i Saltum kirke:
Døde i
Saltum:
Signe Kristensen
Villy Nielsen
Lars Olsen
Inger Marie Nielsen
Gunner Aagaard
Jensen

Døde i
Alstrup:
Poul Andersen
Tove Larsen og Lars Mortensen

Kontakt info:
Formand: Dorte Gregersen
Tlf. 29891794
Næstformand: Thomas Hasselriis
Tlf. 98887022/23249710
Kasserer: Henrik Munkholt
Tlf. 23954746
Sekretær: Inger Ibsen
Tlf. 30705001
Kirkeværge for Saltum
Harald Kirkbak - Tlf. 21944834
Kirkeværge for Alstrup
Ole Pedersen - Tlf. 98887381
Kontaktperson:
Elin Elisabeth Gjerløv
Tlf. 28181753
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
99301616 - www.hv-nord.dk
Deadline for indlæg
til næste nummer
Mandag den 3. juli
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogne

Saltum

28. maj 6.s.e. påske		

09.30

04. juni Pinse		

10.30 Kirkekor

05. juni 2. pinsedag

Friluftsgudstjeneste*

9.30 kirkekor

11.00

11. juni Trinitatis		

10.30

18. juni 1.s.e. trinitatis

09.30

Anette Udmark

Alstrup

25. juni 2.s.e. trinitatis		

09.30

02. juli 3.s.e. trinitatis

Kirkekaffe

10.30

09. juli 4.s.e. trinitatis

Anette Udmark

10.30

16. juli 5.s.e. trinitatis

Anette Udmark

10.30

23. juli 6.s.e. trinitatis

Arne Mumgård

09.00

30. juli 7.s.e. trinitatis

Kirkekaffe

10.30

06. aug. 8.s.e. trinitatis		

10.30

13. aug. 9.s.e. trinitatis		

10.30

20. aug. 10.s.e. trinitatis Birgit L Jensen

09.30

			

10.30

10.30 Frokost
Anette Udm

27. aug. 11.s.e. trinitatis		

10.30 **

03. sept. 12.s.e. trinitatis		

10.30

9.30

			
* se opslagstavlen			
** Konfirmandindskrivning			
			
Saltum Plejehjem			
22. juni kl. 14.30 Kristian Schjoldager		
17. aug. kl. 14.30 Kristian Schjoldager		

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.

