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Præstens hjørne

2

Forsiden af efterårets kirkeblad er
prydet med et
billede af en mejetærsker,
der
høster lige foran
vores kirke, man
kan næsten høre
den hvæse og
brumme, medens
skæret så bredt
som en motorvej fordøjer kornmarkerne i sig. Ingen
tvivl om at naturens store gavesæson ligger foran os, og det vil den
gøre i en rum tid endnu, indtil alt lige
fra kornet og æblerne og til kartoflerne er i hus, men lige netop det her
billede med kirken og høsten fik mig til
at tænke på den ene af de små bønner,
som Fadervor er sammensat af. ”Giv os
i dag vort daglige brød”.
Sådan er der blevet bedt i kirken og i
hjemmene rundt omkring i århundreder,
og nu tøffer mejetærskeren så rundt og
gør bøn til virkelighed, det er som om,
lige den bøn er særlig aktuel lige nu,
men så alligevel er der mere end brød
og korn i smal forstand at takke for til
høst.

Der er en grund til, at vi om kort tid fejrer Luthers reformation (31. oktober er
det 500 år siden Luther fremsatte sine
95 teser), for hvor ligger der meget
værdifuldt tankegods i selv små sætninger fra Luthers hånd.
Med dette citat tydeliggør Luther, at høst
og dagligt brød er mere end den mad, vi
i dag uretfærdigt nok bare regner for en
selvfølge. Der ligger meget mere i Fadervors lille bøn, også en opfordring til
eftertanke: Husker vi taknemmelighed
for høst til og i livets ophold? Ikke kun
for den selvfølgelighed, der er for os i
at gå ned i Meny og hente de dagligvarer, som vi har brug for, men også i den
tryghed, som vi lever med i hverdagen,
fred, stabilitet, samfund. Selv om en
god høst også kræver arbejde af landmanden, så kræver selve væksten ikke
arbejde. Sådan også med livet.
I taknemmelighed må vi lade os vokse
ikke kun i højde og drøjde, men også
med de livsopgaver og udfordringer, der
møder os. Husker vi taknemmeligheden
for alle de mennesker, vi mødte, og som
har givet grøde i vores liv. Og straks
melder spørgsmålet sig så også for os:
Er der rigdom at høste for andre i vores
liv?

I ”Luthers katekismus”, skriver Luther
selv i sin forklaring til bønnen om ”brødet”. ”Hvad forstås ved ”det daglige
brød”? Han svarer: ”Alt, hvad der hører
til livets ophold, så som mad, drikke,
klæder, sko, hus, hjem, mark, kvæg,
penge, gods, god ægtefælle, gode børn,
godt tyende, god og trofast øvrighed,
god styrelse i landet, godt vejr, fred,
sundhed, gode sæder, ære, gode venner, trofaste naboer og deslige.”

Derfor er høstgudstjenesten en gudstjeneste for alle, uanset om man har
høstet med en mejetærsker på sin mark,
om man har høstet glæde i sit hjerte, eller fordi man kan se, at børn, børnebørn
og oldebørn trives.
Høstgudstjeneste er for ALLE, der ønsker at takke for udkomme af den ene
eller den anden art.
Vel mødt den 24. september i begge
vore kirker.
Schjoldager

Årets konfirmander 2017

Adam vil konfirmeres
Jeg fik en opringning fra Bent, en af mine
bedste venner, som glædestrålende fortalte mig, at hans barne-barn Adam på
14 år havde meddelt, at han var begyndt at gå til konfirmationsforberedelse,
fordi han ville konfirmeres.
Jeg undrede mig lidt over glæden hos
min ven siden skoletiden, der skønt en
spejdertid med kristen baggrund, som
ung havde meldt sig ud af Folkekirken.
Men da han fortsatte med at sige, at
han alvorligt overvejede at melde sig
ind i Folkekirken igen, blev min undren
til glæde.

Bent har altid været meget historisk
interesseret, og han forklarede sine

overvejelser om at melde sig ind i
Folkekirken med, at den jo var en stor
del af Danmarks historie. Det er jo
da et godt argument for at melde sig
ind i Folkekirken. Senere kan troen jo
komme ind i billedet.
Når jeg tror på, at Folkekirken kommer til at betyde mere end historie for
min ven, skyldes det, at han ofte, når
han ringer, spørger til, hvordan det går
med mit kirkelige arbejde, ligesom han
også altid er interesseret i en fælles
vens arbejde i Hellerup Menighedsråd.
Desuden kommer han ofte med positive
kommentarer til kirkelige udsendelser,
han hører i radioen. Thomas Hasselriis
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En møgdag
- eller to har
vi alle oplevet.
Hvorfor?
Jo, det sker, når
vi oplever, at det
negative
fylder
mere end det
positive.
Jeg har undret
mig over, hvorfor
nogle bliver bitre
af modgang og
hvorfor nogle holder humøret højt trods
samme modgang. Og jeg ved også,
hvem der inspirerer mig til at komme
videre i min modgang. Jeg vil dele nogle
af mine erfaringer omkring dette.
Det er så let i venners lag at smile og
synge med på omkvædet: lev dit liv,
mens du har det, lev det i stilhed og
storm, se fuglene letter mod vinden, i
modvind ta’r livet sin form.
Når modvinden kommer – hvordan
vælger vi så at se på den? Med samme
humør som da vi sidst istemte sangen?
Forhåbentlig...
Jeg kan måske mærke en følelse af
’snydt’, ’misundelse’, ’vred’ eller ’glad’ i
min mave – de er alle stærke følelser
med megen energi i, alle kender vi dem.
Der findes mange flere følelser, og jeg
har erfaret, at jeg skal være i ro for at
mærke mine følelser bedst. En følelse er
spontan, og den kommer bare og forsvinder også af sig selv igen. Følelsen
kan jeg ikke gøre noget ved, den skal
der ikke slukkes for eller dyrkes, den
skal mærkes og registreres. Følelsen
skal have lov at være der. Jeg ser, at der
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er kæmpe forskel på, hvordan vi mennesker vælger at reagere på de følelser,
vi mærker. Om dem, som er i god kontakt med deres følelser, siger vi, at de
hviler i sig selv.
Dagligt vælger jeg at fokusere på, hvor
godt jeg, trods modgang, har det, og jeg
vælger at fokusere på det lys, jeg kan se
i horisonten og de goder, der er omkring
mig i form af rare mennesker, et sted at
bo, familie, venner, helbred, adgang til
daglige fornødenheder, fred, solskinnet,
regnen, naturens orden, Guds enorme
skaberværk, at være forskånet for
naturkatastrofer og forurening, alle de
’gratis’ glæder som: lægebesøg, sygehus, uddannelse til mine børn mv, at der
er pålidelig el- og vandforsyning osv.
Da jeg var ung, tog jeg disse ting for
selvfølgeligheder, jeg havde jo aldrig set
andet, men efter jeg var sømand på verdenshavene i et par år, og efter jeg har
rejst internationalt i mit landjob, har jeg
erfaret, hvor godt vi har det i Vendsyssel. Hvor godt og forudseende vi i DK
har indrettet vort samfund og, hvor god
en klimazone vi trods alt bor i. Ingen af
disse ting er for mig selvfølgeligheder
længere, jeg ser på dem som rettidig
omhu og gaver.
At jeg vælger at fokusere på de gode
ting betyder ikke, at jeg vælger at negligere det negative.
Nej, jeg har valgt at fokusere på goderne
i accept af de negative ting. Jeg ændrer
de negative ting, det relativt enkelt står
i min magt at ændre. Hvis et resultat
ikke står mål med indsatsen, vil jeg ikke
ændre på det. Så er det negative et
vilkår, noget som ikke kan ændres, og

på den måde kan jeg slippe det. Jeg
vurderer altså, om jeg vil bekoste den
energi og tid, som en ændring kræver.
Jeg har erfaret, at der er ting, som
hjælper mig til den ro, jeg skal have for
sundt at mærke mine følelser og derved
hjælper mig til at fokusere på de gode
ting. Jeg evner fx ikke at være sur og
synge samtidigt, jeg trives, når jeg synger, både alene og sammen med andre.
Jeg elsker at vandre lange ture og at
være i naturen, både i læ i min have og i
det smukke og varierende landskab omkring Saltum og Alstrup. For mig er na-

turen dér, hvor jeg kun hører naturens
egne lyde, og de menneskeskabte lyde
ikke eksisterer. Når man vandrer i det,
pumper benene nærmest tanker frem
stille og roligt – det giver mental ro.
Det er steder for mig at hente energi.
Steder i livet, der giver glæde, steder i
livet, hvor jeg kan være i stilhed, og Gud
kan tale til mig, og jeg til ham.
Dér hvor jeg i stilhed kan tænke på et af
Bibelens gamle ord: ordsprogenes bog
17,22: Glad hjerte giver godt helbred,
modløshed udtørrer knoglerne.
Jonas Kjærsgaard

Biskop Henning Toft Bro’s kommentar til debatten om folkekirkens rummelighed
i forhold til kontakt til døde dyr:
”Folkekirkens præster skal forkynde Kristus. Det er ikke deres opgave at tale
med døde dyr.
Jeg har selv arbejdet i fiskeindustrien nogle år, og jeg vil i hvert fald have mig
frabedt at tale med de torsk, jeg i sin tid sendte til Spanien.”
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Sogneaftner:
Torsdag den 14. september kl. 19.00
Jørgen Carlsen, PH – en moderne Grundtvig? De færreste vil vel
nævne Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag.
Men i ord og toner vil Jørgen Carlsen forsøge at godtgøre, at de
på mange måder er åndsbeslægtede.
Jørgen Carlsen er mag. art. i idéhistorie og siden 1986 forstander
på Testrup Højskole. Han er medlem af Etisk Råd, medredaktør
af den nye højskolesangbog og skribent i Kristeligt Dagblad. Han
har i årenes løb i skrift og tale blandet sig i samfunds- og kulturdebatten og holdt
hundredvis af foredrag over hele landet.
Jørgen Carlsen forsøger at skræve over både det akademiske og det folkelige med
fornemmelsen af, at bukserne nok er revnet for længe siden.

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00
Per Andersen (Per A), Levende ord fra en levende mand - Kræft
giver klarsyn ”Den slags rammer kun naboen”. Men så ramte det
mig. I 2012 fik jeg konstateret kræft - af den type, som kun de
færreste overlever. Fra min sygeseng havde jeg udsigt til kapellet, og så det hele udspille sig. Min død. Men jeg er her stadig.
Mere levende end nogensinde før. Jeg har en usædvanlig livshistorie, og trods store udfordringer, finder jeg altid en udvej.
HISTORIEN OM EN MAND DER IKKE BARE SÅDAN LIGE GIVER OP
Et foredrag med og om PerA vækker tanker, er lærerigt, underholdende, provokerende, foruroligende, optimistisk – og frem for alt konkret og brugbart mht. at
tænke seriøst over, hvornår og hvordan du kommer i gang med at leve det liv, du
ønsker og drømmer om.

Torsdag den 23. november kl. 19.00
Præst Lotte Lyngby:
Valborg og Kristine - to kvinder, to liv
Et foredrag om at tage sit liv på sig og leve det, som det er.
Belyst ud fra to kvinder med stærke skæbner: Min farmor,
Kristine, og min ven, Valborg. I foredraget fortælles begge kvinders
livshistorie fra fødsel til død, og deraf udspringer to forskellige livssyn, som vi også i dag kan spejle os i: Den ene af kvinderne havde
blik for lyset – selv i mørket.
Den anden så kun mørket, også når der var lys. Vælger vi mon selv, hvilket blik vi
ser livet med?
Tilmelding til alle sogneaftner er nødvendig mht. bordopsætning og kaffebrygning og skal ske
på tlf. 30705001 senest mandagen før.
Saltum – Alstrups menighedsråds aktivitetsudvalg
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Koncerter:
Lørdag den 30. september
kl. 19.30 i Saltum Kirke
“Hva’ så Luther”
Festlig og folkelig koncert, som giver
publikum et godt billede af teologen
og oprøreren Martin Luther og hans
samtid. En gruppe på seks særdeles
dygtige danske musikere/sangere
drager i 500-året for den lutherske
reformation rundt med en omfattende koncertturné, hvor de fortolker
og fortæller om sange fra Luthers tid,
oversat fra tysk til dansk af salmedigteren Holger Lissner.
Musikken spænder fra rock til renæssance, fra blues til ballader, og publikum
bliver inviteret til at synge med flere gange undervejs.
Arrangør: Saltum/Alstrup, Hune og Øland/Langeslund sogne.
Fri entré

Onsdag den 4. oktober
kl. 19.00 i Saltum Sognegård
“Sangaften”
Velkommen til en aften fyldt med fællessang, hvor vi vil tage en tur i vores helt
unikke samling af vores danske sangskat i højskolesangbogen. I er alle sammen med
til at vælge, hvad der skal synges.
Arrangør: Lisbeth Nymark Sørensen

Onsdag den 6. december
kl. 19.30 i Saltum Kirke
“Den traditionelle julekoncert”
Kom og vær med til at “Synge Julen Ind” i Saltum kirke, sammen med kirkens
voksenkor og band, onsdag den 6. december kl. 19.30!
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Visionsdag
Lørdag den 16. september kl. 10-16
i Lunden i V. Hjermitslev
Fællesmøde om ”Den fremtidsgodkendte folkekirke” ved Birgitte Kragh Engholm ”Hvis folkekirken også i fremtiden
skal bevare sin position som folkets
kirke, må den ruste sig til fremtiden og
forsøge at lytte nøjere til, hvad moderne
mennesker i fremtiden vil efterspørge,
hvilke behov, forventninger og ønsker
de har til deres kirke, og hvad der giver
mening for dem”, Sådan siger Birgitte
Kragh Engholm, sognepræst og forsker

Luthers nøgle

Luthers Nøgle er et historisk rollespil,
der skal give en stor gruppe konfirmander indsigt i tiden omkring reformationen i Danmark. Konfirmanderne
sendes tilbage i tiden i jagten på Luthers Nøgle forklædt som pilgrimme.
I mindre grupper sendes de ud for
at mødes med forskellige personer
fra middelalderen, der alle har et dilemma, de skal have hjælp til at løse.
Hver opgave kræver deres snilde og
samarbejde ligesom de ofte må reflektere over de kristne værdier.
Alle roller i spillet beklædes af frivillige statister eller konfirmandernes
præster. Til alle roller findes en
beskrivelse med forslag til replikker, noget baggrundshistorie samt en
beskrivelse af postens eventuelle opgave. Der bliver en øveaften forud for
spillet, hvor man har mulighed for at
stille spørgsmål og opgaven afprøves
i praksis. Statister vil få udleveret
dragter og eventuelle rekvisitter.
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i folkekirkens fremtid, der denne dag vil
komme og holde en visions- og debatdag med og for de 4 Hvetbo pastorater.
Tilmelding til Jetsmark kirkekontor
v/KarenSørensen,
senest den 11.9.
tlf. 98247136 ell.
mail: kaso@km.dk
sms: 51741314

Der er altid flere statister på hver
post, der deler opgaverne og kan supplere hinanden.
Kontaktperson:
Folmer Toftdahl-Olesen
FTO@KM.DK

Fra menighedsrådet
Der er mange forskellige opgaver at tage
vare på som menighedsråd. Kirker og
inventaret i disse er noget af det ,vi har
brugt megen tid på det sidste år. I Saltum
har vi netop ansøgt om at få restaureret
vores altertavle. Figurerne i altertavlen er
senmiddelalderlige, formentlig fra 1400
tallet. Inden en restaurering kan begynde, skal både konservator, arkitekt, og
Nationalmuseet undersøge og give deres
besyv med. Kalkmalerierne i Saltum Kirke
er også senmiddelalderlige fra ca. 1520
og betegnes af eksperter som særdeles
bevaringsværdige. Nationalmuseet tilbyder i år og næste år vederlagsfri forundersøgelse af kalkmalerierne. Vi har
tilmeldt vore kalkmalerier, og så håber vi,
at der bliver mulighed for at få istandsat
kalkmalerierne.

Et nyt orgel er også noget, vi har arbejdet
med i de senere år, forhåbentlig lykkes det
at få et nyt orgel til Saltum Kirke inden
for en overskuelig periode, men som sagt,
der er mange eksperter, der skal give
deres besyv med.
En stor udfordring er varmen i Saltum
Kirke, vi arbejder (og har gjort det i længere tid) på at få etableret et nyt fyr og
nye ovne under bænkene. Det har været
på tale at få et pillefyr, men da dette skulle
placeres i en tilbygning helt nede ved
graverhuset, blev den model skrinlagt.
Lige nu arbejder vi med at få tilladelse til
at sætte et gasfyr ind i fyrkælderen som
erstatning for det gamle oliefyr.

Glimt fra friluftsgudstjenesten 2. pinsedag ved Egnssamlingen

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 - 10:30 eller pr. mail:
saltumkirkegaard@gmail.com, senest
d. 27. oktober.

Kirkegårdens personale vil ikke være
at træffe på en bestemt ugedag i Alstrup, men vil altid være der mindst
en dag om ugen, hvis man ønsker at
mødes med graveren i Alstrup på en
bestemt dag, bedes man derfor ringe
og aftale nærmere.
De venligste hilsner
graver Louise Larsen
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OPSLAGSTAVLEN
OPSLAGSTAVLEN:
Julekoncert
Med børnekoret i Alstrup Kirke
den 17. december kl. 15.

Tak for kaffe
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Samarbejde
Fire pastorat samarbejdet, som af og
til bliver nævnt i kirkebladet,
er et praktisk samarbejde mellem
følgende pastorater i Hvetbo Herred:
Saltum/Alstrup, Hune, Jetsmark og
Ingstrup/Vester Hjermitslev.
Samarbejdet omfatter opgaver
som indkøb, personaledækning
og præsteafløsning.

Kirkemusikalsk
legestue
Begynder torsdag,
den 17. august
kl. 8.30 i Saltum So
gnegård med
kaffe og brød og sa
ng i kirken.
Det er for dagplejeb
ørn med dagplejere
og forældre med sm
å børn.
Kontakt Karen M.V.
Olesen
på 61222954, hvis
du vil vide mere.

IM program
September:
Tirsdag den 19 kl. 19,30 mød
e ved
Annette Fibiger Hansen, Aalb
org,
Emne: Livet på Hospice og And
agt.

Oktober:
Tirsdag den 17 kl. 19,30
møde ved Fritidsforkynder,
Richard Hove Nielsen, Vang.
November:
Tirsdag den 14 kl. 19,30 mød
e ved,
Missionær Hege Lovise Aaen,
Hirtshals.

Spaghettigudstjeneste
i Saltum Kirke
tirsdag, den 10. oktober, kl. 17
Det er gudstjeneste for børn
med deres familier.
Det er ca. en halv times gudstjeneste, og
herefter er der spisning i sognegården.
Det er gratis, men vi vil gerne have
tilmelding til Inger på 30705001,
senest et par dage før.

Siden sidst:
Døbte i Saltum:

Viede i Saltum:

Døde i Saltum:
Anders Kristian
Jensen
Niels Christian
Kjeldsen
Ella Elise
Jakobsen

Selina Hørstrup Poulsen

Britt Nysum og
Tim Andersen

Karen Marie
Jacobsen
Anna Grethe
Sjølund
Anders Rasika
Guldager

Pernille Bunk Nielsen
og Trond Stølefjell

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
www.hv-nord.dk
Tlf. 99301616
Deadline for indlæg
til næste nummer:
Fredag den 6. oktober
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogne
03. sept. 12. s.e. trinitatis		

Saltum
10.30

10. sept. 13. s.e. trinitatis		

9.30

17. sept. 14. s.e. trinitatis		

10.30

24. sept. 15. s.e. trinitatis		
			
01. okt. 16. s.e. trinitatis Anette Udmark
08. okt. 17. s.e. trinitatis		
10. okt. Spaghettigudstjenste***
15. okt. 18. s.e. trinitatis		

Alstrup
10.30

10.30
Høstgudstjeneste*

17.30 		
Høstgudstjeneste**

9.30
10.30

9.30

17.0
10.30 Kirkekaffe

22. okt. 19. s.e. trinitatis Anette Udmark

9.30

29. okt. 20. s.e. trinitatis Michael Berg

9.00

05. nov. Alle Helgen		

10.30

12. nov. 22. s.e. trinitatis		

9.30

				

10.30 		
Kirkekaffe

19. nov. 23. s.e. trinitatis		

10.30

26. nov. Sidste s. i kirkeåret

10.30

03. dec. 1. s. i advent		

10.30

9.30

Kor - Kirkekaffe

Kor

			

* Koret medvirker - frokost efter gudstjenesten			
** Koret medvirker - sandwich efter gudstjenesten			
*** se opslagstavlen i bladet			
			

Saltum plejehjem			
14. september kl. 14.30 			
19. oktober kl. 14.30			
16. november kl. 14.30			

Kirkebilen: 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.

