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Nu er det advent igen, og jule-
stemningen breder sig efter-
hånden time for time, og der-
for vil det jo være passende, at 
komme med et rigtigt juleeven-
tyr, som oven i købet har en vis 
tilknytning til Saltum.

I kirken hænger der på nordvæggen 
bagerst i kirken en gammel træfigur. 
At sige den er køn, er måske nok 
lige i overkanten, men den har også 
de sidste firehundrede år levet en 
omtumlet tilværelse. 

Den var gemt og glemt på loftet 
indtil for hundrede år siden, hvor 
kirken blev restaureret, da blev den 
fundet og sat oppe ved orglet
på det daværende pulpitur. Her blev 
den mere eller mindre glemt igen, 
den eneste, der huskede på figuren, 
har jeg hørt, var ham, der trådte 
bælgen til orglet, for det passede 
lige med, at han kunne parkere sin 
skrå i hatten på figuren, når han 
skulle sørge for luft til salmerne. 

Og nu hvor pulpituret er væk, er fig-
uren altså endt på nordvæggen og 
bærer tydeligt præg af, hvad tiden 
har budt den.

Figuren forestiller en mand, der 
mod sin vilje blev valgt til biskop, 
han levede i Myra i Lykaonien (i 
det nuværende Tyrkiet) i slutnin-
gen af 200-tallet. Han arvede som 
ung en stor formue, som han ikke 
rigtigt vidste, hvad han skulle stille 
op med, dog havde han besluttet, at 
pengene skulle bruges til at udrette 
noget meningsfyldt med. Det kom 
ham for øre, at nogle af hans naboer 
havde det meget svært. Forældrene 
kunne ikke forsørge familien, så de 
tre døtre var allerede tidligt tvunget 
til at skaffe penge ved dårligt og 
mildest talt nedværdigende arbejde. 

Familien led meget under disse 
forhold. Da han havde hørt det, blev 
han grebet af stor medlidenhed og 
vrede over familiens situation, og 
derfor gik han en mørk nat hen til 
deres hus. I sin hånd havde han 
en pose, som han hurtigt kastede 
ind gennem et åbent vindue, og så 
skyndte han sig bort, for at ingen 
skulle opdage ham. Om morgenen 
stod faderen i huset op og fandt 
til sin forbavselse posen på gulvet, 
men han blev endnu mere forbav-
set, da han åbnede posen. 
Foran ham glimtede en klump af det 
reneste guld. Med jubel takkede han 
Gud for sin velgører.

En julefortælling
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Siden sidst:

Fra sogne-
medhjælperen:

Præsten tager gerne på hjemme-
besøg eller sygehusbesøg. 
Hvis du gerne vil have et besøg, er 
du meget velkommen til at ringe/
e-maile/skrive til mig for at aftale 
et besøg. Samtidig vil jeg gerne 
sige tak til de mennesker, der på 
den ene eller den anden måde har 
formidlet kontakten, når det har 
været nødvendigt. 
Det er ganske enkelt en uvurderlig 
stor hjælp.

Et besøg og en samtale kan inde-
holde alt mellem himmel ogl jord. 
Det behøver ikke være noget helt 
specielt, man gerne vil tale om. 
Jeg har tavshedspligt, og samtalen 
er derfor kun en samtale mellem 
dig og præsten – det er det, der 
er udgangspunktet – resten giver 
normalt sig selv . Der er også en 
mulighed for, at jeg kan forrette 
hjemmealtergang, hvis det er et 
ønske.

Schjoldager

Hjemmebesøg

Én gang om ugen året rundt arran-
geres baby-salmesang i Saltum 
Kirke, dog bortset fra sommer-
ferien. Det kræver dog mindst 
deltagelse af 4 babyer for at 
oprette et hold. 

Hvis der ikke er nok til et hold 
i Saltum, tilbydes babyer med 
mødre/fædre at deltage i Jetsmark.

Der arrangeres ligeledes kirkemusi-
kalsk legestue i et forløb over 5 
måneder for børn i alderen 1 – 4 år.

Mini-konfirmanderne starter i uge 6 
og mødes over 14 gange.

Spørgsmål kan rettes til sognemed-
hjælper Line Møller Mousten, 
tlf.61222954

Døbte Alstrup:
Villi Konrad Jensen

Viede i Saltum:
Janne Lykke Kristensen 
Morten Berntsen
Louise Vej Nielsen 
Martin Klausen Pedersen

Døde i Saltum:
Niels Knudsen Jørgensen
Mary Andersen
Karen Ilse Kjeldsen
Karen Marie Pilgaard
Birger Larsen
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Den kirkemusikalske legestue

Klokken lidt i 9 høres glade stem-
mer uden for kirkens dør. Her bliv-
er jeg mødt af friske børn og deres 
omsorgsfulde dagplejemødre, som 
venter på, at døren åbnes. Inden-
for ser man straks, at børnene er 
vant til det store kirkerum og føler 
sig hjemme her. Vi sidder oppe 
omkring alteret, stearinlysene 
tændes, og snart fyldes rummet 
af dejlig sang. Inden vi går over i 
legestuen (sognegården) beder vi 
Fadervor.

Nu kommer jakker og støvler af, 
og der skal leges, synges og dan-
ses. Her er fest og farver, ”fald-
skærm”, bolde, sæbebobler mm. 
Man gribes af stemningen og må 
lege med. Vi er nu biler, der løber 
rundt mellem hinanden, men på 

musikkens stopsignaler skal vi 
holde stille. Kort efter daler sæbe-
boblerne ned over os. Hvor mange 
mon vi når at fange? Vi fortsæt-
ter med ”I østen stiger solen op” 
og laver fagter til, og andre sange 
ledsaget af diverse instrumenter.
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Svend, kan du godt li’ at være 
med i legestuen?
Svend: Efter et par nik og et stort 
smil: ”Ja, det kan jeg godt!”
Hvad kan du bedste li´ ?
Svend: Tænker sig godt om: ”Den 
med faldskærmen og bolden.”

Og så er der boller! På stilheden 
og koncentrationen mærker man, 
at de er populære.
Efter ca. 1½ time takker vi af, og 
”kirkemusene” begiver sig ud i det 
friske efterårsvejr igen.
Og kirkebladets udsendte skal 
hilse og sige, at det her bliver man 
glad af at være med til.

Legestuen ledes af sognemed-
hjælper Line Møller Mousten og 
assisteres af organist Lisbeth Ny-
mark Sørensen.
Vi spørger lige Line, hvad en kirke-
musikalsk legestue er, sådan mere 
præcist.

Line:
Formålet med kirkemusikalsk lege-
stue er at stimulere barnets glæde 
ved musik og rytmik, samt at give 
børn og voksne en mulighed for 
at få gode og varme oplevelser 
af kirkerummet og salmerne. Vi 
bruger alle vore sanser, lytter til 
musik, ser på farvestrålende ting, 
blæser sæbebobler, leger med 
rytmeæg, og både børn og vok-
sne bruger hele kroppen til fagter, 
dans og leg. Gennem alle disse 

aktiviteter er det muligt at styrke 
barnets sansemotoriske udvikling, 
sprogudvikling, kirkekendskab og 
selvfølgelig glæde ved musik,
Tilbuddet er hver anden torsdag i 
lige uger fra kl. 9 – ca. 10.30. 
Det er gratis at deltage og er for 
børn fra 1 – 4 år, sammen med 
enten forældre, dagplejer eller en 
anden omsorgsperson.

Alle er velkomne



Arrangementer:
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Traditionen tro synger vi julen ind i Saltum Kirke og sognegård. 
Først er der koncert i kirken. 

Medvirkende er: Hvetbokoret - Saltum Kirkekor - Gertrud Bjerg -
Jørgen Jensen (sanger og guitarist) - Michael Fallgaard Nielsen 
(bas og guitar) - Kordegnen og organisten.

Efterfølgende går vi i sognegården og julehygger med kaffe og en 
lille julehistorie oplæst af Kristian G. Scholdager.

Syng julen ind 
i Alstrup Kirke
søndag den 15.12
kl. 16.00
 
Kom og vær med til at synge 
julen ind i den lille stemnings-
fyldte Alstrup Kirke. 

Vi vil sammen synge en del af 
vore dejlige advents- og jule-
salmer og -sange. 

Medvirkende er  Gjøl Kirkes 
børne-/ungdomskor, som ledes 
af Gjøl kirkes organist, 
Kristian Melchior Echwald. 

Julekoncert i Saltum Kirke 
onsdag den 4.12. kl. 19.30

Program for 
Indre Mission
December:
Tirsdag den 10 kl. 19,30, 
vi synger Julen ind.
Ved Tove og Jens Martin 
Jacobsen, Klokkerholm.

Januar:
Tirsdag den 7 kl. 19,00, E.A.B.
Ved Ole Skagen, Skøttrup.
Tirsdag den 21 kl.19,30, 
Kredsmøde, Ved Sognepræst 
Steen Rughave, Brønderslev.

Februar:
Tirsdag den 18 kl. 19,30, 
møde ved Ungdomskonsulent, 
Nikolaj Karkov, Aalborg.
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Helge Engelbrecht tager udgangs-
punkt i sin anmelderroste erind-
ringsbog og CD-boks af samme 
navn og vil i Saltum Sognegård 
fortælle frit fra sit livs musikal-
ske rejse, fra drengetiden i køb-
mandsforretningen på Gl. Vejle-
vej i Grindsted til ungdommen 
og puberteten, der blev sprunget 
over for et livtag i de mere vok-
sne rækker som musiker og spille-
mand allerede som 15-årig. Helge 
Engelbrecht krydrer sit foredrag 
og sin fortælling med muntre an-
ekdoter, fornøjelige tankespind og 

selvfølgelig også et par sange fra 
sit eget sangkatalog.

Læs mere på  HYPERLINK “http://
www.helgeengelbrecht.dk” 
www.helgeengelbrecht.dk 

Tilmelding til alle sogneaftner er 
nødvendig mht. bordopsætning og 
kaffebrygning og skal ske på 
tlf. 30705001.

Saltum – Alstrups menighedsråds 
aktivitetsudvalg.

Helge Engelbrecht
Foredrag med indlagte sange

STED: Saltum Sognegård
DATO: 13. februar 2014 kl. 19.30



Søfolket i Saltum er en del KFUM-
Spejderne i Danmark. 
Vi er en gruppe på ca. 88 personer, 
i alderen 3- ca. 60 år.
Vores spejderarbejde foregår me-
get af tiden ude, da vi har rigtig 
gode forhold til både skov og sø.
De forskellige aktiviteter er tilrette-
lagt efter alder. 
Vi er derfor inddelt i enheder.

Familiespejder: 
Børn 3-6 år med forældre. 
Hver 3. søndag kl.10.00-12.00

Bævere 0- 1 kl.:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Ulve 2-3 kl.:
Tirsdage kl.18.30-20.00

Junior - 4-5 kl.:
Mandage kl.18.20.30

Spejdere - 6-7 kl.:    
Mandage kl. 18.30-20.30

Senior - 8 kl. – 17 år :
Mandage kl.18.30-20.30

Rover 18 – 90 år:
Efter aftale 

Mød op til en dejlig oplevelse sam-
men med en flok glade spejdere.

For yderligere information 
kontakt gruppeleder
Rasmus Hansen 
Tlf:  25562636

Søfolket i Saltum:
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Den 22. september var der høst-
gudstjenester i Saltum og Alstrup. 
Sædvanen tro, blev der indsamlet 
høstoffer, og det blev i år rekord 
stort.

I Alstrup blev der indsamlet 715 kr. 
og i Saltum 2.942 kr. 
Pengene går til de trængte i Syrien.

Kirkebøssen har givet 3.269 kr. 

Fastelavns

gudstjeneste

Søndag den 2. marts er der 

fastelavn, og i Saltum kirke vil 

der blive afholdt børne- og 

familiegudstjeneste kl.10.30. 

Efter gudstjenesten vil der 

blive slået katten af tønden 

og spist fastelavnsboller.

OPSLAGSTAVLEN

Kirkens nye PR-udvalg vil fremover 
tage ansvaret for uddeling af  kirke-
bladet til husstandene i sognene. 
Vi sparer på denne måde knapt 9000 
kr. om året. Vi mener, at de penge 
kan bruges bedre til andre formål.

Det betyder samtidigt, at kirkebladet 
ikke længere vil blive delt ud i 
sommerhusområderne, men bladet 
vil i stedet ligge hos Spar i
Vester Hjermitslev og Saltum.

Den 19. december kl. 10.00 
er der julegudstjeneste 

for børnehaven og 
bedsteforældre. 

Efterfølgende serveres 
æbleskiver og kaffe i 

sognegården.

Den 20. december kl. 10.00 
afholdes skolens 

gudstjeneste.
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Menighedsrådet har nedsat et 
PR-udvalg. Formålet er at styrke 
kendskabet til Saltum og Alstrup 
Kirker og de aktiviteter, der udgår 
fra kirkerne. Det nye udvalg har 
blandt andet fået ansvaret for ind-
hold og udgivelse af sognets kirke-
blade. 

Udvalgets opgave er endvidere at 
sikre, at kirkernes gudstjenester 
og arrangementer bliver annon-
ceret i de lokale medier og i øvrigt 
refereret.

Såfremt nogle har gode ideer og 

inspiration til dette arbejde, er 
man velkommen til at kontakte én 
fra udvalget, der består af Dorte 
Gregersen, Kirsten Emanuelsen, 
Inger Ibsen, Lisbeth Nymark Sø-
rensen, Lene og Mogens Gjerlev.

Samtidig har Saltum og Alstrup 
Kirker nu fået sin egen hjemme-
side. Adressen er: www.Saltum-
Alstrupkirker.dk. Her er mange 
spændende informationer, og her 
kan man også finde en oversigt 
over kirkens gudstjenester og ar-
rangementer. Thomas Hasselriis er 
redaktør på hjemmesiden. 

PR-Udvalg

Kranse m.v. på gravstederne. Ti-
den op til jul er traditionelt det 
tidspunkt, hvor mange familier 
lægger kranse og dekorationer på 
deres gravsteder. Og mange har 
desværre også oplevet, at det har 
medført rustpletter på gravsten el-
ler trædesten. 

Rustdannelsen skyldes, at der 
bruges ståltråd/stålklemmer ved 
bindingen. For at undgå rustplet-
ter, som desværre ikke lader sig 
fjerne igen, anbefales det, at 
kranse og dekorationer lægges på 
grandækningen eller på gruset.

Graver Kristian Hansen

Fra kirkegårdene

Der er rigtig mange, der bruger 
syltetøjsglas/glas fra rødbeder/syl-
tede agurker osv. Disse går rigtig 
nemt i stykker og selvom vi kan 
fjerne de store stykker glas risikerer 
vi der er små stykker tilbage, når vi 
så river og ordner gravstedet er der 

unødig risiko for at vi skære os. Der-
for er syltetøjsglas og lignende ikke 
velkomne på gravstederne. 

Vi kan så opfordre til at man bruger 
kræmmerhusvaserne, der er bereg-
net til brug på gravsteder.

Brug af vaser på kirkegårdene



Sognepræst: 
Kristian Gram Schjoldager
98881339/24221765
Træffes bedst hverdage 
mellem kl.10 – 11.
Mandag fri

Formand:
Thomas Hasselriis
Tlf. 98887022/23249710

Næstformand:
Dorte Gregersen
Tlf. 29891794

Kasserer:
Henrik Munkholm
Tlf. 23954746

Sekretær:
Inger Ibsen
Tlf. 98881705/30705001

Kirkeværge for Saltum:
Harald Kirkbak
Tlf. 21944834

Kirkeværge for Alstrup:
Anne-Marie Kragh Sørensen
Langbak50@hotmail.com

Menigt medlem:
Annemette Michelsen
Tlf. 51835499

Menigt medlem:
Morten Marinus Jørgensen
Tlf. 66625157

Organist:
Lisbeth Nymark Sørensen
98248467/22735165

Kirkesanger:
Niels Møller
98881204

Sognemedhjælper
Line Møller Mousten
Tlf. 61222954

Graver
Tlf. 21757403
Træffes efter aftale. 
Mandag fri.

Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen
29891794

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland

Deadline:
for indlæg til næste nummer
Torsdag, den 23. januar 
kl. 12.00

Kontakt info:
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Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum

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 dagen før kl. 18.00.

08. dec. 2. sønd. i advent Anette Udmark 10.30 

15. dec. 3.sønd. i advent                                    9.30           10.30 

22. dec. 4. sønd. i advent  10.30

24. dec. Juleaften                      15.15 & 16.30           14.00 

25. dec. Juledag  10.30

26. dec. 2. juledag Anette Udmark 9.30 

29. dec. Julesøndag  10.30

31. dec. Nytårsaften  21.00

05. jan. H.Tre Kongers sønd.  9.30 10.30 

12. jan. 1. s.e. H3k  kirkekaffe 10.30

19. jan. 2. s.e. H3k  10.30 9.30 

26. jan. 3. s.e. H3k  10.30

02. feb. 4. s.e. H3k kyndelmisse Suppe 17.00 10.30

09. feb. Sidste s.e. H3k Anette Udmark  10.30

16. feb. Septuagesima   9.30 10.30 

23. feb. Sexsagesima   10.30

02. mar. Fastelavn   10.30

  

Gudstjenester på Saltum Plejecenter  

24. dec. Kristian Gram Schjoldager  10.45

16. jan. Kristian Gram Schjoldager  14.30

20. feb. Kristian Gram Schjoldager 14.30

Alstrup


