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Forårsnummeret af Kirkebladet stræk-
ker sig hen over marts, april og maj, 
den periode med allerflest helligdage 
og dermed også fridage. En af dem, 
som egentlig er lidt kunstig, og som i 
dag nok kun har sin betydning, fordi 
den her i Saltum-Alstrup er ensbety-
dende med fest og konfirmation, er 
Store Bededag.

Dagen har mange gange været til de-
bat politisk, fordi den ofte er foreslået 
fjernet som fridag, bededag har da 
heller ikke som de fleste andre hellig-
dage rod i de kristne kernefortællinger 
og traditioner som fx Kristi Himmel-
fartsdag, Pinse eller Fastelavn. Bede-
dag opstod ganske enkelt på baggrund 
af rationaliseringer  ved en kongelig 
forordning i 1686, her indskrænkede 
man et væld af helligdage, som ellers 
var bestemt til bodsdage og faste-
dage, og indførte almindelige “faste-, 
bods- og bededage”, én af dem blev 
holdt på fredagen i den fjerde uge ef-
ter Påske. 

I 1770 stod Struense, Christian den 
syvendes rådgiver, bag det største ind- 

hug, der nogensinde er gjort i den 
danske festkalender. 11 af årets 22 
helligdage blev afskaffet: fx Helligtre-
kongersdag (6/1), Kyndelmisse 
(2/2), Mariæ bebudelsesdag (25/3), 
Sankt-hansdag (24/6), Allehelgens-
dag(1/11). Disse 11 dage, hedder det 
i forordningen af 20. oktober 1770, 
bør i stedet anvendes til  arbejde og 
nyttig gerning. Store Bededag over-
lever denne reform, fordi Struense 
vil undgå at blive endnu mindre po-
pulær blandt Københavns borgere, og 
da Store Bededag har udviklet sig til 
en folkekær tradition særligt i Køben-
havn, ønsker han ikke at fjerne dagen 
fra almanakken.

I forordningen fra 1686 hedder det om 
Bededagene: ”Overalt - både i køb-
stæderne og på landet - skal der om 
aftenen før Bededagen, kl. 6 ringes 
med den største klokke i hver kirke, 
hvorefter alle boder, kældre og kroer, 
hvor der sælges varer eller drikke, 
straks skal lukkes og ingen yderligere 
handel - hvad det end kan være - må 
drives den aften. Og alle kongelige 
undersåtter skal ædru og rettidigt 
komme til kirken på Bededagen samt 
faste indtil gudstjenesterne - morgen-
gudstjeneste, højmesse, tolvprædiken 
og aftensang - er forrettede og afholde 
sig fra alt arbejde, rejser - posten und-
taget - samt leg, spil, hasard og anden 
verdslig forfængelighed”. Det er bag-
grunden for vores nutidige folkekære 
tradition i forbindelse med Bededag. 
For da bagerne heller ikke måtte ar-
bejde i forbindelse med Bededag, 
bagte de dagen før de ekstra store 
hvedeknopper, der kunne gemmes til 
næste dag (evt. varmes). Skikken er 

Præstens hjørne
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bevaret, og er med til at markere da-
gen, hvad enten man køber hvederne 
ved bageren eller bager dem selv.

Tankevækkende er det, at måske har 
vi stadigvæk brug for Bededag til an-
det end varme hveder og konfirma-
tion. For undersøgelser om danskerne 
og deres tro har vist, at bøn slet ikke 
er fremmed for os. De fleste beder, 

især i forbindelse med hårde tidspunk-
ter i tilværelsen. I bønnen kan vi give 
sprog til det, som er uforståeligt, det, 
der virker uopnåeligt, det, der glæder 
os eller det, som tynger os, alt det, 
som ingen andre ord end bønnen kan 
beskrive.

Schjoldager

Rasmus Rødbro Koller
Dommerborgvej 61, 9493 Saltum 
Tobias Meulengracht
Karsevej 1, 9700 Brønderslev 
Mikkel Kristian Holbæk Thomsen
Magnolievej 9, 9490 Pandrup 
Jens Petersen
Grønborgvej 82, 9700 Br. slev 
Lasse Mackmann Sørensen
Storgaardsvej 11, 9493 Saltum 
Noah Lønstrup Jensen
Bonkenvej 51, 9493 Saltum 
Marcel Torp Hjørringgaard
Voldkærvej 1, 9493 Saltum 
Kasper Vejrgang Larsen
Skovmærkevej 4, 9700 Br.slev 
Kristian Hejlskov Jensen
Clemmi Falk vej 33, 9492 Blokhus 
Rasmus Meulengracht Christensen
Karsevej 1, 9700 Brønderslev 

Frederikke Løth Nielsen
Brødslevvejen 12, 9480 
Sofie Jørgensen
Fælledvej 36, 9493 Saltum 
Dina Parichat Jensen
Tyttebærvej 4, 9492 Blokhus 
Patrick Richard Larsen
Faarupvej 47, 9493 Saltum 
Isabella Sørig Sørensen
Ludvigsvej 14, 9492 Blokhus 
Laura Christina Snerle Kranker
Bundgaardsvej 7, 9493 Saltum 
Charlotte Klitgaard Villumsen
Søndergade 30, 9493 Saltum 
Benjamin Storm Sloth
Ferren 39, 9492 Blokhus 
Astrid Høgh Sørensen
Løthvej 72, 9493 Saltum 
Thais Nørfjand
Karsevej 3, 9700 Brønderslev 

Konfirmander 2017
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Livet er en underlig ting, der kan 
forandre sig fra dag til dag.
Ligesom man tror, det hele kører på 
skinner, kan hele læsset vælte på et 
splitsekund.

Fra at være sund og rask og til at 
skulle have en banal behandling på 
sygehus til at leve med uvisheden, om 
man nogensinde bliver rask igen.
Det har jeg erfaret, og jeg har ople-
vet, at livet i en periode var fyldt med 
op- og nedture.
Hvor man i det ene øjeblik får en stor 
nedtur for dagen efter at være fyldt 
med håb om, ”at nu går det fremad”.

Lina Sandell har skrevet sangen ”Kun 
en dag et øjeblik ad gangen” i 1866.
Allerede som helt ung mistede hun 
sin far, der blev skyllet overbord i en 
storm fra Jønkøbing til Gøteborg. 
Lina var med i båden og var vidne til 
tragedien.To år senere døde hendes 
mor.
Hendes eneste barn døde under fød-
slen.
Linas erfaringer med livet havde lært 

hende,  kun at tage en dag, et øjeblik 
ad gangen.
Der er meget at glæde sig over i ver-
den.
Der er også mange ting, der skaber 
uro og bekymringer, som Lina Sandell 
skriver.

Sommetider tror vi ikke vores egne 
ører, når vi hører nyheder fra forskel-
lige egne af verden.

Linas tekst ”Hjælp mig da at hvile 
trygt og stille” og ”Når mit sind er af 
bekymring fangen” er en opmuntring 
til os om at finde glæden og de posi-
tive ting frem.

At samle på gode dage og sørge for, at 
vores verden / vores dagligdag bliver 
god og skøn at færdes i.
Når de forfærdelige ting sker for os, 
kan vi alligevel kun tage et øjeblik af 
gangen uden magt og indflydelse
på, hvor det bærer hen ad.

Vi må suge til os af gode ting, så længe 
vi er i verden og dele ud af gode ting , 
så verden bliver god for os selv og de 
mennesker , vi omgiver os med.

Hjælp mig da at hvile trygt og stille
kun på dine løfter, Herre kær,     
og ej troens dybe fred forspilde
som i ordet kom mit hjerte nær!
Når mit sind er af bekymring fangen,            
lær mig tage af din faderhånd
kun en dag, et øjeblik ad gangen
med en stille, ydmyg ånd!

Det giver liv og mening
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Nær hos mig han vil mig altid lære         
særlig nåde for hver enkelt tid.
Hver en dags bekymring  han vil bære.                      
”kraft” og ”råd” han kalder sig med flid.
Han vil vogte sine får så kære,
mætte sjælen ved sit nådebord,
”Som din dag er, skal din styrke være!”
Det er løftet i hans ord.

Jeg vil gerne sprede glæde  omkring 
mig - over livet, naturen, familie og
gode venner og vise taknemmelighed 
over de dage, jeg får på denne jord.
”Som din dag er, skal din styrke være. 
Det er løftet i hans ord”

Lars Pilgaard

Hvis vejret tillader, vil vi begynde 
at tage gran af gravstederne me-
dio marts. På de gravsteder, hvor vi 
har lagt gran og på de gravsteder, vi 
vedligeholder, tager vi granerne af. 
Mht de gravsteder, vi IKKE vedlige-
holder, anmoder vi om, at granaf-
fald afleveres i den blå container 
ved maskinhuset i Saltum og for 
Alstrups vedkommende i en dynge 
ved redskabshuset. Kranse lægges 
ved siden af.

På begge kirkegårde vil der være 
trillebør i redskabsrummet ved siden 
af toiletterne. Stedmoderplanter 
vil blive plantet umiddelbart inden 
påske, hvis vejret tillader det.

Af hensyn til dyrelivet og kirke-
gårdens personale opfordrer jeg til, 
at der IKKE benyttes vaser af glas.
Angående gravstederne med plade i 
plænen på nordsiden af Saltum kirke 
forholder det sig sådan ,at alt det, 
der ikke er nedsat i de dertil indret-
tede granitvaser eller plastikkræm-
merhuse, i perioden fra 1. marts til 
1. november vil bliver fjernet. 

Det er i orden, men på eget ansvar 
at sætte ting på gravpladen.

Stauder til udplantning på tomme 
gravsteder modtages med glæde.

De bedste hilsner
Louise Larsen, graver

Fra kirkegården



Sogneaftner i Saltum Sognegård:
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Tilmelding til alle sogneaftner er nødvendig mht. bordopsætning og kaffebrygning og skal ske 
på tlf. 30705001 senest mandagen før.         Saltum – Alstrups menighedsråds aktivitetsudvalg

De 2 kendte journalister Søren Wormslev og Jens 
Ringberg vil gøre os klogere, underholde og give 
os lejlighed til at få svar på spørgsmål om politik. 
Både Søren og Jens er nordjyder af fødsel og har et 
indbyrdes forhold, hvor de ”driller” hinanden lidt.

Søren Wormslev er kendt fra Nordjyske, hvor han 
er samfundsredaktør, og Jens Ringberg er land-
skendt politisk kommentator fra Danmarks Radio.

Vi får et indblik i det politiske maskinrum og hører 
om nogle af dem, der virker til daglig, sådan som 
det opleves af de to professionelle iagttagere.

Torsdag den 9. marts kl. 19.30

Forhenværende provst i Brønderslev og 
domprovst i Haderslev, sognepræst Kim 
Eriksen, Lemvig, taler om: ”Jesus & mig – 
med Luther som guide”
Kim Eriksen: ”Det kan være interessant at 
dykke ned i de problemstillinger, man tum-
lede med for 500 år siden på reformationen 
tiden, for at forstå de historistiske sam-
menhænge dengang. Endnu mere interes-

sant og afgørende er det at forstå, hvad der 
skete for 2000 år siden. Kristendommen 
står og falder med troen på Jesus Kristus, 
Guds søns død og opstandelse. Foredragets 
anliggende er med den lutherske reforma-
tion som prisme at stille skarpt på de ud-
fordringer, vi står midt i, som kirke og sam-
fund og som menneske. 

Torsdag den 20. april kl. 19.30

Thøger Andersen har været ansat som rejsefotograf i TV2 siden 2009. Dette arbejde tager 
ham med rundt til verdens store historier, valg, konflikter og naturkatastrofer, hvor han 
arbejder sammen med bl.a. Rasmus Tantholt, Ulla 
Terkelsen og Simi Jan.

Hør Thøger fortælle om sit arbejde, vise indslag fra 
de begivenheder, han har været med til at dække, 
samt hvordan et indslag til TV2 Nyhederne bliver 
til. Han fortæller om, hvad det kræver at have et 
job, hvor man rejser til verdens brændpunkter, 
både af én selv, men også af familie og venner.
Thøger har lokale rødder, han har boet i Saltum og 
har gået på Brønderslev Gymnasium.

Mandag den 1. maj kl. 19.30
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Koncerter:

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel synger 
i Saltum kirke lørdag den 25. marts kl. 14:30.
Fangekoret fra Vridsløselille Stats-
fængsel har sunget hver eneste 
søndag i fængselskirken med Louise 
Adrian som dirigent siden 1994.  
Koret har siden fået megen medie-
omtale, og der har siden været stor 
efterspørgsel efter Fangekoret om at 
optræde på den anden side af trem-
merne. 
Kriminalforsorgen har lavet særlige 
udgangsregler for korsangerne, der 
efterhånden har sunget rundt om-
kring i det meste af Danmark.     
Entré kr. 100,-,
som betales ved døren.

Minikonfirmander Palmesøndag 2016

Gospelkoncert
den 5. april kl. 19.30
holdes der gospelkoncert i Saltum 
Kirke med gospelkoret ”Gospel4U” 
og Saltum kirkekor og band.

Sommerkoncert
den 14. juni
Sommerkoncert i Saltum kirke 
med Saltums kirkekor og band. 

Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen.
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Fra nyt menighedsrådsmedlem

Hvornår og hvordan bliver man 
et kristent væsen? 
Alle de store tænkere, lige fra Kier-
kegaard til Kingo, har brugt utallige 
vågne timer på at gruble over netop 
dette spørgsmål. Min søn har fortalt 
mig, at særligt Hans Adolph Brorson 
rugede over dette emne. Brorson kom 
frem til, at mennesket først for alvor 
blev et kristent væsen efter et særligt 
første møde med kristendommen. Et 
møde, der som et gyldent øjeblik står 
stærkt i bevidstheden. Jeg ved ikke, 
om dette er sandt, men da jeg påbe-
gyndte dette indlæg, begyndte jeg al-
ligevel at overveje, hvornår frøet blev 
lagt for min kristne tro?

Frøet blev lagt på Østfyn. Her er min 
mor født på en Anneksgård, der lå 
helt tæt op ad kirken. På gården var 
der en præstestue møbleret med de 
smukkeste mahognimøbler. Det var 
et rum, som i mange henseender gav 
mulighed for eftertanke. Her i præste-
stuen kom præsten, i god tid, før hver 
gudstjeneste eller anden kirkelig hand- 

ling bl.a. for at tage sin fine præste-
kjole på. 

Anneksgården var utroligt smuk: Med 
allé op til gården, brosten på gårds-
pladsen, heste, der stod ranke og 
drak af vandtruget, smukke vinduer 
og en smukt udskåret dobbeltdør ind 
til den ”pæne” gang.  Det var denne 
dør, præsten benyttede, når han kom 
på Anneksgården for at forberede sig  
både mentalt og praktisk til højtide-
ligheden i kirken. 

Præsten gik over de toppede brosten, 
igennem vognporten, langs en sti, hen 
til stengærdet, igennem en jernlåge, 
ind på kirkegården og videre ind i den 
gamle kirke. Her har min mor, hendes 
søskende og forældre siddet klar til 
at være med i den kirkelige handling. 
Jeg var bare en lille pige og havde 
kun deltaget få gange, men alligevel 
gjorde dette sted et umiskendeligt ind- 
tryk på mig: Når jeg tænker på ste-
det, bliver jeg fyldt med ærefrygt og 
taknemmelighed – der hvilede en helt 
speciel stemning over Anneksgården 
og Ellinge kirke på Østfyn.

Jeg voksede selv op på Vestfyn som 
den yngste af tre søskende. Jeg er op-
vokset i et hjem, hvor den kristne tro 
var grundfæstet. Dette betød, at jeg 
hurtigt lærte mit fadervor som et fast 
ritual, sammen med ”Jeg er træt og 
går til ro” inden sovetid. 

Mine forældres soveværelse lå lige op 
ad mit værelse, og ofte har jeg lig-
get og smuglyttet, når de bad deres 
aftenbøn. Jeg ved også, at de efter 
fællesbønnen hver især sagde deres 
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egen lille bøn med et tak og et ønske; 
Det samme gjorde jeg ofte.

Jeg husker mest min far som en syg 
mand, og jeg bad til at han skulle blive 
rask – det gjorde han aldrig, så der-
for blev min tro også dengang prøvet. 
Men en tro må også vejes og prøves, 
hvis den skal blive stærkere. 

Min tro blev formet igennem disse 
oplevelser, både igennem nedturene 
og opturene. I dag står troen stad-
fæstet i mig, særligt igennem prokla-
mationen: ”Gør mod andre menne-
sker sådan, som I vil, at de skal gøre 
mod jer” (Matthæusevangeliet 7,12). 
Dette citat er og bliver en grundholdn-
ing for mig.

For mig er tro, håb og kærlighed det 
centrale i kristendommen. Det er 
usynlige fænomener, som dog kan 
gøres synlige og virkelige. Som kan 
gøre en forskel imellem mennesker.

Som ny i menighedsrådet er jeg ble-
vet kontaktperson for kirkens ansatte. 
En funktion, som jeg ser frem til. Jeg 
vil gøre, hvad jeg kan for, at de ansatte 
får tillid til mig. At sidde i menigheds-
rådet og være kontaktperson er alt 
sammen nyt for mig. Jeg vil starte 
med begyndelsen, lære begge dele at 
kende indefra, mærke kulturen.

Jeg vil være engageret, interesseret 
og forhåbentlig, med tiden, gøre en 
forskel. Kirken skal være åben, rum-
melig, men også rodfæstet – der skal 
holdes fast i traditionerne. Vi har en 
fantastisk sognegård, hvor der allere-
de er mange arrangementer – måske 
er der her flere muligheder?  

Jeg er også blevet frivillig inden 
for Folkekirkens familiestøtte - her 
oplever jeg at gøre en forskel for et 
andet menneske, og det gør mig glad 
at følge næstekærlighedsbudskabet. 

Jeg har igennem mit virke som syge-
plejerske, de sidste mange år som 
leder af Pandrup Plejecenter og i mit 
private liv, gjort mit bedste, for at gøre 
dette budskab synligt og levende.

Elin Gjerløv

Forårets udstilling 
i sognegården
Sylvia og Henning Christensen, Mølle-
bakken Saltum, har malet billederne, 
der hænger i sognegården i foråret. 
Der er både lokale motiver og billeder 
inspireret af rejser i udlandet.



OPSLAGSTAVLEN:OPSLAGSTAVLEN
Påskevandring 

2. Påskedag d. 17. april fra Hune kirke til Alstrup kirke
Har du mod på at gå mellem 8 og 10 km ad den nye hærvejsrute, så er dette måske noget for dig:
Vi starter i Hune kirke kl. 15 med en kort andagt, dernæst går vi på hærvejsstien til Alstrup kirke, som fra gammel tid netop var en valfartskirke. 
I Alstrup slutter vi med en gudstjeneste kl. 18 ved sognepræst Kristian Gram Schjold-ager. Undervejs vil der være pauser, og mulighed for at få vand og frugt. Efter Gudstjenesten venter der en bus, som kan køre vandrerne tilbage til Hune kirke.

Familie-
gudstjeneste

Palmesøndag kl. 14.00  afholdes 
familiegudstjeneste med deltagelse af 
børnekor og årets minikonfirmander. 

Det bliver en festlig og børnevenlig-
gudstjeneste. Efter gudstjenesten er 

der kaffe i sognegården.

Indre Missions 
program

Marts: Tirsdag den 21. kl. 19,30, 
Familieaften ved Kirkepilot,
Miriam Thun Madsen, Brønderslev.
April: Tirsdag den 25 kl. 19,30 
Møde ved Generalsekretær i KFUM s. 
Soldatermission Per Møller Henriksen.
Maj: Tirsdag den 23 kl. 19,30, 
Flemming Andersen, Manne fortæller 
om Sankt Klarre Kirken i Stokholm, og 
slutter Aftenen med Andagt.

Spaghetti gudstjeneste 
tirsdag den 7. marts kl. 17 i Saltum Kirke. 

Et tilbud til børnefamilier med gudstjeneste 
i børnehøjde og spisning bagefter.

Tilmelding på tlf. 30705001, 
gerne inden den 5. marts.

Friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag på 
”marken” ved 

Egnssamlingen i Saltum
2. pinsedag er der traditionen tro fælles 
friluftsgudstjeneste i fire pastorat- 
samarbejdet. 

I år er det i Saltum/Alstrup det foregår, 
og vi har fået lov at låne ”marken” af 
Egnssamlingen. Medbring stol og evt. et 
tæppe og ta’ gerne madkurven med, så 
spiser vi frokost sammen i det grønne 
efter gudstjenesten. 

De 4 præster medvirker samt kirke-
sanger og organist. 

I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i 
Saltum kirke, og spisningen foregår da i 
sognegården.
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Siden sidst:

Døbte Saltum:

Døde Saltum:
Inge Jansen
Kirsten Christensen
Vinnie Sloth Gade
Jens Sieborg

Birthe Sørensen

Silke Bonkegaard Frederik Beyer 
Christensen

Maria Koch Kjærgaard og 
Kasper Møller Jensen

Bryllup i Saltum:

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 Kulturmedarb.:
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 
hverd. ml. 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:
Mandag den 07. april

Døbte Alstrup:

Kontakt info:
Julius Mosen Skyum Aksel Villi Jensen



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum
05. marts 1. s. i fasten Birgit L Jensen  9.30    
07. marts  Spaghettigudstjeneste* 17.00 
12. marts 2.s. i fasten  10.30  9.30
19. marts 3.s. i fasten  10.30 
26. marts Midfaste  9.30  10.30 Kaffe
02. april Marie bebud.  10.30 
09. april Palmesøndag Børnegudstjeneste* 14.00   
13. april Skærtorsdag  17.30 Spisning 10.30 Kaffe
14. april Langfredag  10.30
16. april Påskedag  10.30 Kor 9.30 Kor
17. april 2. påskedag Påskevandring til Alstrup* 18.00 
23. april 1. s.e. påske  10.30 
30. april 2. s.e. påske  10.30 
07. maj 3.s.e. påske  9.30  10.30
12. maj Store Bededag  10.30 Konfirmation  Kor 
14. maj 4.s.e. påske Birgit L Jensen 9.30   
21. maj 5.s.e. påske  10.30  9.30
25. maj Kristi Himmelfart 10.30 
28. maj 6.s.e. påske  9.30 
04. juni Pinse  10.30 Kor 9.30 Kor
05. juni 2. pinsedag  11.00 Friluftsgudstjeneste
** se opslagstavlen   
   
Saltum Plejehjem:   
16. marts  14.30  
20. april  14.30  
18. maj  14.30  

Alstrup

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.


