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Hymnologi
Da jeg begyndte på pastoralseminari-
et, studsede jeg lidt over faget hym-
nologi – hed det virkelig det? Det er 
et ord sammensat af to græske ord, 
”hymnos” der betyder sang/lovsang, 
og ”logos” der betyder ord – altså ”ord 
om sang” eller på ret dansk: sanglære! 
Faget bestod da også i, at vi skulle have 
sangundervisning, stemmetræning, og 
at vi stod med små stemmegafler for 
øret og skulle øve os i at synge. Men 
der er mere i det end som så, for en 
salme er en enhed af melodi og tekst, 
og man forstår først salmen, når man 
har forholdt sig til begge dele og de-
res indbyrdes forhold. Hymnologi er 
derfor i høj grad, at man undersøger 
salmens indhold og relaterer det til kir-
kens grundlag, Bibelen, bekendelses-
skrifterne og traditionen.

Nogle salmer er skrevet til særlige 
bibeltekster, og passer derfor når de 
tekster bruges som gudstjenestens 
læsninger. Vi har tradition for at hente 
og dele salmer fra lande rundt omkring 
os, men nogle salmer er konfessionelt 
fælleseje i en katolsk og protestantisk 
tradition, mens andre er knyttet til en 
bestemt konfession. (Luthers salmer 
er fx ofte skrevet, fordi der manglede 
nye salmer i den protestantiske kirke, 

og de vil ikke fungere i en katolsk kir-
ke). Dertil kommer hvilke kategorier af 
salmer der findes fx lovsange, højtids-
salmer eller morgen- og aftensalmer 
osv. Og ikke mindst hvilke liturgiske 
funktioner har de, og hvilken betyd-
ning har de for menighedens sociale og 
kulturelle liv. Hvorfor synger vi fx ofte 
”Altid frejdig” nr. 784 ved begravelser, 
og hvorfor er ”Dejlig er jorden” nr. 121 
brugt ved begravelser og samtidig helt 
uundværlig juleaften, hvor vi egentlig 
fejrer en fødsel. Der er egns traditioner 
at tage hensyn til, ”Denne er dagen” og 
”Udrundne er de gamle dage” synges 
eksempelvis på andre melodier hos os 
i Saltum-Alstrup, end de fx gør i vore 
nabosogne. Tider og mode skifter også 
inden for salmedigtning. 

Der er store teologiske såvel som sprog-
lige og musiske forskelle på en salme, 
Luther skrev i middelalderen, en pi-
etistisk salme skrevet af Hans Adolph 
Brorson til salmer skrevet af Grundtvig 
eller af vor tids salmedigtere. Det er 
ikke lige meget, hvornår og til hvad 
vi bruger dem i kirken i dag, samtidig 
med at vi skal være bevidste om den 
imponerende og smukke tusind år lan-
ge salmetradition, som salmebogen er 
et vidnesbyrd om (den ældste salme 
er ”Aleneste Gud i Himmerig” nr. 435, 
som er en oversættelse og bearbejdelse 
af en græsk morgensalme fra det 2. 
århundrede). 

Der er sommetider mange overvejelser 
bag, når de seks salmer står på tavlen 
søndag formiddag!
              

 Kristian  Schjoldager

 Præstens hjørne 
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Årets konfirmander 2022 

Alle de største ting i livet er simple og kan udtrykkes enkelt:
Frihed, retfærdighed, ære, respekt, barmhjertighed, håb.

(Winston Churchill)

”Noget for noget” eller ”Nåde for noget”?

(Kristian Schjoldager)



Hvad tænker en biskop om 
fremtiden? Skal vi være bekymrede, 
og kan vi gøre noget for, at 
fremtiden bliver god? 

Ægte tilgivelse kræver overvindelse. 
Overvindelse af det, der var, for at kun-
ne komme frem til det nye. Til fremti-
den. Tilgivelse, også at kunne tage imod 
tilgivelse, er vejen til en god fremtid.         

Er du bekymret for din egen og dine 
børns fremtid?  Kærlighed er en mær-
kelig størrelse. På den ene side giver 
den et åbent og lyst syn på verden, og 
på den anden side er den også grobund 
for alverdens bekymringer. Ens børn 
lever også i den kærlighed, man har til 
dem. Derfor tror man på den ene side, 
at det hele nok skal gå med dem, og 
på den anden side kan man sagtens 
kaste sig ud i alverdens bekymringer 
for deres liv og for alt, hvad der er i det.                                                     
Men på grund af kærligheden er jeg 
grundlæggende ikke bekymret for mine 
børns fremtid. Jeg har en tro på, at det 
nok skal gå. Der kan sagtens ske ting, 
der bekymrer mig. Men egentlig er jeg 
ubekymret, fordi vi lever i en kærlighed, 
der er større end os.
Hvad kan og skal vi gøre for at give 
næste generation en god fremtid?
En klog mand har engang sagt, at vi 
altid holder noget af hinandens liv i 

vores hænder. Vi har et ansvar for hin-
anden. Også et ansvar for, at vi kan 
se med glæde og håb på fremtiden. Vi 
skal aldrig lukke livet eller fremtiden for 
hinanden. Vi skal tale håb. Og vi skal 
altid lære os selv og hinanden tilgivelse. 
Livet kan ikke lykkes, og fremtiden kan 
ikke være god, hvis vi ikke kan tilgive og 
tage imod tilgivelsen selv. Så det bed-
ste, vi kan lære den næste generation, 
er at øve os i tilgivelse. Uden tilgivelse 
kommer vi ikke igennem livet. Hvis vi 
ikke kan tage imod tilgivelse selv og 
tilgive andre, hænger vi fast i fortiden. 
Så får fortiden hele tiden betydning for 
fremtiden og tynger den til jorden. 

Det kan være svært at tilgive. Det er 
ikke altid en let ting. Nogle gange må 
man også på afstand af hinanden for at 
kunne tilgive. Men hvis vi ikke gør det, 
kommer fremtiden ikke. Så hænger vi 
fast. Tilgivelse er fremtidens mulighed.

Det underlige er, at vi altid tilgiver det 
utilgivelige. Det siger sig selv: at tilgi-
ve det tilgivelige er, som vi kan høre, 
ingen sag. Ægte tilgivelse kræver over-
vindelse. Overvindelse af det, der var, 
for at kunne komme frem til det nye. 
Til fremtiden. Tilgivelse, også at kunne 
tage imod tilgivelse, er vejen til en god 
fremtid.
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  Noget på hjerte  

Tilgivelse er
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Hvis du i dag kunne give et råd 
til dit 12-årige jeg, 
hvad skulle det så være?

Da jeg var 12 år, var fremtiden så langt 
væk. Jeg troede, at årene var uendelige. 
Men vi ved alle, at som tiden går, synes 
den at gå hurtigere og hurtigere. Hvis 
jeg i dag skulle give et råd til mit 12-åri-
ge jeg, så ville jeg sige, at jeg skulle 
tro på det. Jeg skulle turde at vove at 

give slip. Og i det mindste stole på, at 
tingene kommer. Man behøver faktisk 
ikke hige så voldsomt. Ofte kommer 
tingene alligevel, efter en tid. Man skal 
kunne stole på, at tingene er større, end 
man selv gør det til. Det synes jeg, er 
ret væsentligt.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
(Fra ”Folk & Kirke”)

fremtidens mulighed

Syndefaldet er det sted, hvor man falder ud af den paradisiske tilstand og bliver 
menneske, det sted, hvor man ikke længere kan fortælle sig selv, at man er så 
pragtfuld, som man gerne vil være.
Ved syndefaldet forandrer man sig. Det ufuldkomne kommer ind. Og mærkvær-
digvis er det netop derved, man bliver meget mere rummelig - kan leve med 
det modsætningsfyldte - bliver mere hel.

(Preben Kok)
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Børnesiden

Kirkemusikalsk 
legestue 
i Saltum kirke første gang 
tirsdag den 16. august kl. 9.00

Kirkemusikalsk legestue er et tilbud 
rettet mod børn i førskolealderen, 
enten ifølge med forældre, dagple-
jere eller vuggestue. 

Vi begynder med sang i kirken, 
herefter kaffe med brød.

Babysalmesang 
i Saltum kirke første gang 
tirsdag den 16. august kl. 10.15

Babysalmesang er måske noget for dig 
og din baby. Hvetbo pastoraterne tilbyder 
babysalmesang for babyer i alderen 2-10 
måneder med en forælder eller anden om-
sorgsperson. 
Vi begynder med sang i kirken, 
herefter kaffe med brød.

”Gode venner kan lave alting sammen – men kun de 
bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen” 

”Hvilken dag er det i dag”, spurgte Peter Plys. 
”Det er i dag”, svarede Grisling. 
”Min yndlingsdag”, svarede Peter Plys

(Peter Plys)



7

 Glimt fra Kirkesommerskolen 2022 
- ”Vi sejler på livets hav”

Anden dag på Kirkesommerskolen hørte 
vi sognepræst i Saltum Kirke, Kristian 
Gram Schjoldager, fortælle om Noas 
Ark. Børnene kunne huske sangene, 
som vi lærte dagen forinden, så de sang 
flot med i Saltum Kirke.
Vi gik derefter sammen ned til Nols 
Hytten, hvor børnene byggede nogle 
små mini-både, som vi satte i søen. 

Derud over var der tid til at lege/spille 
boldspil, inden Tommy Duun Mogensen 
fra PDF-Pandrup gav instruktioner i, 
hvordan man sejler i kano.

Børnene var meget optaget af at sejle 
i kanoer, og de sejlede derfor flere ture 
rundt i søen, i følgeskab med en voksen 
i hver kano. Vi sluttede dagen af ved 
Saltum Kirke med sang, hvor vi også 
fik taget flaget ned.

Kirkesommerskole 2022 

Når man bliver for gammel til at være 
deltager, så er håbet ikke ude, for så 
kan man melde sig som leder ved Kirke-
sommerskolen. Vi har unge ledere, som 
er særlig gode til at lege med børnene 
og holde sammen på en gruppe. Vi har 
også voksne frivillige med samt ansatte 
fra kirkerne i Hvetbo pastoraterne.
Der skal lyde en kæmpestor tak til alle 
de frivillige, der bidrog til dette års 

Kirkesommerskole - både jer der hjalp 
ved planlægningen forinden, var med 
enkelte dage og alle tre dage!
Vi ønsker både børn, unge og voksne et 
godt efterår, og vi glæder os allerede til
næste års Kirkesommerskole!

På Vegne af Lederne 
ved Kirkesommerskolen og 

Hvetbo pastoraterne Kathrine

I kano på Nols sø

Med færgen til Egholm

Flaghejsning ved Saltum kirke
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Koncerter:

Fællessangsaften
Saltum sognegård onsdag 
den 2. november kl. 19.30
Velkommen til en aften fyldt med 
fællessang, hvor alle er med til at 
bestemme, hvad der skal synges. 

Og hvor vi vil nyde en kop kaffe 
midtvejs.

Søndag den 11. december 
kl. 15.00: 
Koncert med Børnekoret i Alstrup kirke.

Onsdag den 14. december 
kl. 19.30: 
Koncert med Voksenkoret i Saltum kirke.

Velkommen til en speciel eftermiddag 
med uropførelse af Den Ottende Dag - 
8 salmer for kor og soli og 8 salmer til 
fællessang med nye digte og ny musik.
Søndag den 2. oktober i Saltum Kirke kl. 
16 er der mulighed for at opleve uropfø-
relse af sangværket Den Ottende Dag- 8 
salmer for kor (SATB), sopran-og bary-
tonsolist og klaver med tekst af Benedicte 
Hammer Præstholm og musik af Henrik 
Thorngaard. Af sangværket er uddraget 
8 salmer til fællessang, så alle tilhører-
ne også selv kan få lov til at synge de 
smukke tekster på de skønne melodier. I 
opførelserne indgår endvidere oplæsning 
og billedfremvisning med billeder af Maja 
Lisa Engelhardts værker.

De 8 salmer omfatter en salme for hver af 
de syv dage i skabelsesberetningen og en 
salme for den ottende dag. Den ottende 
dag er den dag, hvor mennesket over-
tager ansvaret for den videre skabelse.
Den direkte inspiration til sangværket 
er 8 bronzerelieffer, skabt af Maja Lisa 
Engelhardt. De første syv relieffer refere-
rer til de syv skabelsesdage, det ottende 
relief refererer til den dag, hvor alting 
først rigtigt begynder efter skabelsens 
afslutning.

Medvirkende: Pankoret, sopransolist 
Charlotte Hjørringgaard Larsen, bary-
tonsolist Thomas Rewes, pianist Lise Gam 
Jensen, arresthuspræst Lena Bentsen 
(oplæser), Aage Nielsson (billedfrem-
viser), Peter Schüsler (organist i Vor 
Frue Kirke), Lisbeth Nymark Sørensen 
(organist i Saltum Kirke), Saltum Kirkes 
Voksenkor og Kirsten Lodberg  (leder og 
tilrettelægger).

For at gøre interesserede bekendt med 
teksterne og melodierne arrangeres der 
en øvetime fredag den 30. september i 
Saltum Kirke kl. 16.30-17.30

Fri entré

Den Ottende Dag
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Årsmøde i Mellem-
kirkeligt Stiftsudvalg
Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stifts-
udvalg til en aften med en række spæn-
dende oplæg og inspiration til at være 
menighed og kristen som en del af den 
store mangfoldige og globale kirke.

Aftenen byder på fællesspisning og et 
foredrag om Det mellemkirkelige ar-
bejdes relevans i 2022 ved formand for 
Det mellemkirkelige råd, professor Peter 
Lodberg.

På mødet vil der også blive orienteret 
om udvalgets arbejde og der er tid til 
samtale ved bordene, når der serveres 
te og kaffe.

Mødet holdes i Kirkecentret ved Fjer-
ritslev Kirke, Vestergade 16, 9690 
Fjerritslev tirsdag den 8. november kl. 
18.00-21.45.

Der er fri adgang med tilmelding se-
nest den 28. oktober på aalborgstift.
dk/tilmelding. Fyld gerne bilen og send 
invitationen videre.

Fra kirkegården
Hvis man ønsker, at kirkegårdens per-
sonale 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 på 
tlf. nr. 40487751 eller pr. mail: saltum-
kirkegaard@gmail.com, senest d. 28. 
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 kirke. Hvis I har 
brug for hjælp til pyntning af kirken i 
forbindelse med vielse, velsignelse eller
begravelse, påtager vi os gerne opgaven.

De venligste hilsner 
graver Louise Larsen

Formand:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
torpetgaard@yahoo.dk
Graver:
Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Telefontid: mand. - torsd. 09.30 – 10.30.
Fredag fri - saltumkirkegaard@gmail.com
Sognepræst:
Kristian Gram Schjoldager - Tlf. 29291339
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
Træffes bedst hverdage ml. kl. 10 – 11 - 
Mandag fri - kgsc@km.dk

Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
torpetgaard@yahoo.dk
Yderligere kontakt info 
ses på kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Tlf. 99301616
Deadline for indlæg til næste nummer
Lørdag 1. oktober

Kontakt info
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Nyansættelse
Kirke- og kulturmedarbejder funktio-
nen i Hvetbo pastoraterne varetages 
fra 1. august 2022 af Lisbeth Nymark 
Sørensen og Kathrine Thorup Nordtorp 
i fællesskab.
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Kort og godt:

  
    

    Den 11. oktober 
                kl. 17.00 er der 
    spaghettigudstjeneste 
        i Saltum Kirke.
       Efter gudstjenesten 
er der aftensmad i 
sognegården. Det er 
gratis at deltage.

      

Døvegudstjeneste

      Gudstjeneste i Saltum 

         kirke kl. 14.00 d. 20. nov.

     ved Christina Elisabeth Ebbesen,

                 døvepræst i Haderslev 

                     Stift og tilknyttet provsten

                       i Fredericia Provsti.

  
    

 

            
Foredrag om Grundtvig i ”Lunden”

            
V. Hjermitslev, onsdag 

   d. 11. januar 2023 med biskop 

     over Ålborg stift, Thomas 

   Reinholt Rasmussen. 

     Klokkeslæt følger.

Arrangeret i samarbejde 

  mel. Hvetbo pastoraterne.   
    

                                           Alle Helgen
                      gudstjeneste afholdes 
  på Alle Helgensdag, 
  søndag den 6. november.
 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.

  
    

      Høstfest
 I Alstrup Kirke er der
         efter høstgudstje-
       nesten kaffe i våbenhuset, 
       og i Saltum Kirke er der 
         fællesspisning i 
sognegården efter 
høstgudstjenesten.
Gratis deltagelse
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Siden sidst

Dåb i Saltum:

Carl F. Jonstrup Ester Kande Skaksen

Gry Helleberg Pedersen Louie Bundgaard

Markus G. H. Jensen Agnes Vera Helene Torp

Liv Gross Rask 

Viedede i Saltum:

Julie Ø. Sørensen og 
Kasper H. Gregersen 

Marianne R. Pil og 
Christoffer L. Jespersen 

Melissa B. Christensen og 
Henrik B. Poulsen 

Nicoline Andersen og 
Andreas Løth Svendsen
og Marius Løth Svendsen 

Dåb i Alstrup:

Frida Petrine Albrechtsen  
Szymon Szloser 

Jeff Klausen 

Døde i Saltum:
Ernst Vilhelm Hansen

Benny Stoklund Thomsen

Niels Bøcher Claudi 
Nielsen



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogn

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

04. sept. 12.s.e. trinitatis  10.30 kaffe 9.30

11. sept. 13.s.e. trinitatis Michael Berg   9.00 

18. sept. 14.s.e. trinitatis  10.30 9.30 

25. sept. 15.s.e. trinitatis Kathrine S. Liisbjerg 9.30 

02. okt. 16.s.e. trinitatis  10.30 9.30 

09. okt. 17.s.e. trinitatis høstgudstjeneste* 17.30 10.30

11. okt.  Spaghettigudstjeneste* 17.00 

16. okt. 18.s.e. trinitatis  10.30 

23. okt. 19.s.e. trinitatis  10.30 kaffe 

30. okt. 20.s.e. trinitatis    9.30 

06. nov. 21.s.e trinitatis Alle helgens dag* 10.30  

13. nov. 22.s.e. trinitatis    9.30 10.30 kaffe

20. nov.  Sidste s.i kirkeåret 10.30 kaffe 

20. nov. Sidste s.i kirkeåret Christina E. Ebbesen*   14.00    

27. nov. 1.s.i advent  10.30 9.30  

Saltum plejecenter  

15. sept. Kistian Schjoldager  14.30

20. okt. Kristian Schjoldager 14.30

17. nov. Kristian Schjoldager 14.30

* for info se inde i bladet 

Saltum Alstrup


