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”Guds Rige” er en 
hvad-for-én?
Sidste år i marts var samtlige præster i 
Jammerbugt på provstikursus i Haslev, 
hvor vi fik fyldt inspiration på tanken i 
ordets bogstaveligste forstand, og hvor 
vi havde muligheden for at få talt med 
kollegaerne og nyde vores sociale fæl-
lesskab. Det er nærmest et fast ritual, at 
der bliver sunget fra Højskolesangbogen, 
og vi var nogle stykker, som foreslog 
”Guds Nåde er en vintergæk” af Simon 
Grotrian. Jeg nyder både melodien og 
Grotrians billedrige og stemningsmæt-
tede sprog, men jeg kunne også godt 
fornemme, at salmen delte vandene 
en anelse blandt kollegaerne. Navnlig 
måden Grotrian skaber nye ord, der for 
nogen gør salmen vanskeligt tilgængelig, 
for hvad er en ”ammesø”, en ”tordensol” 
eller en ”englekø” for noget? Jeg havde 
egentlig blot nydt at synge salmen, men 
der i sofahjørnet på kursusstedet, kom 
vi til at tale mere om indholdet, og så 
meldte eftertanken sig.

Salmen bevæger sig hele tiden imellem 
det umiddelbare og de vanskelige og 
metaforiske udtryk, det er med til at 
give den ynde og tyngde på samme tid. 
Men måske er betydningen af ordene 

meget mere ligefrem, end vi gør dem til. 
At Guds nåde faktisk er en helt konkret 
vintergæk, som skyder op af den frost-
hårde jord med sin hvidgrønne krone. Så 
handler det ikke om, hvad den overra-
skende sammenstilling egentlig betyder, 
hvad vintergækken egentlig er et billede 
på. Det overraskende i sammenstillingen 
ligger derimod i at skulle se vintergæk-
ken i sin have eller i vejgrøften med helt 
nye øjne. Nemlig som en nådeshandling 
fra Gud. Som et konkret udtryk for Guds 
nåde, der oplader sindet og varsler lysere 
tider på en kold og mørk vinterdag. Be-
tydningen ligger med andre ord ikke bag, 
men i vintergækken selv. I alt det, den 
rummer med dens ligefremme nærvær 
og ukuelige livskraft. Vintergækken er 
bare en vintergæk og netop derfor et 
enkelt og stærkt udtryk for den nåde, 
som hele skaberværket er. At kunne se 
dette, er at kunne se verden med troens 
øjne. Det er en øvelse i oprigtigt og hel-
hjertet at kunne synge ”Guds nåde er en 
vintergæk” uden at behøve at tænke på 
andet end en enkelt vintergæk. 

På den måde er ”Guds Nåde er en vin-
tergæk” hverken indviklet eller kompli-
ceret, en englekø, er en kø af engle, en 
tordensol er en sol, der både gavner og 
virker truende. Salmen er måske så en-
kel og ligefrem og beskriver verden med 
et blik, som vi har aflagt os for længe 
siden, det er en mulighed, som jeg selv 
hælder til – men det ændrer ikke på, at 
det stadigvæk sidder i mig helt tilbage fra 
vores kursus sidste år - det undrer mig 
altså endnu trods ihærdige forsøg, hvad 
i alverden er den der ”ammesø” for en?!
     
 Schjoldager

 Præstens hjørne 
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1. Guds nåde er en vintergæk
 den er din fostergave
 og er du ved at dø af skræk
 så plant den i din have
 med fastetidens bøn
 blir Jorden atter grøn
 i angst og overflod
 besejres du af mod
 og ene er vi flere. 

2. Guds rige er en ammesø
 der spejler himlens fugle
 Guds rige er en englekø
 om denne skøre kugle
 og flere end du selv
 har grædt i dette skælv
 så sluk din nattesorg
 i hytte og i borg
 lad håbene massere

3. Guds øje er en tordensol
 der skinner for at gavne
 Guds øje er en samlepol
 for døbefontens navne
 med smertens briller ser
 du englene, der ler
 så tænd dit morgensmil
 og glem den skarpe pil
 der mangler noget mere.

4. Guds kærlighed er skænket dig
 på begge hemisfærer
 den ryddede en alfarvej
 barn Jesus er din lærer
 og dér, hvor foden gled
 blir kærligheden ved
 så bær stafetten hen
 imod en fremmed ven
 lad hænderne passere.

Simon Grotrian, 2006
Melodi: Jesper Gottlieb
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Noget på hjerte  

Spejder
er noget man er
Spejderlivet har betydet utroligt meget 
for min person og min opdragelse – jeg 
havde 50-års jubilæum som spejder 
sidste år – så hvis nogen synes jeg er 
dårligt opdraget – ja, så er det ikke kun 
min mors skyld.

I 1972 begyndte jeg sammen med en 
masse andre drenge fra min klasse at 
være spejder. Vi mødtes i det gamle mis-
sionshus i Skovsgård. Efter at vi havde 
bestået spejderprøven kom vi med i de 
allerede eksisterende spejderpatruljer, 

som holdt spejdermøder hjemme hos 
patruljemedlemmerne på skift for en 
gang om måneden at mødes til trops-
møde i den gamle hestestald bag mis-
sionshuset – kaldet Bjælkebo.

Bjælkebo blev i 1975 til et stort og flot 
spejderhus, efter at den nybyggede præ-
stegård i Skovsgård brændte.
Gode kræfter omkring spejderarbejdet 
i Skovsgård fik den gode ide at forsøge 
at få mulighed for at pille den brændte 
præstegård ned sten for sten - for så 
at bygge det op som et nyt spejderhus 
og et nyt missionshus. Efter forhandling 
med forsikringsselskabet lykkedes det 
at få lov. Primært ved frivilligt arbejde 
blev den brændte præstegård pillet ned 
sten for sten og genopført som spejder-
huset Bjælkebo. Efterfølgende er huset 
i 1986 blevet udvidet – også med en 
dejlig spejdergrund i Aarup Hede.

Jeg var sammen med rigtig mange andre 
med til at rense sten – så de var klar 
til at blive muret op som det nye missi-
ons-og spejderhus Bjælkebo.
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Fra tid til anden tænker jeg med tak-
nemmelighed tilbage på den indsats 
mange gjorde for at sikre det fremtidige 
lokale spejderarbejde nogle enestående 
flotte rammer. Jeg har nu været spejder 
i 51 år og er stadig aktiv leder, og har 
ingen tanker om at stoppe med det. Det 
kan man opfatte som et løfte eller en 
trussel – alt afhængig af temperament.

Lord Baden Powell som startede spej-
derideen og spejderbevægelsen op har 
udtalt nogle kloge ord.
Måske nok lidt højtideligt - men alligevel 
ord og indhold, som jeg gerne vil gøre 
til mine:
”Prøv at overlade verden lidt bedre til 
dine efterkommere, end du selv mod-
tog den”.

Det er jo et motto man kan leve efter 
uanset hvem man er og hvad man be-
skæftiger sig med. Uanset om man er 
mor, far, søster, bror, kammerat, kolle-
ga eller nabo. Som menneske har man 
nemlig en enestående mulighed for at 

gøre en forskel i mange forskellige sam-
menhænge.

Spejder er ikke noget man går til - det er 
noget man er - noget, som præger ens 
væremåde og giver en nogle livsværdi-
er. Spejdere lytter til Guds ord, spejder 
er hjælpsomme, spejdere respekterer 
andre, spejdere værner naturen, spej-
dere er til at stole på, spejdere tager 
medansvar og finder sin egen mening. 
Alt sammen vigtige elementer i mit 
daglige liv - også det politiske liv Der 
er mennesker der gør en ære ud af at 
fortælle, at der gælder andre normer og 
leveregler i politik end i det virkelige liv. 
Det mener jeg er helt forkert - man er 
et helt menneske - som ikke kan tage 
kasketter af og på. Nogle mener, at det 
er naivt at agere på den måde - men så 
er jeg gerne naiv.

Venlig hilsen Mogens Gade
Borgmester 

i Jammerbugt kommune  
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Koncerter

Koncert i Saltum kirke 
med Nielsen/Randsted Band - Tirsdag den 14. marts kl. 19.30

Koncert Jysk Akademisk orkester
Søndag den 14. maj kl.16.00 i Saltum kirke

Jens Nielsen er organist ved Sct. Olai 
kirke i Hjørring og har lavet fællessang 
– både i form af sangaftner og melodier 
– i over tredive år.  Birgitte Randsted, 
som er kirkesanger i Sct. Hans kirke i 
Hjørring, har været med i vokalensem-
bler og adskillige musicals. Birgitte og 
Jens’ samarbejde begyndte i 2020 og 
i december 2022 udkom deres første 
album, Frihedens Lysdøgn.

Ved koncerten medvirker også Peter 
Jessen Lundorf (trombone) og Michael 
Derlev (trommer). Aftenen bliver et 
strejftog i nyeste udgave af højskole-

sangbogen i et skønt mix af koncert-
numre og fællessang. Der er fri entre
                                                                                                                                   

Aftensang 
og stemningsmusik 
i Alstrup kirke 
Onsdag den 19. april 
kl. 19.30 
ved organist 
Lisbeth Nymark Sørensen

Koncert med Jysk Akademisk 
Orkester, et mindre ama-
tør-/-symfoniorkester, som er 
udsprunget af musiklivet ved 
Aarhus Universitet i 1958.



Børnesiden

“Vi skal være venner for altid, 
ikke også, Plys?” spurgte Grisling. 

“Endnu længere end det,” 
svarede Peter Plys.

Kirkesommerskole
I den første uge af skolernes sommer-
ferie, mandag, tirsdag og onsdag i uge 
26, afholdes der i lighed med tidligere 
år kirkesommerskole. 

For nærmere info hold dig opdateret på 
hjemmesiden: saltumalstrupkirker.dk, 
Facebook og på kirkesiden i lokalavisen.
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Sommerkoncert 
onsdag den 14. juni kl. 19.30 - i Saltum kirke

Kom og vær med til 
at synge sommeren 
ind i fællesskab med 
kirkens kor og band.

Der er fri entre
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Fra Menighedsrådet
Der har været lavere tempe-
raturer i kirker og sognegård i 
Saltum og Alstrup sogne sid-
ste år pga. prisstigningerne 
på energi. I 2022 brugt vi 
210.000 kr. mere på energi 
end året før. Det er ca. 2/3 
mere end vi plejer at bru-
ge. Ligningen i Jammerbugt 
provsti var i 2022 større end 
forventet. Provsten satte 
1.000.000 kr. af i en pulje til 
at hjælpe sognene med at 
dække dele af deres ekstra 
energiregninger. Vi fik halv-
delen af ekstraudgiften dæk-
ket fra puljen.

Menighedsrådet har ansøgt 
om at få omsat dele af kva-
dermurene i Saltum kirke 
med henblik på at få istand-

sat kalkmalerierne og kalket 
kirken indvendig. Det er en 
bekostelig affære, alene om-
sætningen af dele af kvader-
muren er budgetteret til at 
koste 1.8 mil. kr. vi har endnu 
ikke en pris på istandsættel-
se af kalkmalerierne og den 
indvendige kalkning.
Licitationen over digeomsæt-
ningen er afsluttet og vin-
deren blev Willy Jørgensen 
og søn ApS med en pris på 
526.250 kr. eksklusive moms. 
Projektet ligger til godkendel-
se hos provstiet og vi håber 
at komme i gang i 2023                                                   

Dorte Gregersen,
menighedsrådsformand
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God 
påske

Den 28. november kom Charlotte fra 
Kirkens Korshær forbi sognegården og 
hentede omkring 100 hjemmestrikkede 
gode sager. 
Kirkens Korshær er en hjælpeorganisa-
tion, som med udgangspunkt i folkekir-
kelige værdier hjælper socialt udsatte 
som hjemløse, misbrugere, psykisk syge, 
ensomme og fattige børnefamilier. 
Charlotte er leder af en familiegruppe 
i Frederikshavn, som henvender sig til 
småbørnsfamilier med særlige udfordrin-
ger. Hun fortalte at behovet for hjælp er 
stort og at alt, hvad vi havde strikket, var 
af stor betydning – at det gør en forskel 
for mange. Noget af det, ville blive brugt 
som julegaver. 
Vi blev bekræftet i, at MMM (Masker Med 
Mening) er en god ide. Så vi fortsætter 
med at mødes sidste mandag i måneden 
kl. 14.30 hvor Inger har kaffen klar. Vi 

mødes til en god snak og med gang i 
pindene. Der er stadig plads til flere, hvis 
nogen har lyst. Vi strikker både børnetøj 
og diverse til voksne. Desuden strikker vi 
dåbsservietter, som gives til barnet ved 
dåben, som et varigt minde. 
Jeg vil gerne takke alle I aktive og flittige 
kvinder, som støtter op om MMM. 

Elin Gjerløv

Masker med mening 
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Hvis vejret tillader, begynder jeg at tage 
gran af gravstederne medio marts. På de 
gravsteder, hvor vi har lagt gran og på 
de gravsteder, vi vedligeholder, tager jeg 
granerne af. Granaffald fra gravsteder vi 
ikke vedligeholder bedes lagt i kompo-
sten ved graverhuset i Saltum og ved 
redskabshuset i Alstrup. Kranse lægges 
ved siden af. På begge kirkegårde er der 
trillebøre i redskabsrummet ved siden 
af toiletterne. Vi udplanter stedmoder-
blomster inden påske, hvis vejret tillader. 
Af hensyn til dyrelivet og kirkegårdens 
personale opfordrer jeg til, at der IKKE 
benyttes vaser af glas, ej heller sylte-

tøjsglas nogen steder på kirkegården. 
I plænen på nordsiden af kirken er det 
i perioden fra 1. marts til 1. november 
kun tilladt at benytte de dertil indrettede 
granitvaser/plastikkræmmerhuse. Det er 
ok, men på eget ansvar at sætte ting på 
mindepladerne. Vi modtager med glæde 
stauder til udplantning i tomme gravste-
der på kirkegården. Har I brug for hjælp 
til pyntning af kirken ved begravelse, 
vielse eller velsignelse kan I henvende 
jer til mig på tlf 40487751 mandag til 
torsdag eller på mail  saltumkirkegaard@
gmail.com              De venligste hilsner 

graver Louise Larsen 

Fra kirkegården

Gør en verden til forskel 
- meld dig som indsamler
Søndag den 12. marts er det igen tid 
til at deltage i Folkekirkens Nødhjælps 
landsdækkende indsamling.
”Den årlige sogneindsamling er en god 
og meningsfuld måde for familier at være 
sammen på, og det samler folk om en 
vigtig sag”  

Gå en rute og giv et træ 
For hver indsamler, der går en rute, 
planter Folkekirkens Nødhjælp et træ i 
Etiopien.
For verdens fattigste familier er træer et 
spørgsmål om liv eller død. Træer gir næ-
ring og skygge til jorden, og uden træer 
risikerer både mennesker og dyr at sulte. 
Når træer forsvinder, bliver marker for-
vandlet til ørken, hvor ingenting kan gro.
Når regnen endelig kommer, er det i så 
store mængder, at den fosser ned ad 
skrænterne og tager alt med sig. Træ-
er kan redde familier fra at miste deres 
hus og endda deres liv, fordi de store 
stammer og rødder stabiliserer jorden. 
Træerne, som bliver plantet i forbindelse 
med sogneindsamlingen, er hovedsage-
ligt frugttræer og supplerer både fami-

liernes kost og indtægt, da frugten kan 
spises og sælges på det lokale marked.

Du kan melde dig som indsamler hos din 
lokale indsamlingsleder. Kontakt allerede 
nu Line Møller Mousten på LineMousten@
msn.com eller 41913262 for at melde dig 
som indsamler. Du kan også tilmelde dig 
på blivindsamler.dk. eller bare møde op 
i sognegården på dagen.

Vi mødes fra kl. 10.30 i sognegårde, hvor 
der også vil være let frokost og kaffe/the/
saftevand til indsamlerne. Den sidste rute 
deles ud kl. 14.30.



Formand/redaktør kirkeblad:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794

Graver:
Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Telefontid: mandag - torsdag 
09.30-10.30 - Fredag fri
saltumkirkegaard@gmail.com

Sognepræst: 
Kristian Gram Schjoldager
Tlf. 29291339 - kgsc@km.dk
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
Træffes bedst hverdage mellem 
kl.10 – 11 - Mandag fri

E-mailadresser findes på 
kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland

Deadline for indlæg 
til næste nummer:
1. april

Kontakt info:
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Påskevandring 

2. påskedag

Mandag den 10. april kl. 13.00 

tager vi på fælles påskevandring. 

Turen begynder i år fra Ingstrup kirke, 

hvor der holdes en kort andagt, inden vi 

begiver os ud på ruten, som er planlagt i 

samarbejde med sti-gruppen i Ingstrup. 

Nærmere info om ruten, samt slutsted 

og tidspunkt vil blive offentliggjort 

i Lokalavisen, Facebook 

og kirkernes hjemmeside 

op til påske.

Skærtorsdag

Efter gudstjenesten 

  er der aftensmad i

 sognegården, 

alle er velkomne og 

det er gratis at deltage

            
    2. Pinsedag 

            
    Den 29. maj

      Mandag den 29.maj kl.11.00 

  afholdes den årlige pinsegudstjeneste

 under åben himmel fælles for alle 

sognene i Hvetbo Herred. I år afvikles 

gudstjenesten i Jetsmark 

Sogn, og det bliver i 

Bøgekatedralen, den lille skov 

 øst for præstegårdshaven. Aalborg 

  Flyvestations Brass Band spiller til 

      salmerne og giver en lille koncert 

           
    efter gudstjenesten

Kort og godt

Indre Missions 

forårsprogram 

i sognegården

    28. februar kl. 19.00 

   Henning Christe
nsen taler

  
     1

4. marts k
l. 19.00 

     I
nge Marie Sonne taler

       
25. april kl. 19.00 

       
  Jens Jacob Nielsen talaer

       
      2

3. maj kl. 19.00 

       
       

  Ruth Tidemand taler
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Siden sidst

Døbte Saltum Viede Saltum

Ib Kiilerich Lagergaard

Døde Saltum

Lina Lundgaard Strauss og 
Emil Sølvkær Strauss

Ellinor Holm Starcke
 Pernille Frøkjær Jonstrup 
og Jesper Frøkjær Jonstrup

Erik Bonkegaard

Christian Jensen

Anne Marie Andreasen

Dorte Margrethe 
Molls Dige

Karen Margrethe 
Ringberg Mousten

Victor Christian 
Kræmmergaard Stevn

Marcus Alexander 
Løvbum Christensen

Mads Topperup 
Andersen

Teblina Suraj 
Gali

Frederikke Renée 
Pedersen

Magnus Ulrick 
Poulsen

Nichlas Skovbo 
Olsen

Emma Cecilie 
Østergaard Hansen

Mikkel Kragh 
Størup

Oscar Stadel 
Hovalt

Nikolaj Lindahl 
Navntoft

Caroline Marie 
Viborg Kristiansen

Konfirmations liste 2023



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogn

Flextrafik: Bestilles på 99 34 11 34, på nt.flextrafik.dk eller i appen flextrafik. 
Udgiften refunderes af menighedsrådet mod kvittering.

26. feb. 1.s i Fasten   09.30 10.30 kaffe

05. mar. 2. s i Fasten Birgit Madsen 09.15 

12. mar. 3. s i Fasten Kathrine S. Liisbjerg  09.15 

19. mar. Midfaste Kaffe 10.30 

26. mar. Mariæ Bebudelse    09.30 10.30 kaffe

02. april Palmesøndag   10.30  

06. april Skærtorsdag   17.30* 

07. april Langfredag   10.30 

09. april Påskedag   10.30 09.30

10. april 2. Påskedag Påskevandring* 

16. april 1.s.e. påske Kaffe 10.30 

23. april 2.s.e. påske   10.30 

30. april 3.s.e. påske   10.30 

05. maj Store Bededag konfirmation  10.30 

07. maj 4.s.e. påske Birgit Madsen  09.15   

14. maj 5.s.e. påske Kaffe 10.30     

18. maj Kristi himmelfartsdag Kathrine S. Liisbjerg  09.15 

21. maj 6.s.e. påske Michael Berg  09.00 

28. maj Pinsedag   10.30 09.30

29. maj 2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste* 

   

Saltum plejecenter   

16. mar. Kistian Schjoldager 14.30 

20. april Kristian Schjoldager 14.30 

18. maj Kristian Schjoldager 14.30 

 * for info se inde i bladet  

   

Saltum Alstrup


