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Velkommen igen 
Guds engle små!
I år er det 150 år siden Grundtvig døde, 
det er på forskellig vis blevet markeret 
igennem hele året. Hans betydning for 
sin egen tid og inspirationen fra hans 
indsats siden hen kan næppe over-
vurderes. Hans tanker om folkelighed, 
tro, samfundsliv og nationalitet har fået 
afgørende betydning for dansk ånds-
liv, politisk kultur, folkeoplysning og 
kirkeliv.

Men julenat i 1824 eller 1825 sad 
Grundtvig længe oppe. Han skulle skri-
ve sin juleprædiken, men han kunne 
ikke. Han var i én af de mange perioder 
i sit liv, hvor en dyb depression holdt 
ham inde i tungsind og mørke. Han for-
lod sin skrivepult, kom forbi børnevæ-
relset, lindede lidt på døren og kiggede 
ind. Derinde lå børnene og smilede sødt 
i søvne. Måske drømte de om Julemor-
gen og julegaven, som man dengang 
først fik Julemorgen. Grundtvig fortalte 
senere: ”Så fik jeg en salme” – det blev 
til ”Velkommen igen Guds engle små” 
– som han læste op i Vor Frelsers Kirke 
på Christianshavn næste dag.

Med andre ord, så er salmen et depri-
meret menneskes julesang, som for-
tæller om juleglæden på trods og på 
tværs af alt det, der gør ondt i livet. 
Og i salmen optræder ordet julesorg. 
Salmen slutter med disse linjer:

 Præstens hjørne 
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”Vor Fader i Himlen! Lad det ske!
 lad julesorgen slukkes!”

De fleste af os vil kunne forbinde et eller 
andet med begrebet ”julesorg”. Nogle 
kan måske nemt sætte ord på, at det 
handler om, at julen aldrig bliver den 
samme, fordi de har mistet et elsket 
menneske, der stod dem nær. Og der er 
ingen højtid som julen, fordi vi på godt 
og ondt fejrer den i familiens skød, der 
minder os om dem, vi savner. 

Men julesorg kan også være noget mere 
diffust. En følelse af tabt uskyld, at ju-
leglæden aldrig kan blive så ren som 
man følte den i barndommen. Julesorg 

er på den måde en form for vemod over, 
at tiden går og aldrig vender tilbage.
Juleevangeliet er budskabet om, at ju-
leglæden og julefreden er stærk nok til, 
at julesorgen kan slukkes: ”Frygt ikke! 
Se, jeg forkynder jer en stor glæde, 
som skal være for hele folket: I dag er 
der født jer en frelser i Davids by; han 
er Kristus, Herren”. Freden og glæden 
findes i det budskab. 

Lad os igen i år bede for, at julesorgen 
slukkes, og julefreden vil sænke sig.

Schjoldager

Omsorg 
At vise omsorg er at græde med dem, der er syge, forvirrede, 

ensomme, isolerede og glemte - og at genkende deres smerte i 

vores eget hjerte. At lytte opmærksomt til dem, der kun bliver rørt af 

uvenlige hænder, at lytte opmærksomt til dem, hvis ord kun bliver 

hørt af egoistiske ører, og at tale mildt til dem, der er vant til strenge 

ordrer og utålmodige krav. 

At vise omsorg er at være nærværende hos dem, der lider, 

og at blive ved at være det, selv når man intet kan gøre 

for at ændre deres situation. Omsorg er ikke 

noget, man kan gøre krav på, men en 

gave, der kan deles i taknemlighed.(Henri Nouwen)
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Noget på hjerte  

 

At videregive mit 
møde med Folkekirken 
Da jeg skulle skrive denne artikel, be-
gyndte jeg at tænke tilbage på, hvornår 
jeg første gang stiftede bekendtskab med 
Kristendommen og den danske folke-
kirke. Jeg kom til at tænke på, at jeg 
som barn bad aftenbøn, inden jeg skulle 
sove. Aftenritualet foregik som regel ved, 
at jeg først læste en godnathistorie for 
min families gravhund, og derefter sad vi 
sammen ved hundekurven og bad aften-
bøn. Dengang tror jeg ikke, at jeg vidste 
eller tænkte over, at bønnen var knyt-
tet til Kristendommen som trosretning. 
Jeg kan dog huske bønnens indhold. Jeg 
bad for min familie, venner og dyrene på 
gården, og jeg afsluttede altid bønnen 
med et ”Amen”.  Derefter kunne jeg falde 
trygt i søvn.  

Jeg hedder Kathrine, er 28 år og jeg er 
fra den 1. august i år blevet ansat som 
kirke-kulturmedarbejder i Saltum/Al-

strup, Ingstrup/V. Hjermitslev, Hune og 
Jetsmark Sogne.   

Jeg bor til daglig i Aalborg, men er vokset 
op på en gård i Skøttrup ved Løkken. 
Mine forældre har hele min barndom 
drevet, og driver stadig, fritidslandbrug 
ved siden af deres arbejde. Jeg er derfor 
vokset op med dyr, natur og udeliv. Min 
mor er vokset op på nabogården, hvor 
min mormor stadig bor.  

Ligesom mine forældre er jeg døbt og 
konfirmeret, men det egentlige møde 
med den danske folkekirke opstod, da 
jeg i 3. klasse begyndte i Løkken Kirkes 
Børne- og Ungdomskor. Jeg kan huske, 
at jeg hver fredag så meget frem til den 
ugentlige korprøve, hvor vi skulle øve 
frem mod den kommende søndagsguds-
tjeneste i enten Løkken eller Furreby 
Kirker. Nogle søndage skulle vi synge i 
begge kirker. Når jeg tænker tilbage, så 
forestiller jeg mig, det godt kunne have 
været en lidt lang formiddag ”at være 
på”, når man er 8-9 år. Korlederen og 
kirkens øvrige personale sørgede dog 
for, at gøre oplevelsen til et hyggeligt og 
nærværende samlingspunkt for alle. På 
den måde blev mit møde med folkekirken 
en naturlig del af min opvækst. Mine for-
ældre og bedsteforældre begyndte også 
at deltage i søndagsgudstjenesterne og 
til løbende koncerter, da de gerne ville 
dele oplevelsen med mig. Jeg fortsatte 
i koret indtil jeg gik ud af folkeskolen, 
og har siden hen altid forbundet kirken 
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med sang, musik og hyggeligt samvær.  
Fritiden efter skole blev også brugt på 
Hjørring Kulturskole, hvor jeg var kla-
ver- og sangelev. Derudover gik jeg på 
danseskole i Hjørring, hvor jeg i flere 
år dansede standard- og latindans. Et 
par år senere medvirkede jeg i Hjørring 
Sommerspil, hvor jeg i en årrække spil-
lede med i nogle vinter- og sommerfore-
stillinger.  

Efter gymnasiet begyndte jeg på Aalborg 
Universitet, hvor jeg studerede Musikvi-
denskab og Historie. 
I min studietid arbejdede jeg som kirke-
sanger i Budolfi Kirkes Kantori. For både 
korlederen og domorganisten i Budolfi 
Kirke var det vigtigt, at alle sangere hav-
de et højt musikfagligt niveau. Samtidig 
var det også vigtigt for dem, at der var 
et indbyrdes stærkt socialt sammenhold 
i koret.  
I min studieperiode boede jeg på 4. Maj 
Kollegiet i Aalborg, hvor jeg nu sidder i 
en Vennebestyrelse.  

Efter jeg blev færdiguddannet cand.
mag. i Musikvidenskab og Historie, blev 
jeg ansat som kirkesanger, korleder og 
kirke-kulturmedarbejder i Jerslev-Hel-
lum-Mylund Sogne. Ved siden af arbejdet 
tog jeg en uddannelse som kirkesanger 
på Vestervig Kirkemusikskole. Siden hen 
blev jeg ansat i Jetsmark Kirke som kir-
kesanger, hvor jeg her til december har 
været i to år.  

I arbejdet som kirke-kulturmedarbejder 
indgår bl.a. undervisning af minikonfir-
mander. For mig er en af kerneværdierne 
i undervisningen, at børnene føler sig set 

og hørt. Det er både vigtigt, når vi taler 
om forskellige emner inden for Kristen-
dommen, men også hvis de eksempelvis 
har brug for at fortælle om lige netop dét, 
de oplevede den dag i skolen eller noget, 
der går dem på.  

På samme måde som min korleder i Løk-
ken Kirke var med til at gøre mit første 
møde med folkekirken til et trygt, sjovt 
og hyggeligt sted, prøver jeg at videregi-
ve den samme oplevelse og fortrolighed 
med kirkerummet til de minikonfirmander 
og korbørn, jeg underviser. Jeg vil ar-
bejde for, at kirkens aktiviteter bliver et 
samlingspunkt for både børn og voksne. 
Jeg vil se frem til, at lære menigheden 
bedre at kende i Saltum/Alstrup Sogne, 
samt at indgå i et tæt samarbejde med 
kirkens øvrige ansatte og menighedsråd.  
En gang imellem beder jeg stadig min 
aftenbøn, og nogle gange også med fa-
miliens gravhund, der ligger ved siden af 
og ”lytter med”. I dag har jeg en anden 
forståelse for aftenbønnens teologiske 
fundament, end jeg havde, da jeg var 
barn. Alligevel har betydningen af af-
tenbønnen, dens indhold og måden jeg 
beder på, ikke ændret sig væsentligt fra 
dengang. Jeg ligger stadig med foldede 
hænder i sengen, hvor jeg beder Gud om 
at passe på min familie, venner, dyrene 
på gården, siger tak for dagen og sender 
en tanke til dem, jeg har mistet. Når 
jeg afslutter bønnen med et ”Amen”, så 
skaber det den samme tryghed, som da 
jeg var barn.  

Kathrine Thorup Nordtorp
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Børnesiden
Babysalmesang og 
Kirkemusikalsk legestue
Tusind tak for denne runde salmesang og 
legestue. Tak til mødre, fædre og babyer, 
og tak til alle de 1-3 årige, dagplejerne 
og vuggestuen for alle de skønne timer, 
vi har sunget og leget sammen. 

Vi har udforsket en masse sanser – og 
ikke mindst vakt interessen for orgelspil.  
Det har været en stor fornøjelse, glæder 
mig til næste gang.

Lisbeth Nymark 
Sørensen

”Det er sjovere at tale med nogen, der ikke 
bruger lange, indviklede ord, men i stedet 
korte og lette ord som: Hvad med frokost”

Peter Plys

Julegudstjeneste 
for de yngste 
i Saltum/Alstrup 
15. december kl. 10.00 
i Saltum Kirke

Dagplejere, vuggestue/
børnehave, forældre, 
bedsteforældre og andre 
interesserede er meget 
velkomne!
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Saltum sognegård
Mandag den 19. december kl. 19.00

Hvetbokoret indbyder til julesang og hygge. Det vil blive en aften vekslende 
mellem korsang og masser af fællessang, som alle er med til at vælge. 
Og midtvejs nyder vi en kop kaffe.

Rigtig hjertelig velkommen

“Den hellige nat” Alstrup Kirke
Søndag den 11. december kl. 15.00

Børnekoret vil opføre “ Den hellige nat”, 
en musical bygget op omkring 
juleevangeliet.

Selma Lagerlöf skrev omkring 1940 
en række Kristus legender, der iblandt 
“Den hellige nat”. Legenderne var 
meget smukke og blev hurtigt kendt i 
vide kredse, og blev i 2001 genudgivet i Danmark i ny oversættelse. Michael Slot 
Pihl har skrevet tekster og musik til legenden og dermed gjort den til en musical.

Julekoncert 
i Saltum Kirke 
Onsdag den 14. december 
kl. 19.30

Velkommen til en dejlig aften 
fyldt med julens skønne sange 
og musik i godt selskab med 
kirkens eget kor og band, og 
traditionen tro medvirker 
Gertrud Bjerg på harmonika 
og klaver og Karsten Bolvig 
Hansen på saxofon.

Julearrangementer:
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Fra Menighedsrådet
Menighedsrådet har efter ansøgning til 
Ålborg Stift via provstiet fået tilladelse 
til at nedsætte gudstjenestefrekvensen 
til en månedlig gudstjeneste i Alstrup 
kirke. Den månedlige gudstjeneste vil 
falde på den 2. søndag i måneden kl. 
10.30, undtaget dog Påskedag og Pin-
sedag, hvor gudstjenesten vil finde sted 
kl. 9.30 og juleaften hvor gudstjenesten 
vil finde sted kl. 13.30. Menighedsrådet 
synes det giver god mening med en må-
nedlig gudstjeneste i det lille sogn med 
ca. 60 folkekirkemedlemmer. Ændringen 
finder sted fra foråret 2023.

Ved Saltum kirke er en restaurering 
af det sydlige dige på vej. Det bliver 
landskabsarkitekt Hanne Egebjerg, der 
kommer til at stå for projektet. Udgif-
terne til restaureringen afholdes af en 
pulje i provstiet. Puljen blev afsat i 2016 
i forbindelse med en gennemgang af 
provstiets diger, hvor Saltum sammen 
med enkelte andre kirker fik udtaget 
deres dige til restaurering. 

På kirkegården i Saltum vil man i det 
nye år fortsat kunne møde Louise og 

Karin, der passer kirkegården og kirke-
tjenesten. Louise og Karin har her i ef-
teråret flittigt udplantet stauder, som de 
har modtaget fra private. Alle de mange 
blomster vil helt sikkert få kirkegården 
til at fremstår endnu smukkere. Der vil 
fortsat være ekstern hjælp på kirkegår-
den i Alstrup og Saltum. Menighedsrådet 
udliciterer dele af arbejdet ved kirke-
gårdene, da vi på den måde undgår 
udgifter til indkøb og vedligehold af en 
del dyrt maskineri, brændstof, arbejds-
tøj og værnemidler. 

Kirketjenesten i Alstrup varetages som 
altid af Louise og Karin

Dorte Gregersen, 
menighedsrådsformand

Onsdag den 11. januar kl. 19.00 ind-
byder Hvetbo-pastoraterne (Hune, Sal-
tum/Alstrup, Jetsmark og Ingstrup/V. 
Hjermitslev) til foredrag med biskop 
Thomas Reinholdt Rasmussen i Lunden 
i V. Hjermitslev, Assenbækvej 33, 9700 
Brønderslev,
Denne aften vil biskoppen fortælle om 
Grundtvig. Grundtvig har sat sit aftryk 
på kirke, kultur, skole og samfund. Men 
hvad var han for et menneske, og hvad 

var det egentlig, han stod for? Det vil 
vi høre om i foredraget, som vil tage 
os gennem dramatiske begivenheder 
både i Danmarkshistorien og Grundtvigs 
egen historie.
Arrangementet er gratis, og der vil blive 
serveret kaffe og kage. Vi håber mange 
har lyst til at være med denne aften og 
benytte lejligheden til at hilse på biskop-
pen, som tiltrådte i december 2021.

Foredrag med Biskop 
Thomas Reinholdt Rasmussen
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Det er 1. søndag efter Hellig Tre Kon-
ger. Jeg er til en dejlig gudstjeneste, 
og faktisk får jeg en ekstra tale ud over 
Kristians gode prædiken.
Det store fine juletræ står stadig lige 
foran mig, men julen er forbi, og lysene 
på træet er slukket.

Men hov! Et enkelt lys vil ikke kues af 
mørket. Det blinker under hele gudstje-
nesten, i nogenlunde samme takt, som 
jeg fra min barndom husker, at Rubjerg 
fyrtårn gjorde. Det lille lys fik mig i tale.
Billedligt talt, så er vi alle født med 
et livslys. Men har du det som jeg, så 
kan man ind imellem opleve, at mørket 
sænker sig – lyset slukkes måske af 
omstændighederne, eller i værste fald 
kan vi slukke hinandens lys.
Hvad gør jeg i denne situation. Ja, det 
kan der være rigtig mange svar på. For 
godt 2000 år siden var der én, der på-
stod, at Han er verdens lys.

Igennem mit efterhånden lange liv, så 
findes den mest skudsikre vej til at få lys 
på ”lampen” igen ved at insistere på, at 
lyset fra Betlehemsstjernen kan tænde 
for strømmen igen i mit liv.

Det var det, det ene lille blinkende lys 
mellem alle de andre mørke fortalte 
mig. Det insisterede på at holde fast i 
sit eget lys og end da lyse for mig og 
alle andre i kirken.

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen.
Vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

GLÆDELIG – og helst lys – JUL

P.S. ”Dåbens lys er tændt, 
når livet slukkes”
(salme nr. 448)

Lene Gjerlev

Lyset, der ikke vil slukkes



Fastelavn
Søndag den 19. februar afholdes 

børne- og familiegudstjeneste 
kl. 10.30. 

Herefter vil der blive slået katten 
af tønden og spist 
fastelavnsboller.

Kyndelmisse
Kyndelmisse betyder lysmesse 

og falder 40 dage efter jul. 
Traditionen fejres den 29. januar 

kl. 17.00 i Saltum Kirke. 
Efter gudstjenesten serveres 

der aftensmad 
i sognegården.

Kort og godt:

Høstoffer
Ved høstgudstjenesten i Alstrup 

kirke blev der indsamlet 1523 kr., 
og i Saltum kirke blev der 

indsamlet 2170,50 kr. 
Pengene går til Kirkens 

Korshærs arbejde.

IM program
Tirsdag den 13.12. kl. 19.00.

Saltum sognegård. 
Syng julen ind ved Villy Holm Pedersen

Tirsdag den 10.1. kl. 19.00
Alliancemøde 

i Saltum sognegård.

”Hvis man afsværger alt, 
hvad man ikke forstår, 
bliver man henvist til 
et meget fattigt liv”

MF Bertel Haarder
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Siden sidst

Viede Saltum: 

Sidsel Simoni Leere og 
Tim Løgsted 
 
Begravede Saltum:

Lars Christian Jensen 

Jørn Christensen 

Jonas Skov-Nielsen 

Marie Sørensen

Formand:
Dorte Gregersen
Tlf. 29891794 - torpetgaard@yahoo.dk

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

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

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:
søndag 1. januar.

Kontakt info:

Håbet har vinger. 
Det kan flyve et sted hen 
og vise dig noget, 
der er bedre end det, 
du står i lige nu.

 



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. dec. 2.s. i advent Kathrine S. Liisbjerg 09.30     

11. dec. 3.s. i advent   10.30 

15. dec. Småbørnsgudstj.   10.00 

18. dec. 4.s. i advent    09.30 10.30 

24. dec. juleaften   14.45 og 16 13.30

25. dec. Juledag   10.30     

26. dec. 2. Juledag   10.30 

31. dec. Nytårsaften   21.00 

08. jan. 1.s.e. helligtrekonger Kathrine S. Liisbjerg 09.30 

15. jan. 2.s.e. helligtrekonger kaffe 10.30 

22. jan. 3.s.e. helligtrekonger   10.30 

29. jan. Sidste s.e. helligtrek. kyndelmisse* 17.00  10.30 kaffe

05. feb. Setuagesima kaffe 10.30 

12. feb. Sexagesima Kathrine S. Liisbjerg 09.30   

19. feb. Fastelavn Børnegudstjeneste* 10.30     

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

    

Saltum plejecenter:   

22. dec. Kistian Schjoldager  14.30 

19. jan. Kristian Schjoldager  14.30 

16. feb. Kristian Schjoldager  14.30 

 * for info se inde i bladet  

Saltum Alstrup


