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Præstens hjørne

Diakoni
Diakoni er et af nøglebegreberne i kirkens arbejde, den del af det, som tager
sig af socialt arbejde. Mit eget synspunkt
er, at det igennem mange år i Folkekirken
ikke har haft så stort et fokus, som det
fortjente. Men det bliver der forsøgt lavet
om på nu mange steder. Ordet diakoni
klinger måske lidt fremmed; det er fordi,
det er græsk. De første diakoner findes
i Apostlenes Gerninger i kapitel 6, hvor
blandt andet Stefanus, der har lagt navn
til 2. juledag, bliver udpeget som diakon. Ordet betyder i grunden tjener og
Stefanus og de andre diakoner, der blev
udnævnt dér, havde til opgave at sørge
for hjælpen til enkerne i menigheden.
Kirken har et særligt ansvar for at hjælpe
mennesker i nød, tænk bare på fx lignelsen om den barmhjertige samaritaner i
Lukasevangeliet 10,25-37.
Gå du hen og gør ligeså, siger Jesus til
den lovkyndige – hjælp de mennesker,
der er i nød – det er opfordringen til os
alle sammen, og det skal vi som kirke
også gøre.
I Danmark har vi bare ikke den samme
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tradition med at ansætte diakoner i kirken - ikke i så stort omfang som hverken
Tyskland eller de øvrige nordiske lande
i hvert fald; men alligevel står Folkekirken og de kirkelige organisationer for et
stort diakonalt socialt arbejde, vi tænker
måske ikke så meget over det, men hvis
jeg nævner fx: Folkekirkens Nødhjælp,
Kirkens Korshær, KFUM, så er jeg sikker
på, det er navne, de fleste kender, og
som hver og én yder en kæmpe indsats
på nationalt plan.
I de større sogne eller provstier finder
man også menighedsplejer, der fx driver
børnehaver, besøgstjenester, vågeordninger, julehjælp osv osv. Nogle af de
mennesker, som arbejder i disse organisationer, er uddannede og indviede diakoner; men andre relevante uddannelser
er selvfølgelig også repræsenterede –
ligesom der selvfølgelig er et kæmpe
netværk af frivillige. Sognemedhjælperen
løser også diakonale opgaver – nogle af
undervisningsmæssig karakter andre af
social – men deres arbejde er i sin karakter diakonalt – ”en praktisk medmenneskelige tjeneste med Gud i horisonten”,
som en kollega har beskrevet diakoni.
Det er typisk for diakonien, at det enkelte
menneske – og hele mennesket – er i
fokus, fordi det dobbelte kærlighedsbud
fordrer os, at vi skal elske vores medmennesker. Samtalen om det eksistentielle og det kristne står åben i diakonien;
men den foregår altid på medmenneskets
præmisser. Det vil sige, at sjælesorgen
ligger som en mulighed, men den er ikke
en betingelse for tjenesten.
Når jeg lige bringer diakonien på banen
i dette kirkeblad, så er det fordi der hos
os i vort sogn og provsti også foregår et
diakonalt arbejde, med bla. diakonple-

jehjem, KFUM, indsamlinger osv, og så
er der Folkekirkens Familiestøtte. Familiestøtten er et projekt som breder sig
ud over hele landet, men som har sit
fundament fra Jammerbugt Provsti.
Familiestøtten i Jammerbugt har fået en
ny koordinator, og hun er ved at samle
alle kræfterne sammen igen, så vi effektivt kan hjælpe de mange, som har brug
for det. Familiestøtten samarbejder bredt
med kommune, dagplejer, børnehaver,
skoler, menighedsråd og frivillige for at
give en hjælpende hånd til de mange
børnefamilier, der er hårdt pressede i
dag. Med lidt støtte fra familiestøtten på
det rigtige tidspunkt kan de forhåbentlig
få hverdagen på rette spor igen. Tanken
er at kommunen tager sig at de familier,
som har så vanskelige problemer, at det
kræver mere radikale indgreb, mens familiestøtten tilbyder sparring, kurser og
forløb til børnefamilier, som har mindre
udfordringer, men som kan gå ud over
familiens trivsel på sigt.

Har I brug for familiestøtten, eller har
man lyst til at være frivillig, så kontakt:
Dorte Slot Poulsen
(koordinator i Jammerbugt Provsti)
40 13 91 07 dspo@km.dk
Kristian Schjoldager

Livet er en gave, der skal deles
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 vise omsorg er at møde 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
ordre og utålmodige krav.
At vise omsorg er at være nærværende hos dem, der lider, og at
blive ved med at være det, selv om man intet kan gøre for at
ændre deres situation.
Henri Nouwen
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Noget på hjerte
en kongelig udnævnt embedsmand, der
havde været i tjeneste mere end 50 år.
Altså en hæderstitel!

For et par år siden, da jeg var på vej
hjemad over Fyn, fik jeg lyst til at kigge
til min tip-tipoldefar, der i en lang årrække var præst i Skamby, og bede en lille
bøn for ham og takke for hans andel i,
at jeg blev til.
Hans gravsted ligger i læ af kirkens mure
og er fint holdt af graveren. Her nærer
man åbenbart ligesom i Saltum en vis
form for veneration over for de mennesker, som med Guds hjælp har forkyndt
ordet for sognebørnene og kommet til
dem i sorg og glæde.
På hans gravsten står der bl.a.: Iubeloldingen Frederik Bagger Zeuthen, født
i Skambye 10 Nov 1767. Sognepræst
sammesteds fra 1804 til sin død 12 Iuni
1851.
Ja, mon ikke de fleste trækker en smule
på smilebåndet ved at se ordet Jubelolding. Det må da vist være en ældgammel
gubbe, sådan lidt åndeligt fraværende og
sikkert også med hvidt nisseskæg! Da jeg
så kom hjem, blev ordet slået op i ’Ordbog over det danske Sprog’, og her viste
det sig, at begrebet dengang brugtes om
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Den hurtige regner vil nok se, at præstens nævnte embedsperiode var lige
knap 50 år – han havde haft en stilling
som hjælpepræst i et nabosogn inden
kaldelsen til Skamby.
Der er nu nok de færreste, der i dag opnår at være på arbejdsmarkedet i mere
end et halvt århundrede, men de findes
dog.
Efter at have forrettet tjeneste hele 35 år
som kirkesanger i Aaby blev jeg en adventssøndag i 2012 fejret med en festlig
afskedsreception i sognegården, og jeg
var fuldt indstillet på, at det så var det.
Jeg havde haft min tid som kirkesanger
og kunne se tilbage på rigtig mange gode
oplevelser og indimellem også forskellige
bemærkelsesværdige hændelser.
Men sådan gik det ikke helt. Jeg havde svært ved at sige nej, når der blev
ringet fra forskellige kirkekontorer med
forespørgsel, om jeg ikke lejlighedsvis
kunne hjælpe med lidt vikararbejde. Det
blev faktisk til en hel del, og en dag blev
jeg så kontaktet fra Saltum/Alstrup, der
fortalte, at de var uden kirkesanger, og
at de så ellers ville spørge, om jeg kunne
bistå, indtil der blev fundet en løsning på
denne sag.
Resultatet kender I så, da jeg forholdsvis
kort tid efter min entré, blev ansat med
papir og det hele – dog for ét år ad gangen, så forholdet kunne ophæves uden
de helt store administrative besværligheder. Jeg er lidt grå i toppen og har for
længst passeret støvets år, så jeg ved
ikke, hvor længe, jeg kan blive ved, og
hvor længe I kan være tjent med at høre
på mig. Derfor!

Selv om jeg ikke kan nå op på samme
åremål som Jubeloldingen, kan jeg dog
sige, at jeg har virket som kirkesanger
forskellige steder i sammenlagt næsten
50 år, og jeg har været glad for, at funktionen har kunnet forenes med mit job
som lærer og senere som skoleinspektør.
Fra sidstnævnte gik jeg på pension for
19 år siden og har således haft god tid til
at beskæftige mig med kirkeligt arbejde
på forskellige niveauer, hvor jeg har haft
vigtige poster. Fx har jeg siddet i menighedsråd næsten 32 år. Været formand
for Brønderslev menighedsråd og for
Brønderslev provsti. Siddet i bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd
og for Hans Tavsens Fond. Bestyrelsesarbejde på Kirkemusikskolen, Løgumkloster, hvor jeg i mange år har været
formand for skolens støttekreds. Medlem
af hovedbestyrelsen DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker). Formand for
Distriktsforeningen Vestvendsyssel og
meget mere.
Hvem er han så? Jo, jeg er Ole Stevns
og født i Vrensted, hvor far var sogne-

præst og på et tidspunkt også provst for
det, der dengang hed Børglum og Hvetbo
herreders provsti. Jeg voksede op i en
søskendeflok på seks, hvoraf halvdelen
desværre allerede er gået forud, men
jeg er vis på, at vi alle skal mødes igen
på den store dag.
Ret tidligt begyndte jeg at følge med far
i kirke og fandt mig godt til rette her.
Især salmerne og orgelmusikken var jeg
vældig glad for, og allerede i ti-års-alderen kunne jeg de fleste ordinære salmer
udenad. Det hjalp selvfølgelig også, at vi
dengang havde salmevers for i skolen,
og de blev lært, skulle jeg hilse og sige!
Nu synger jeg så videre i Saltum og Alstrup kirker, og jeg befinder mig virkelig
godt i rollen med de mangeartede opgaver, der følger med, og jeg glæder mig
hver eneste gang, jeg tager af sted for
at møde menigheden og mine medarbejderkolleger, der hver især på deres måde
yder det bedste, de kan for at sætte en
værdig ramme omkring forkyndelsen af
det glade budskab.
Ole Stevns
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Børnearrangementer
Kirke for Krudtugler
Kirke for krudtugler er beregnet på familier med små børn.
Der afholdes gudstjeneste for krudtugler torsdag den 23. september kl.
16.30 i Saltum Kirke med efterfølgende
spisning i sognegården.

Tilmelding til: Jetsmark kirkekontor
på tlf. nr. 98 24 71 36 eller
mail jahs@km.dk
senest 2 dage før af hensyn til maden.
Gratis deltagelse.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste for småbørnsinstitutioner m.v. torsdag den 30.september
kl. 10 i Saltum Kirke for IngstrupV. Hjermitslev og Saltum.

”Den største frihed
et menneske kan få,
er at være elsket
uden at være god nok”
(tidl. sogne og hospitalspræst
Preben Kok)

Spaghettigudstjenester
Spaghettigudstjenester for de lidt større
børn med familier afholdes tirsdag den
5. oktober kl. 17 i Saltum Kirke med
efterfølgende spisning i sognegården.
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Det er gratis at deltage, men af hensyn
til maden er der tilmelding til Inger senest to dage før på 30 70 50 01.

Koncerter:
Koncert med Organic3

Onsdag den 29. september kl. 19.30 i Saltum kirke
Med Organic3 vil man opleve en aften, hvor
kirkerummet bliver fyldt med fantastiske
stemninger skabt af Uffe Steens flotte toner
og virtuose guitarspil, hammondorglets
mange facetter leveret af en af Danmarks
markante hammondorganister, Niels Ole
Sørensen, blandet med smagfuldt trommespil fra en af Danmarks absolut bedste
groovemasters, Esben Bach.
Programmet til koncerten vil koncentrere
sig om velkendte salmemelodier, men i en helt anderledes indpakning end den
sædvanlige søndag-formiddag-version. Så velkommen til en anderledes og berigende musikalsk oplevelse!
Fri entré

Sangaften i Saltum kirke
Onsdag den 13. oktober kl.19.30
Velkommen til en aften fyldt med
fællessang ledsaget af Saltum Kirkes husorkester.
Vi glæder os til, for første gang si-

den nedlukningen, at spille og synge
sammen med jer igen.
Det har vi ventet på med længsel.

Er der nogen hjemme?

Søndag den 7. november kl. 16.00 i Saltum Kirke
Vi får besøg af Mette Gjerlev, som gennem
sang, fællessang og fortælling vil skabe et
rum for oplevelse og eftertanke, hvor hun
om emnet siger: "Vi lever i en tid, hvor
man meget let kan føle sig hjemløs - alt
forandrer sig, det kan være svært at finde
sit ståsted i et hæsblæsende tempo med
mange usagte forventninger og idealer. Vi
har mere end nogensinde brug for at finde
hjem - i ordets mange betydninger."
I kølvandet af koncerten kan det forventes, at man stiller sig selv spørgsmålene:
Hvad er hjem for mig? Hvornår har jeg følt mig mest hjemme? Er jeg hjemme
nu? Musikken er folk/country og pop, og genren er et mix af salmer, danske
sange og engelske pop- og folkesange akkompagneret af Mette på klaver samt
guitarist Morten Phen. Fri entré
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Fra menighedsrådet
Giv en skærv
til et nyt orgel
ved Saltum kirke
I Saltum sogn er der ca. 1100 folkekirkemedlemmer, en del har allerede bidraget
til det nye orgel, vi drømmer om. Der er
doneret fra 40 kr. til 5000 kr. fordelt over
hele sognet, i alt lidt over 20.000 kr. Alle
bække små gør som bekendt en stor å,
så ingen skal holde sig tilbage, alle bidrag
er velkomne og vil bidrage til projektets
gennemførsel. Alle, der kommer i kirken,
og det gør de fleste nogle gange i deres
liv, til barnedåb, konfirmation, bryllup og
begravelse, men også til minikonfirmand,
kirkemusikalsk legestue, babysalmesang,
gudstjenester af mange forskellige slags,
konfirmandundervisning og koncerter, har
glæde af den smukke ledsagelse til sangen
fra orglets smukke toner. Håber I har lyst
til at hjælpe med at løfte opgaven med lidt
skillinger, som kan indbetales på Mobilepay
nr. 24485 eller overføres til kirkens konto
nr. 9070 1590020725, mærket orgel.
Dorte Gregersen,
menighedsrådsformand

Fra kirkegården
Hvis man ønsker, at kirkegårdens personale 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 mail: saltumkirkegaard@gmail.
com, senest d. 28. oktober.
I perioden fra 1. november til 1. marts
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er det tilladt at lægge dekorationer og
blomster på plænen med gravplader
på nordsiden af Saltum kirken.
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

Charlie Chaplin...
Charlie Chaplin levede i 88 år (1889 –
1977) og gav os bl.a. disse 4 udtalelser:
- Intet er for evigt i denne verden, ikke
engang vore problemer.
- Jeg elsker at gå i regnen, fordi ingen
kan se mine tårer.
- Den mest tabte dag i livet er den dag,
vi ikke griner.
- De seks bedste læger i verden:
solen - hvile i fred – motion – kost
– selvrespekt – venner.
Hold dig til dem i alle faser i dit liv
og nyd et sundt liv.

Hvis du ser på månen, vil du se Guds
skønhed.
Hvis du ser solen, vil du se Guds magt.
Hvis du ser et spejl, vil du se Guds
bedste skabelse.
Så tro på det.
Vi er alle turister,
Gud er vores rejseleder, der allerede
har identificeret vores ruter, bookinger
og destinationer.
Stol på Ham og nyd livet.
Livet er en rejse! Derfor, lev i dag!
I morgen er den der måske ikke.
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Kort og godt

Høstfest
I Alstrup Kirke er der efter
høstgudstjenesten den
26.9. kl. 10.30 kaffe i
våbenhuset, og i Saltum er der
spisning i sognegården efter
gudstjenesten kl. 17.30.

”Solsorten synger.
Man får sandelig
noget for pengene"

Alle er velkomne

Alle Helgen
Alle Helgen gudstjeneste
Søndag den 7.11. Her mindes vi
de døde siden sidste Alle Helgen,
og der tændes lys. Der vil være
en buket klar efter gudstjenesten, som de pårørende kan
lægge på de nye grave.

"Guds kærlighed alene
- er uden grænser"
(Biskop M. Christiansen
ved festgudstjenesten
i anl. af genforeningens
100 års jubilæum)

Troen på Gud
er som risikoen
ved at svømme:
Man må betro sig
til elementet
og se om det bærer
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(Hans Küng)

Siden sidst
Dåb i Saltum

Silje Meyer Pedersen

Viede Saltum

Oskar Olavi Heinonen

Jonna Lis Vengfelt
og John Vengfelt
Døde Saltum
Bente Christiansen
Villy Jensen
Karen Hougaard Nielsen

Magnus Drustrup

Noah Alexander Holm
Bonde

Døde Alstrup
Jens Christian
Jørgen Buje

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

Redaktør for kirkebladet
Dorte Gregersen - Tlf. 2989 1794
torpetgaard@yahoo.dk

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

Yderligere kontakt info ses
på kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker

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

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Tlf. 9930 1616 - www.hv-nord.dk
Deadline for indlæg
til næste nummer:
Fredag den 1. oktober
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn Saltum
Dato

Alstrup

Søndag

05. sept.

14. s. e. trinitatis

09.30

12. sept.

15. s. e. trinitatis

10.30 kaffe

19. sept.

16. s. e. trinitatis

09.30

23. sept.

Kirke for krudtugler

16.30

26. sept.

17. s. e. trinitatis

17.30 høstgudstjeneste* 10.30 høstgudstj.*

30. sept.

Høstgudstj. for småbørn

10.00

03. okt.

18. s. e. trinitatis

10.30

05. okt.

Spaghettigudstjeneste*

17.00

10. okt.

19. s. e. trinitatis

10.30 kaffe

17. okt.

20. s. e. trinitatis

09.30

24. okt.

21. s. e. trinitatis

09.30 Kathrine S. Liisbjerg

31. okt.

22. s. e. trinitatis

10.30 kaffe

07. nov.

23. s. e. trinitatis

10.30 Allehelgen*

14. nov.

24. s. e. trinitatis

09.30

21. nov.

Sidste s. i. kirkeåret

10.30 Michael Berg

28. nov.

1. s. i advent

10.30

10.30 kaffe

10.30 kaffe
09.30
10.30 kaffe
09.30

			
Saltum plejecenter		
16. september

Kristian Schjoldager 14.30

21. oktober

Kristian Schjoldager 14.30

18. november

Kristian Schjoldager 14.30

			
			

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

