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Høstoffer 
I år holder vi høstgudstjeneste den 
30. september, det er en gammel 
tradition for at fejre, at vi har fået 
høsten i hus og forhåbentligvis kan 
gå vinteren trygt i møde.  

Sammenhængen mellem høsten og 
kristendommen går langt tilbage. 
Det findes der mange traditioner, 
der vidner om, da jeg fx sidste år 
var på sognerejse til Irland, besøgte 
vi et gammelt klosterkompleks fra 
500-tallet, hvor der var tradition for, 
at hvis blot en pilgrim tog lidt jord fra 
det kapel, hvor grundlæggeren Skt. 
Ciarán blev begravet, og lagde lidt i 
hvert hjørne af sin mark, så ville det 
beskytte afgrøderne og kurere dem 
for sygdomme. 

I den katolske tid – og i mange katol-
ske lande stadigvæk – var det også 
eksempel på tradition, at præsten 
stænkede helligt vievand på marken 
i løbet af vækstsæsonen og på høst-
redskaberne, når høsten nærmede 
sig. I det hele taget velsignede man 

ikke blot vækster og redskaber, men 
også både køer og får, så de kunne 
give godt med mælk og uld. 
 
Mange steder i folkekirken i dag 
fortsætter man med at bære en 
del af høsten ind i kirken, som en 
naturlig videreudvikling af denne 
tankegang, hvor man fremviser og 
takker for at have fået Guds gaver, 
så man kan overleve vinteren endnu 
en gang. Her i vores sogne pynter vi 
kirken, som den ikke er det på noget 
andet tidspunkt på året, den bliver 
fyldt med alle de gaver, vi henter på 
marken i et rigt og farvefyldt udvalg 
af afgrøder. Vi synger salmen 
”Vi pløjed og vi så’de”:  
”Alle gode gaver, de kommer oven-
ned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud, 
for al hans kærlighed!”  
 
Her står det kort og præcist, hvorfor 
vi holder høstgudstjeneste. Høsten 
handler om taknemmelighed og om 
at give af sit overskud, og her gav 
man til dem, som høsten på en eller 
anden måde er slået fejl for, så de 
også kunne klare den vinter og hårde 
tid, de stod overfor. Det gør vi sådan 
set stadigvæk, vi plejer bare at sam-
le et beløb sammen, et høstoffer der 
går til et godt og velgørende formål - 
så vel mødt i Alstrup Kirke kl. 10.30 
og Saltum Kirke kl. 17.30 den 30. 
september, alt hvad vi samler ind vil 
gå til Kirkens Korshær. 

Schjoldager
 

Præstens hjørne 

2



3

(Kirkens Korshær gør et imponerende stort og 
værdifuldt stykke arbejde blandt de menne-
sker, som af den ene eller anden grund går i el-
ler imod en hård tid og har brug for hjælp, hvad 
enten det er i arrest-hus, herberg, bofællesska-
ber eller i behandlingstilbud for misbrugere og 
varmestuer rundt omkring i hele landet.) 

Afskedsreception 
Der blev sagt tak til Niels Møller. Søndag 
d. 27. maj var der afskeds-reception for 
Niels Møller efter 50 år som kirkesanger.  
Det var en rigtig dejlig dag for Niels, 
hans familie og alle de mange, der var 
mødt op for at sige tak til Niels. 
Efter gudstjenesten var der i en prop-
fyldt sognegård gaver, frokost, kaffe, 
lækre hjemmebagte småkager og taler. 

Gud giv mig sindsro til at acceptere 
de ting, jeg ikke kan ændre, 

mod til at ændre de ting, jeg kan,  
og visdom til at se forskellen. 
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Noget på hjerte  -  Danmark før
Vi kender alle 
H.C. Ander-
sens smukke 
digt: 
I Danmark 
er jeg født,
der har jeg
hjemme. 
Danmark er
det lille styk-
ke af verdens- 

kortet, som vi må kalde vort hjemsted.

Man hører ofte fra mennesker, der har 
rejst og levet en del af tiden i andre lande, 
at de siger, det er dejligt at komme hjem 
til Danmark, for her kan man være no-
genlunde sikker på, at tingene fungerer, 
og at der er styr på både det ene og det 
andet. Får man brug for hjælp, så kan 
du regne med, at der er mennesker, der 
er parat til at træde hjælpende til. Da 
jeg endnu fungerede som præst, har jeg 
ofte hørt mennesker sige ved f.eks. en 
begravelsessamtale: ”Men hvor har vi 
mødt mange flinke og venlige mennesker 
på sygehuset og fra hjemmeplejen i den 
svære tid, som vi har måttet gå igen-
nem”.

Hvor er det dejligt, at man bor i et land, 
hvor det forholder sig sådan. For det er 
desværre langt fra, at det forholder sig 
sådan mange andre steder i verden. Man 
kunne jo godt fundere lidt over, hvorfor 
det mon nu forholder sig sådan her i vort 
dejlige Danmark. Hvorfor mon vi er så 
tilgodeset med hjælp og bistand, hvis vi 
nu skulle komme i den situation, at vi får 
hjælp behov - og hvem kommer ikke det. 
Et andet forhold dukker op i min erind-
ring. Det var for nogle år siden, at jeg 

læste et eller andet sted, at det med at 
sælge grøntsager fra boder ved vejen, og 
hvor man bare kunne lægge pengene i 
en krukke eller noget andet for det, man 
havde købt. Det ville man aldrig kunne 
opleve i andre lande. Det er noget spe-
cielt for Danmark. Igen et vidnesbyrd 
om, at man stoler på hinanden her til 
lands.
Man må spøge, hvorfor mon det er 
sådan. Uden tøven vil jeg sige, at det 
skyldes, at det kristne evangelium er 
blevet forkyndt gennem århundrede i det 
danske folk. Herigennem har vi fået at 
vide, at du aldrig er dig selv nok. Du har 
også et ansvar for dit medmenneske. Det 
kan være dine nærmeste, men det kan 
også være det ukendte menneske, som 
du møder, og som kalder på din hjælp. 
Som det er sagt, så går vejen til Gud altid 
forbi din næstes dør. Det er noget, som 
sidder dybt i langt de fleste mennesker, 
som kalder sig danske.

Men det må nok også tilføjes, at det ikke 
er en selvfølge, at det altid vil blive ved 
med at være sådan. Uden tvivl mener 
jeg, at vi lever i en brydningstid i dag, 
hvor der er mange andre kulturer, der 
trænger sig på og søger at påvirke os i 
forskellig retning. Vi kan ikke regne med, 
at vi lever i en enhedskultur længere, 
hvor kristendommen generelt er en del af 
det arvegods, som man fra ungdommen 
af har med fra hjem og skole. I 1976 var 
det vist, at en undervisningsminister med 
navnet Ritt, der fik gennemført, at sko-
len ikke mere skulle undervise børnene 
på folkekirkens dåbsgrundlag. Det var 
et alvorligt og skelsættende skred, der 
skete der. Så de tider er forbi, hvor vi 
udstyres med kristendommen som det 
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dannende grundlag for menneskets 
livsanskuelse. Og der gik vel 25 - 30 år 
før folkekirken vågnede op og fandt ud 
af, at nu måtte vi selv til at tage fat på 
undervisning af den opvoksende ung-
dom. Og det sker i dag over alt i kirkens 
regi. Aldrig har folkekirken vel før haft 
så dygtige præster og andre ansatte, 
der gør et stort og dygtigt arbejde for 
at forkynde det kristne livsgrundlag for 
børn og unge. Og det er meget nød-
vendigt, for vi påvirkes i dag fra mange 
forskellige sider og af meget forskelligt. 
Det er langt fra lige godt og sobert; det 
kan være fra tv, det kan være fra inter-
nettet, hvor hele verden nærmest ligger 
åbent tilgængelig for både skidt og godt. 
Og vi påvirkes af de mennesker, der af 
forskellige årsager søger til vort land, for 
at få del i de goder, som gennem gene-
rationer møjsommeligt er oparbejdet i 
vort danske samfund af de mennesker, 
der nu ligger i deres grave.

Påvirkningen ser vi blandt andet, at der 
er dalende tilslutning til at lade børn 
blive døbt. For som det ofte hedder, så 
skal vore børn selv bestemme om de vil 
døbes, når de vokser op. Det lyder jo 
meget frisindet, men dybest set er det 
forældres mangel på kristen ståsted, 
som de lader går ud over deres børn ved 
at fravælger dåben.

Hvordan det vil se ud i fremtiden med 
kristendommen i vort land, det er der 
jo ingen, der kan sige noget sikkert om. 
Den kristne kirke har før befundet sig i 
en brydningstid og er gået styrket ud af 
en bølgedal med modgang og nedture. 
Men et er sikkert, og det er, at hvis det 
kristne budskab skal have nogen betyd-

ning i det samfund, som vi alle er en del, 
så skal Jesus Kristus ”have rørt ved os” 
på en eller anden måde. Det vil med 
andre ord sige, at det budskab, som vi 
har fået ved Jesus Kristus, det skal have 
sådant et tag i os, at det er medbestem-
mende for, hvordan du møder dine med-
mennesker, og hvordan du handler og 
agerer i det samfund, som du er en del 
af.
Men det er mit indtryk, at mange er 
bange for at bekende kulør, når det 
drejer sig om trosspørgsmål. Det gælder 
ofte en dansker og det kan gælde ofte 
vore politikere. Her kunne vi lære en del 
af muslimernes holdning til deres tro. De 
skammer sig åbenbart ikke ved at ved-
kende sig deres tro på Allah.---  Men der 
er bare lige det alvorlige problem, der 
knytter sig til den muslimske tro, at den 
er uforenelig med en demokratisk styre-
form. Hos muslimerne er det, hvad Allah 
siger, der skal være det, der bestemmer 
en muslimsk handlemåde. Og ikke det 
kristne bud om kærlighed til næsten.

Derfor er det mit inderlige ønske, at vi 
danskere og for den sags skyld hele den 
vesteuropæiske befolkning vågner op og 
besinder sig på, hvad der er vore dybeste 
rødder gennem mange hundrede år, lige 
siden begyndelsen af middelalderen, 
hvor Europa overgik til kristendommen. 
Det kristne menneskesyn ligger så dybt 
i vor kultur, at de fleste af os danskere 
føler, at det er her, vi har hjemme. Det 
er den kristne livstydning, der ligger bag 
den måde vi er menneske på. Det er mit 
håb, at den danske befolkning må holde 
fast i vor kristne ståsted og ikke lade os 
lulle i søvn i en ligegyldig laden stå til,

og Danmark fremover

- historien fortsættes nederst side 6



Sogneaften torsdag 
den 11. okt. kl. 19.30  
Finn Larsen, pensioneret politiassistent ved 
Hjørring Politi. I Politiets tjeneste i Grøn-
land: Finn Larsen har gennem sin karriere 
arbejdet på Grønland af flere omgange og 
har sammenlagt arbejdet dèr i ca. 11 år. 
– Sammen med sin kone, der var med på 
mange af udsendelserne til Grønland, har de virkelig fået oplevelser for livet.Under 
foredraget vil Finn vise billeder og fortælle om sine mange spændende, men også 
til tider barske opgaver og forskellen på øst og vest Grønland.

Sogneaftner:

Sogneaften torsdag den 15. nov. kl. 19.30
Steen Poulsen , der er leder af Egnssamlingen i Saltum, fortæller om: Badehotel-
lerne i Blokhus og hvad det egentligt ville sige at tage på badeferie i gamle dage.
Badehoteller er tidens helt hotte emne, hvad enten de danner kulisserne for en 
populær dansk tv-serie eller på tragisk vis går op i røg.
Med udgangspunkt i de to store badehoteller fortælles om badeferiens opståen 
ved Blokhus. Hvornår begyndte badeferierne i Blokhus, og hvordan opstod ideen 
om badeferie? Hvad var det for et miljø, 
som de første badegæster kom til, og 
hvad var det for et samfund, som blev til 
et badeferiemiljø?
Under foredraget vises en række billeder, 
der fortæller om, hvordan badegæsterne 
kom til Blokhus, og hvem det egentlig 
var, der tog på badeferie i Blokhus.

Foto: Egnssamlingen.dk 

 for man synes måske, at det går ud-
mærket, som det går. Ja så længe vi le-
ver på resterne af den samfundsopbygn-
ing, som vore forfædre har overladt til 
os. Men plumrer kilden til, og her tænker 
jeg på kristendommen som kilden, vi har 
bygget vort land og samfund på. Hvis vi 
ikke fortsat af et ærligt hjerte vedkender 
os denne kilde, så er jeg ikke så lidt æng-
stelig for, hvad fremtiden kan bringe.
Holder vi ikke fast i det, som er vort stå-

sted, så vil der komme andre kulturer 
med et helt andet menneskesyn, end det 
vi har som vort kulturgrundlag, nemlig 
det kristne. Det er ikke noget, som vor 
slægtled vil opleve, men måske vore 
børnebørn eller oldebørn. Og det ville jeg 
være meget ked af, hvis det skulle blive 
virkelighed engang i fremtiden, fordi vi 
har svigtet vort eget menneskesyn.

Henning Kristensen

- historien fortsat fra side 5

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



"Syng julen ind" 
søndag den 16. december kl. 14.00 i Alstrup Kirke
Kom og vær med til at synge julen ind i Alstrup kirke i godt selskab med kirkernes 
børnekor og band. Vi glæder os altid til denne hyggelige og festlige koncert og nyder 
det store arbejde inden.

Søndag den 14. oktober kl. 14.00 i Saltum Kirke
Et rigtig glædeligt gensyn med det fantastisk dygtige 
musikensemble Dyvohray fra Ukraine, som endnu 
engang vil tage os med ind i deres vidunderlige uni-
vers af vellyd, og berige os med deres suveræne 
musikalske færdigheder. Koncerten består af to 
afd. med en lille pause imellem, først en klassisk og 
dernæst en folkloristisk.                 Fri entré

Julekoncert i Saltum Kirke torsdag den 6. dec. kl. 19.30
En julekoncert med Danmarks førende gospel- og souldiva er en oplevelse ud over 
det sædvanlige Marie Carmen Koppel har gennem de sidste 25 år opbygget et stort 
og trofast koncertpublikum. Med sin store stemme fylder hun kirker, spillesteder og 
kulturhuse landet over med intensitet, nerve og musikalitet på internationalt niveau.
En gammel drøm gik i opfyldelse for Marie Carmen Koppel i 2010 med julealbummet 
”A Merry Little Christmas”, der indeholder gamle amerikanske 
juleklassikere i nye smukke arrangementer bl.a. ”Silent Night” 
og ”White Christmas”. Med en snert af gospel og hendes store 
stemmepragt er det blevet et smukt julealbum, som hun elsker 
at synge til sine kirkekoncerter i den søde juletid.
Koppel har i den grad levet sig ind i den sorte amerikanske 
gospeltradition, så hun kan trække direkte på dens dybe folke-
lige rødder og tilføre gospelsangen dens særlige intensitet og 
følelsesdybde. Sikkert er det, man går aldrig uberørt fra en 
julekoncert med Marie Carmen Koppel.          Billetter købes hos ticketmaster.dk

Onsdag den 24. oktober kl.19.3o i Saltum sognegård
Kom og syng dansk! En aften i fællessang-ens tegn. Vi vil sammen synge en masse 
dejlige danske viser, sange og salmer. Medv. er bla. kirkekoret og Gertrud Bjerg.

Onsdag den 12. december kl.19.30 i Saltum kirke
Traditionen tro, synger kirkens eget kor og band julen ind i Saltum Kirke. 
Kom og vær med til at synge et udvalg af julens dejligste salmer og sange.
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Babysalmesang i Saltum Kirke

8

Babysalmesang i Saltum Kirke
fra 22. okt. -10. dec. 2018

Det bliver afholdt på MANDAGE , 
kl. 10.15-11.45, først med sang i kir-
ken og her efter kaffe/te, brød og snak 
i sognegården ved siden af Saltum 
Kirke. Tilbuddet fra folkekirken er gra-
tis og gives til babyer mellem 2 og ca. 
10 måneder sammen med en forælder 
eller anden omsorgsperson. Formålet 
med salmesang for babyer er at 
stimulere barnets glæde ved musik og 
rytmik, samt at give børn og forældre 
en mulighed for at få gode og varme 
oplevelser af kirkerummet og sal- 
merne.

Babysalmesangen ledes af Karen M.V. 
Olesen, der er kirke- og kulturmedar-
bejder i Gl. Pandrup Kommune. 

Du kan tilmelde dig via 
www.jetsmark-kirke.dk 
eller hos kirke- og kulturmedarbejder 
Karen M.V. Olesen 
på telefon/sms: 61 22 29 54 
el. mail: karenmvolesen@hotmail.com

Fra Kirkegården
I perioden fra 1. november til 1. marts er det tilladt at lægge dekora-
tioner og blomster på plænen med gravplader på nordsiden af Saltum 
kirken. 
Ønske om grandækning og køb af gran bedes bestilt senest den 
26. oktober, gerne på telefon 40487751 i telefontiden, 9:30-10:30 
fra tirsdag-fredag eller på saltumkirkegaard@gmail.com

De bedste hilsner graver Louise Larsen

Kirkemusikalsk 
legestue i Saltum 
Kirke er hver anden torsdag i ulige 
uger i efteråret. Vi starter kl. 8.30 
med kaffe og brød i sognegården. 
Herefter følges vi ad i kirken, hvor 
vi synger og leger i ca. 45 min. 
Legestuen er for dagplejere med 
børn og forældre med små børn. 
Kontakt kirke- og kulturmedarb.
Karen M.V. Olesen på 61222954, 
hvis du vil vide mere.
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Sommerens kunstner i sognegården er Verner 
Jakob Larsen, Hune. Det begyndte som en leg 
Oprindeligt var lærreder og farver indkøbt af 
min hustru, men hun kom ikke i gang, og jeg 
syntes, det var synd at smide alt grejet ud, 
så jeg gik i gang. Det er 13 år siden nu, og 
billedmageriet har forårsaget mange udstil-
linger. Min første var i skolernes kunstforen-
ing, på en skole i Hjørring, hvor mine malerier 
blev stjålet. Bedre gik det dog senere, hvor 
jeg udstillede i Risskov, flere steder i Aalborg, 
og mange steder i Jammerbugt. Jeg bor i et 
naturskønt område i Hune, og blandt andet her 
finder jeg inspiration til mine malerier.

Sommerens kunstner

I Danmark har vi tradition for smukke 
kirkegårde, således også hos os i 
Saltum og Alstrup. 

Tidligere var det mest almindeligt 
med kistebegravelser, det er det ikke 
længere, nu er det blevet almindeligt 
med urnegravsteder. Der kommer hel-
ler ikke så mange nye gravsteder til, 
som da befolkningstallet i vores sogne 
var større, men kirkegårdene har det 
samme areal, der skal vedligeholdes, 
derfor har begge dele stor betydning 
for økonomien i kirkegårdsdriften.  
Da menighedsrådet ikke har de samme 
indtægter fra gravstedskapital, som 
det havde for år tilbage, og lavere 
indbyggertal giver mindre kirkeskat, 
ja så vil det uvægerlig giver nogle 
store udfordringer i at få pengene til 
at slå til. Det bliver en prioritering, 
hvordan de penge, der er til rådighed, 
skal bruges, som menighedsrådet må 
foretage. Vi kan nok ikke forvente at 

alt vedbliver at være, som det altid 
har været. 

Menighedsrådet har tidligere besluttet 
at omlægge kirkebilen til flextrafik, 
hvilket også blev gjort for at få 
enderne til at nå sammen. 

Vores personale på kirkegården gør en 
stor indsats for at holde kirkegården 
smuk. Der er blevet sået en del areal-
er, hvor der før var stier og gravsteder, 
til med græs på begge kirkegårde, da 
det kræver mindre tid at holde græs-
arealer end at skuffe og rive grus-
gange og tomme gravsteder.  
Der er tidligere blevet givet mulighed 
for at støtte projekt alterparti og knæ-
fald i Saltum kirke. Vi har i alt mod-
taget 50.350 kr. fra private. Det er 
fortsat muligt at indbetale på Saltum 
kirkes udsmykningskonto 
Reg. nr. 9070 konto 159 44 24 979 
og på MobilePay 24485. 

Fra menighedsrådet 



Årsmøde 
i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg 

Mandag den 26. november 2018 
kl. 18-21.45 i Folkekirkens Hus

Her vil Domprovst i København Anders 
Gadegaard tale om vigtigheden af mødet og 
dialogen mellem kristne og muslimer. Des-
uden vil det rytmiske kor ved Abildgaard-
kirken i Frederikshavn, Blue Note, under-
holde, og en gruppe fra Frederikshavn vil 
fortælle om deres oplevelser på en stud-
ierejse til Cambodia. Mødet indledes med et 
måltid, der serveres af Verdenskøkkenet ved 
Folkekirkens Hus. Deltagelse er gratis, og 
alle interesserede er velkommen til at delt-
age. Tilmelding til hap@km.dk senest ons-
dag den 21. november. 

OPSLAGSTAVLEN

Tak for kaffe
Menighedsrådet har besluttet at give mulighed for at deltager til sogneaftner kan donere et beløb 

som tak for kaffe. Disse penge vil blive doneret til spejderne i Saltum 
og Kirkens Korshær.

Alle Helgen gudstjeneste
Søndag den 4. november er der Alle Hel-gens dag. Ved gudstjenesten vil navnene på de døde siden sidste Alle Helgens dag blive læst op, samtidig med at der tændes lys for hver afdød. 

Spaghettigudstjeneste  

i Saltum Kirke 

tirsdag den 9. oktober 

2018 kl. 17.00

Børne- og familiegudstjeneste i 

kirken efterfulgt af spisning og 

hygge i sognegården.  

Det er gratis med tilmelding til 

Inger et par dage før 

på 30705001

Høstfest
I Alstrup kirke vil der 

den 30. september 

være kaffe 

efter høstgudstjenesten 

kl. 10.30 

og i Saltum fællesspisning 

i sognegården 

efter gudstjenesten kl. 17.30.

Den fælles aktivitetsdag med rollespil 

for konfirmanderne sidste år på Børglum 

Kloster - i forbindelse med Reforma-

tionsjubilæet - var så stor en succes, så 

den vil blive gentaget den 4. oktober på 

Bratskov. Her vil jagten på Luthers Nøgle 

igen gå ind, godt hjulpet af statister og 

mange andre varme hænder. Glæd jer! 

(Se forsidebilledet.)

Luthers nøgle
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Thias Lund Kejlstrup Malia Nørgaard Hansen Sylvester Holm Starcke 

Dåb Saltum:

Døde og begravede 
i Saltum:

Ingrid Jørgensen 
Ruth Agnethe 
Krogsgaard Andersen 
Dagny Ulla Larsen 
Inger Marie Sørensen 
Aase Ruth Bertelsen 
Erik Normann Sørensen 
Martin Vittrup Bak 
Jane Møller Jensen 
Bente Lykke Nielsen 
Mortensen 
 
Døde og begravede 
i Alstrup:
Anders Pejstrup Bælum 

Formand:
Dorte Gregersen
Tlf. 29891794

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 hverdage 
mellem kl. 10 – 11.
Mandag fri

Redaktør 
for kirkebladet:
Dorte Gregersen
Tlf. 29891794

E-mailadresser 
findes på kirkens 
hjemmeside:
www.saltumalstrup
kirker.dk

Facebook: 
Saltum-Alstrup kirker

Tryk og opsætning:
Huset Venture 
Nordjylland Tlf. 99301616
www.hv-nord.dk

Deadline for indlæg til 
næste nummer:
Mandag den 5. oktober

Kontakt info



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum

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

02-sep 14.s.e. trinitatis  10.30* 9.30

09-sep 15. s.e. trinitatis  10.30 

16-sep 16. s.e. trinitatis  10.30 9.30

23-sep 17. s.e. trinitatis  9.30 Udmark 

30-sep 18. s.e. trinitatis Høst 17.30 fællessp. 10.30 kirkekaffe 

07. okt 19. s.e. trinitatis  10.30 9.30

09. okt Spaghettigudstjeneste 17.00** 

14. okt 20. s.e. trinitatis  10.30 kirkekaffe 

21. okt 21. s.e. trinitatis  9.30 10.30 kirkekaffe

28. okt 22. s.e. trinitatis  9.00 Berg 

04. nov Alle Helgen  10.30** 

11. nov 24. s.e. trinitatis  10.30 kirkekaffe 

18. nov 25. s.e. trinitatis  9.30 10.30 kirkekaffe

25. nov Sidste søndag i kirkeåret 10.30 Udmark 

02. dec 1. s. i advent  10.30 kor og kaffe 9.30 kor

   

*    Indskrivning af konfirmander efter gudstjenesten   

**  Se opslagstavlen   

   

Saltum plejecenter   

20. sep. kl. 14.30 Kristian Schjoldager 

18. okt. kl. 14.30 Kristian Schjoldager 

15. nov. Kl. 14.30 Kristian Schjoldager 

Alstrup


