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Fødselsdag
og livsånde!
Pinsen er den
tredje af kirkens store fester
og ikke mindre
vigtig end jul
og påske. Det
sidste fremgår
bare ikke helt af
den stilfærdige
måde, vi passerer pinsen på og heller ikke af den viden, man i almindelighed har om denne Helligdag. Vi ved
selvfølgelig alle, hvad pinse er! Pinse
er jo pinseskovtur og pinsemorgen
med en anemonedækket skovbund pinse er pinsesolen, der danser - eller
bare pinseliljer på rækker og lysegrøn
bøgeskov. Pinse er forår og en ekstra
fridag - og pinsen er nyspirede kartoffelplanter. Pinse er morgen i maj, når
det grønnes.

ikke kan tåle realiteterne og helst ikke
rystes alt for meget i sin tro på, at alting er ved det gamle – og hvis fødselsdag nærmest er en slags mindefest, hvor vi mødes og snakker om de
gode gamle dage! Hvis det er sådan,
vi ser på kirken, billedet som mediernes til tider karikerede opridsning –
så kan vi godt gå hen og få det svært,
for sådan er verden ikke skruet sammen, og det godt det samme.

Men selve Pinsen som kirkelig begivenhed har mange svært ved at
sætte ord på. Hvorfor fejrer vi pinsen, og hvad betyder alt det her med
Helligånden egentlig? Det kan være
svært at forklare sådan helt konkret,
for hvilke ord skal man dog bruge.
Nogen siger det er kirkens fødselsdag,
og det er måske også rigtigt, men
bare det ikke bliver som fjernsynets
nytårssketch ”90-års fødselsdagen”,
hvor alt helst skal være. som det plejer
at være, selvom der kun er en skygge
tilbage af det, som var engang. Det
ville være frygtelig ærgerligt, hvis vi
kun ser kirken som en institution, der

Den livsånde, der gør håbet levende
og giver håbet krop!

Heldigvis har pinsen og kirkens fødselsdag for mig en helt anden betydning. Kirken set som et fællesskab,der
går ud i verden fuld af livsånde, med
hænderne rakt åbent og tillidsfuldt
frem. I det lys er pinsen måske slet
ikke så svær at forstå. Helligånd som
livsånde i mennesket!
Den livsånde, der gør, at vi tør tro på
hinanden, på Gud og sig selv!

Den livsånde, der gør kærligheden
levende og giver kærligheden krop!
Pinsen minder os om, at tro og håb
ikke bare er smukke ord, og kærligheden er ikke kun toldfrie tanker,
men Helligånd, der lever i os så nær på
os selv, vigtig og ny, som hvert eneste
åndedrag vi tager. Livsånde, der gør
at troen, håbet og kærligheden bliver
synlige og får kød og blod i os, og i det
vi gør for hinanden.
Schjoldager

Konfirmander 2018
Nicklas Babskiwice Pedersen
Stadionvej 27, 9490 Pandrup

Mikkel Østergaard Hansen
Jerriksvej 5A, 9493 Saltum

Emilie Løvquist Vestenbæk
Møllebakken 8, 9493 Saltum

Henrik Ejnar Rye Olesen
Drustrupvej 22, 9700 Brønderslev

Victoria Attermann Bækgaard
Christensen
Faarupvej 184, 9493 Saltum

Katrine Korsgaard Lundtoft
Faarupvej 185, 9493 Saltum

Josefine Marie Jensen
Søndergade 100, 9493 Saltum
Kris Finnerup Knudsen
Vadskærvej 25, 9493 Saltum

Kathrine Adele Christiansen
Rafnsvej 1, 9492 Blokhus
Magnus Rødbro Koller
Dommerborgvej 61, 9493 Saltum

Mads Søndergaard
Østrupvej 18, 9493 Saltum
"Tro er retten til ikke at forstå" (sagt af Jacob Haugaard)
"Da troen på Gud forsvandt, blev vi i stedet vores eget midtpunkt, og helt ærligt,
det er der ikke kommet noget godt ud af" (Filminstruktør Erik Clausen)
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Noget på hjerte
At jeg blev valgt
til menighedsrådet i Saltum
sogn for 17 år
siden, kom som
noget
af
en
overraskelse for
mig. Jeg havde
først sagt nej
tak til opstilling.
Alligevel sagde
jeg ja efter nogen betænkningstid.
Det var ikke mange stemmer, jeg fik;
men det var der andre på listen, der
gjorde, så jeg blev også valgt ind, og
det er jeg blevet ved hvert valg siden.
Jeg havde på forhånd ikke ret megen
ide om, hvad det indebar; men jeg
blev bidt af det.
Hvad er der så sket i de 17 år?
Ja, folkekirken har fulgt med i den
digitalisering, der er foregået i det
øvrige samfund. I år 2000 var der godt
gang i at digitalisere kirkebøgerne.
Jeg blev fra start valgt til kasserer,
og det er jeg stadigvæk. Fra Søren
Skovsgaard, som jeg efterfulgte,
fik jeg en stor protokol, hvori han
havde ført regnskabet med håndkraft.
I dag foregår al kommunikation elektronisk. Alle har en mailadresse.
Indkaldelse til møder og diverse orientering sendes til denne. Udkast til
og endelige budgetter og regnskaber
sender jeg til de andre rådsmedlemmer som filer vedhæftet til en e-mail.
Aflevering af budgetter og regnskaber
til provsti og revisor foregår ligeledes
elektronisk.
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Tidligere skulle alt printes ud og sendes med posten. Det blev til mange
sider papir, når et budget eller et regnskab typisk er på 18-20 sider. I dag
kan det hele gøres med nogle få
museklik.
I min første periode byggede vi nyt
maskinhus. Nogle år senere blev
Saltum kirke kalket indvendig, der er
bygget ny præstegård og sognegård,
og vi er i gang med en omlægning af
dele af kirkegården. Lige nu er der
gang i planlægning af et nyt varmeanlæg til Saltum kirke, en renovering af
knæfald og dele af altertavlen og rensning af kalkmalerierne.
Op til menighedsrådsvalget i 2008
blev det i både Saltum og Alstrup vedtaget at danne et fælles menighedsråd. Det var ikke noget, jeg havde
besvær med.
Min tilknytning til Alstrup kirke og
kirkegård er lige så stor som til
Saltum. Jeg bor i Saltum sogn. Mine
forældre og min fars forældre ligger
begravet dér. Min mor kommer fra Alstrup. Hendes forældre og bror er begravet dér tillige med deres forfædre i
hvert fald et par hundrede år tilbage.
Når jeg går på Alstrup kirkegård, kan
jeg redegøre for hvert eneste navn,
der står på gravstenene.
Kirken er en del af vores kultur og
vores historie, og tilknytningen til
det vil jeg nødigt undvære. Det er et
unikt fællesskab.

Det er meget interessant at være
medlem af menighedsrådet. En af rådets fornemste opgaver er, mener jeg,
at skabe rammerne for det liv, der er i
og omkring vore kirker. Det er i hvert
fald det, jeg efter bedste evne bestræber mig på. Så må andre vurdere,
om det er tilstrækkeligt.
Henrik Munkholt

Påskevandring
2. påskedag kl. 14.30. Fra Hune til
Rødhus kirke.
Påskens budskab rummer alle de
menneskelige stemninger og følelser, som kan bølge ind over os fra
tid til anden. Alt fra forundring, stor
glæde og håb, til dyb sorg, tvivl og
afmagt. Påskens budskab er med
andre ord enormt stærkt, så stærkt,
at det nødvendigvis ikke kun er nok
at høre Ordet, men at det også skal
sanses på egen krop, før det kan slå
rod i hjertet.
Pilgrimsvandring og valfart har altid
været et kendetegn på en levende
kirke og på, at Ordet ikke kun bliver

talt og skal høres med ørerne, men
at det netop også skal sanses med
hele kroppen. Vandringens langsomme og monotone tempo er en af
måderne, da der her også skabes et
rum til at drøfte Ordet, vi har hørt,
eller der kan vandres i stilhed, så
der kan reflekteres over Ordet.
Vi starter vandringen med en kort
andagt i Hune kirke, og slutter af
med en gudstjeneste kl. 18 i Rødhus
kirke ved Birgit Lundholm Jensen.
Undervejs på vandringen vil der
være vand og frugt.
Turen i år er på mellem 8 og 10 km.
Kl. 19 vil der komme en bus for at
køre os tilbage til Hune kirke.
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Sogneaftner:
15. marts kl 19.30:
Forhenværende Trafikminister Frode Nør Christensen
“Kristendom, krise, kirke, kværulanter og ”ahaoplevelser”
Frode Nør Christensen fortæller i dette muntre og alvorlige foredrag om,
hvordan vi lever livet bedst muligt med den kristne arv i bagagen.
Han bor i den gamle kongeby Jelling, hvor Harald Blåtand gjorde danerne kristne,
og han spørger om præsternes prædikener gennem hundreder af år har hjulpet
på kristendommen? Han spørger derfor tilhørerne om de er vanekristne eller
parate til at gøre en indsats for vores gamle kulturarv,
som han ikke mener,det er en selvfølge, at vi bevarer.
Kirken skal være mere end ”ahaoplevelser” og spaghettigudstjenester, og kirken må aldrig blive politisk kastebold, og han ryster ikke på hånden, når han siger, at
tomme kirker også kan være præstens skyld. Frode Nør
Christensen mener, at der bør være plads til flere lægprædikanter, der kunne gøre kirken mere levende mange
steder.

Torsdag den 12. april kl 19.30
Nis Boesdal, kendt radiovært fra DR P5
Med høtyv og hjerteblod – historier fra det gamle Danmark
De gode historier er fundamentet under vores kultur. Han fortæller om historiernes historie, deres oprindelse i Bibelen og de gamle eventyr – og den skikkelse, vi møder dem i i dag, uanset om vi fortæller, laver radio, går i biografen
eller på biblioteket.
De kan virke nye og moderne, men hovedparten af de
gode historier – også som de fortælles i Danmarksmester – har dybe rødder og berører de fundamentale
omstændigheder ved de menneskelige vilkår her på
jorden. Og så er de farvet, ikke bare af det land, hvor
de fortælles, men også af den egn, der har taget dem
til sig. En underholdende aften med plads til både latter
og eftertanke.
Tilmelding til alle sogneaftner er nødvendig mht. bordopsætning
og kaffebrygning og skal ske på tlf. 30705001 senest mandagen før
Saltum – Alstrups menighedsråds aktivitetsudvalg.
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Koncerter:
Koncert i Saltum Kirke
Tirsdag den 27. marts 2018 kl 19.30
Med Gitte Engen, mezzosopran og
Peter Haapsaari Andersson, klaver og orgel.
En stemningsfuld optakt til påsken og foråret med
de to musikere, om hvem det er sagt, at deres kunst
spænder vidt: lethed og humor, drama og sorg
udtrykker de med lige vid, talent og intensitet.
Og fordi en koncert med dem aldrig opleves som
en præstation, men som en gave, føles der ingen
afstand fra kunstnerne til deres publikum.
Fri entré

Gospelgudstjeneste
Søndag den 15. april kl. 14.00
Er der gospelgudstjeneste i Saltum Kirke. Det sker i samarbejde med
Hune Kirke, hvor de 2 kor synger sammen. En festlig og anderledes
gudstjeneste, hvor også Saltum Kirkes band medvirker.

Hjemmebesøg
Præsten tager gerne på hjemmebesøg
eller sygehusbesøg. Hvis du gerne vil
have et besøg, er du meget velkommen til at ringe/e-maile/skrive til mig
for at aftale et besøg. Samtidig vil jeg
gerne sige tak til de mennesker, der
på den ene eller den anden måde har
formidlet kontakten, når det har været
nødvendigt. Det er ganske enkelt en
uvurderlig stor hjælp.
Et besøg og en samtale kan indeholde

alt mellem himmel ogl jord. Det behøver ikke være noget helt specielt,
man gerne vil tale om. Jeg har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en
samtale mellem dig og præsten – det
er det, der er udgangspunktet – resten
giver normalt sig selv . Der er også en
mulighed for, at jeg kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.
Schjoldager
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Babysalmesang
liggende foran dig eller i favnen.
Barnet stimuleres, også ved lyden af
stemmerne og kontakten med
mor/far, og så leger vi med
tørklæder, sæbebobler, massagebolde og ting med lyd i, mens vi
synger. Disse rekvisitter er med til
at understrege salmernes tekster
eller karakter. I den rolige del af
forløbet vugges barnet i en lille
faldskærm, som holdes af to voksne.

Har du en baby og kan du lide sang
og bevægelse, så er BABYSALMESANG
måske noget for dig?
Hune, Saltum-Alstrup, Ingstrup/V. Hjermitslev og Jetsmark pastorater er sammen om at tilbyde babysalmesang hver
mandag kl. 10.15 i Jetsmark Kirke. Der
kræves ikke særlige evner for at synge
eller bevæge sig, tilbuddet er for alle,
der har en baby, og det er gratis. Der
starter nyt hold mandag den 15. januar og 9. april, 2018, og der er løbende
optag. Babyer med mor/far eller anden omsorgsperson kan tilmelde sig
på www. jetsmark-kirke.dk Babysalmesang starter i kirken med at komme
på plads på måtterne på det opvarmede
gulv i Jetsmark Kirke. Der er sang til
klokke- og klaverspil, og enkle trin, når
vi danser til salmerne.
Vi gør meget ud af, at du får rørt ved din
baby, mens vi synger; enten med barnet
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Barnets sansemotorik styrkes
til
babysalmesang.
Gennem
nærværet mellem barnet og mor/
far i kirkens rum, bliver vi fortrolige med at være i kirken og synge de
dejlige sange. Vi oplever fællesskab
sammen med andre babyer og deres
voksne.
Vi kan inddrage elementer fra gudstjenesten; vi beder for eksempel Fadervor,
inden vi slutter af i kirken.
Når vi har sunget i kirken, følges vi over
i graverhuset, hvor der bydes på kaffe
med brød. Her taler vi om stort og småt
og hygger os sammen.
Babysalmesang er slut ca. 11.45. Hvert
forløb varer 8 uger, og man kan sagtens
være med i flere forløb.
Det er en god idé at medbringe en dyne
til barnet.
Vil du vide mere om babysalmesang,
er du også velkommen til at kontakte
kirke- og kulturmedarbejder
Karen M.V. Olesen på 61222954 eller
karenmvolesen@hotmail.com

Fra Menighedsrådet
Kirkebilen, som kan benyttes til tjenester i Saltum og Alstrup kirker samt
arrangementer i sognegården, koster
årligt menighedsrådet 40.000 kr. Hvis
kørslen omlægges til flextrafik koster
den samme kørsel 4000 kr. årligt.
Menighedsrådet har besluttet at omlægge kirkebilen til flextrafik.
Flextrafik bestilles på tlf. nr. 99 34 11
34, på nt.flextrafik.dk eller i app’en
flextrafik. Prisen for at kører med flextaxa er 8 kr. pr. km. Dog mindst 30 kr.
Når man kører med flextaxa skal man

Forårets udstilling
i sognegården
Jeg begyndte at male, da jeg gik i
gang med en uddannelse som kunstterapeut for 20 år siden. Her blev
jeg meget interesseret i den proces,
hvor man arbejder med den intuitive side af sig selv.
Nu, hvor jeg er stoppet på arbejdsmarkedet, har jeg fået mere tid og
lyst til at fordybe mig i maleriet,
hvor jeg slapper af og hygger mig.
Jeg bor på landet i meget smukke
omgivelser af naturen og min have,
som jeg også har ladet mig inspirere af.
Hanne Andreassen

betale kontant ved turens begyndelse,
pengene refunderes af menighedsrådet mod aflevering af kvittering for
turen. Kvittering kan afleveres til kirketjeneren ved ankomst til kirken eller
til Inger ved ankomst til sognegården.
Ordningen træder i kraft d. 1. marts
2018.

Fra kirkegården
Hvis vejret tillader, vil vi begynde
at tage gran af gravstederne først
i marts. På de gravsteder, hvor vi
har lagt gran og på de gravsteder,
vi vedligeholder, tager vi granerne
af. Granaffald fra gravsteder vi ikke
vedligeholder bedes lagt i komposten ved graverhuset i Saltum og ved
redskabshuset i Alstrup.
Kranse lægges ved siden af. På
begge kirkegårde er der trillebører
i redskabsrummet ved siden af toiletterne. Vi udplanter stedmoderblomster inden påske, hvis vejret
tillader. Af hensyn til dyrelivet og
kirkegårdens personale opfordrer
jeg til, at der IKKE benyttes vaser af
glas 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 gravsteder på kirkegården.
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OPSLAGSTAVLEN
Palmesøndag

Alterparti
Som før omtalt har menighedsrådet planlagt
en istandsættelse og farvesætning af alterparti og knæfald i Saltum kirke.
Det samlede projekt koster 893.125 kr. Vi
har som tidligere nævnt fået tilsagn om
500.000 kr. fra Augustinusfonden. I januar
fik vi besked om at Vind i Østrup vil støtte
med 50.000 kr. og med de 100.000 kr. vi har
stående til projektet mangler vi stadig ca.
250.000 kr. Skulle nogen være interesseret i
at støtte projektet økonomisk kan man indbetale på Saltum kirkes udsmykningskonto i
Sparekassen Vendsyssel
reg. nr. 9070 konto nr. 159 44 24 979
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Tirsdag d. 20.3 kl. 19
:30 møde
ved pastor Steen Ru
ghave,
emne mellem påske
og pinse.
Tirsdag d. 24.4 kl. 19
:30 møde
ved fritidsforkynder
Villy Holm
Pedersen, Brøndersl
ev.

Palmesøndag, den 25
. marts
kl. 14.00, afholdes fam
iliegudstjeneste med deltage
lse af
børnekoret og årets
minikonfirmander.
Det bliver en festlig
og børnevenlig gudstjeneste
.

Tak for kaffe

Menighedsrådet har
besluttet at give
mulighed for at delta
ger til sogneaftner kan donere et be
løb som tak for
kaffe. Disse penge vil
blive doneret
til spejderne i Saltu
m og folkekirkens nødhjælp.

mening”
”Masker med
Strikkecafé
dag
den sidste man
i hver måned
klokken 14:30

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag er der traditionen tro fælles friluftsgudstjeneste i fire pastoratsamarbejdet.
I år foregår det ved Hune Kirke. Medbring stol
og evt. et tæppe og tag gerne madkurven med,
så spiser vi frokost sammen efter gudstjeneste.
I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i Hune
kirke. De 4 præster medvirker samt kirkesanger
og organist.

Siden sidst:
Døbte Saltum:

Viede i Alstrup:

Anders Fuglsang
Baggesen

Anette Bolwig Jensen
og Tobias Bengtsen
Breum

Marie Lilly Mølgaard
Jørgensen

Kontakt info:

Formand:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
Næstformand: Thomas Hasselriis
Tlf. 98887022/23249710
Kasserer:
Henrik Munkholt - Tlf. 23954746
Sekretær:
Inger Ibsen - Tlf. 30705001
Kirkeværge for Saltum:
Harald Kirkbak - Tlf. 21944834
Kirkeværge for Alstrup:
Ole Pedersen - Tlf. 98887381
Kontaktperson:
Elin Elisabeth Gjerløv - Tlf. 28181753
Menigt medlem:
Morten Marinus - Tlf. 61625157
Organist: Lisbeth Nymark Sørensen
Tlf. 98248467/22735165
Kirke- og Kulturmedarbejder:
Karen Olesen - Tlf. 61222954
Kirkesanger:
Niels Møller - Tlf. 98881204

Dåb Alstrup:

Mollie Sand Gajhede

Døde Alstrup:
Kresten Boelt

Graver:
Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Telefontid: tirsd. – fred. 09.30–10.30.
Mandag fri
saltumkirkegaard@gmail.com
Sognepræst:
Kristian Gram Schjoldager
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
Tlf. 29291339 - kgsc@km.dk
Træffes bedst hverdage kl.10 – 11.
Mandag fri
Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
E-mailadresser findes på kirkens
hjemmeside
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
www.hv-nord.dk - Tlf. 99301616
Deadline for indlæg til næste blad:
6. april 2018
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogne

Saltum

Alstrup

04. mar

3. s. i fasten		

10.30

11. mar

Midfaste		

9.30

18. mar

Marie Bebudelse		

10.30

25. mar

Palmesøndag		

14.00

Familiegudstjeneste*

29. mar.

Skærtorsdag		

17.30

Fællesspisning*

30. mar

Langfredag		

10.30

01. apr

Påskedag		

10.30

Kirkekor

02. apr

2. påskedag		

14.30

Påskevandring**

08. apr

1. s.e. påske		

9.30

15. apr

2. s.e. påske		

14.00

Gospelgudstjeneste*

22. apr

3. s.e. påske

10.30

Kirkekaffe

27. apr

St. Bededag		

10.30

Konfirmation

29. apr

4. s.e. påske

9.00

06. maj

5. s.e. påske		

10.30

10. maj

Kristi Himmelfart		

10.30

13. maj

6. s.e. påske		

9.30

20. maj

Pinsedag		

10.30

Kirkekor

21. maj

2. pinsedag		

11.00

Friluftsgudstjeneste*

27. maj

Trinitatis		

10.30

Kirkekaffe

03. juni

1. s.e.trinitatis		

9.30				

		

Anette Udmark
Michael Berg

* Se opslagstavlen

Kirkekaffe

10.30

9.30

Kirkekaffe

Kirkekor

10.30

Kirkekaffe

9.30
10.30
9.30

Kirkekaffe
Kirkekor

** Se omtale i bladet		

Saltum Plejecenter:			
15. marts 14.30

Kristian Schjoldager

19. april

14.30

Kristian Schjoldager

17. maj

14.30

Kristian Schjoldager

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

