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Præstens hjørne - adventsfarven:
Forberedelserne til jul går for alvor i
gang i de her dage - også i kirken, de
store lys på alteret skiftes til nye, alterkalk og disk pudses ekstra fine, alterdugen skiftes, lysestagerne pudses,
det hele gøres klar til at gå et nyt
kirkeår i møde, og til gudstjenesten 1.
søndag i advent synges det ind med
nogle af de velkendte adventssalmer.
Ikke mindst så hænges også den store
adventskrans op, og selvom det ikke er
en gammel tradition, så er det mange
steder en ufravigelig del af juleforberedelserne - i vores sogne ligeså,
men ikke ganske problemfrit. I Alstrup
hænger kransen i en lille wire tilpas i
hovedhøjde til, at jeg ikke ser den, men
alligevel går ind i den, så jeg mere end
én gang har været skyld i stearin på
løberen. Og hvert år kan vi ikke huske,
hvordan det nu lige er, den plejer at
sidde fast. Det er vi til gengæld aldrig
et sekund i tvivl om i Saltum, for der
skal den hænge i en fem meter lang
jernstang, som vi hvert år har det allerstørste mas med at få op på den lille
krog, der sidder helt oppe på bjælken
over korbuen. Og så er der også lige
det der med farven på båndet! Den nye
præst var nær blevet lynchet, da jeg
i 2008 insisterende foreslog, at farven
skulle være violet, for her havde den
været rød i al den tid, der havde været
tradition for adventskranse i kirkerne.
Men når jeg synes, båndene skal
være violette, så er det fordi, det er
adventsfarven, det er til eksempel
også den farve messehaglen har i adventsmåneden. Og så er det, fordi jeg

synes, at netop den farve har et vigtigt
budskab med sig til os, for violet er
kirkeårets farve for stilhed, bøn og eftertænksomhed, og advent er forberedelsestid for julen, som derfor altså i
teorien skulle være en tid præget af
stilhed og ro og selvransagelse, som
den også var det førhen. Alligevel
vinder munterheden i dag over eftertænksomheden, og vi indstiller os
på at møde julens budskab med fest,
for trods adventstidens mange traditioner, så er det faktisk først i løbet
af 1900-tallet, at advent har fået den
store betydning, som den har i dag.
Der er dukket et væld af nyere traditioner frem i den tid, fx advents-/julekoncerter, julefrokoster, julemærker,
julekalendere på papir og i tv, men
såmænd også adventskransen er fra
denne tid.
Den kom til Danmark fra Nordtyskland
så sent som tiden omkring første verdenskrig først til Sønderjylland, men
siden blev den almindelig i hele landet
i løbet af 30erne og 40erne.

Den blev så populær, at det første julemærke efter anden verdenskrig netop havde adventskransen som motiv,
det var også i den anledning, at det
røde bånd blev populært for at styrke
den nationale følelse.
Men oprindeligt var båndet altså violet,
og hvem kunne ikke have brug for blot
en smule tid til eftertanke og dybsindighed, så man kunne få sig selv helt

med og afklare, hvilken betydning jul
har for én selv nu, hvor juletravlheden,
julestressen og juleforbruget så småt
begynder at galoppere derudaf. Det er
måske en overvejelse værd, for så tror
jeg faktisk på, at glæden, varmen og
julelysene i øjnene slår lidt dybere rod
i os, når vi fx sidder stemningsfyldte i
kirken den 24. december.
Schjoldager

Ny kirke- og kulturmedarbejder
Jeg hedder Karen M.V. Olesen, er 42
år og bosiddende mellem Stenum og
Vrensted, ude på landet. Jeg har 4 dejlige børn, på 8, 11, 13 og 15 år.
Jeg er uddannet på Aalborg Universitet i 2005, hvor jeg har læst musikvidenskab. Jeg har en musikpædagogisk overbygningsuddannelse med
rytmisk sang som hovedfag. I 1995
blev jeg uddannet bager efter endt
læretid i Løkken.
Jeg har arbejdet som kirkesanger
siden 2005, og leder et gospelkor
og har senest arbejdet som klaver-,
sang-, tromme- og sammenspilslærer
flere steder. Desuden har jeg været
musiklærer på et par opholdssteder for anbragte børn og lærervikar i
folkeskolen. Jeg har tidligere været
dagplejer og også haft førskole-undervisning af 0-6 årige på en musikskole.
Jeg er i en tidlig alder blevet vant til
at gå i kirke, og det er af betydning

for mig at være engageret i et aktivt
kirkemiljø.
I min nye stilling skal jeg stå for babysalmesang og kirkemusikalsk legestue i de fire pastorater, og jeg skal
også undervise minikonfirmander. Jeg
håber at møde mange af jer, når vi
holder spaghettigudstjenester på skift
i kirkerne. Jeg får ligeledes noget at
gøre med koordineringen af frivillige,
som vi jo altid har meget brug for. Jeg
glæder mig over et spændende job og
mange mulige brugere af alle de gode
tilbud, pastoraterne kan tilbyde. Jeg er
allerede blevet taget rigtig
godt imod og
ser frem til at
lære områdets
borgere
at
kende.
Jeg kan
træffes på
61222954
eller karenmvolesen@hotmail.com.
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X - KONFIKLUB
Det er med stor glæde, at vi har erfaret, at der er skudt en ny arbejdsgren ud på ”kirkestammen”, en
X-KONFIKLUB for unge i Saltum og
Ingstrup området.
En af initiativtagerne Anette Udmark, præst i Ingstrup/V.Hjermitslev, har lovet at uddybe det lidt.

Hvad er en
x-konfiklub?
x-konfiklubben er dannet i et forsøg på at holde kontakten vedlige til
alle de unge, som konfirmeres, så vi
ikke, som man ofte siger, konfirmerer dem ud af kirken men i stedet for
ind i kirken.
Vi præster oplever år efter år, at de
unge gerne vil kirken, og det vi kan
tilbyde dem af nærvær og samtaler
om eksistensielle emner. Klubben
vil derfor blive et mødested for de
unge, men også et sted, hvor der
er tid til at tale med en voksen om
stort og småt. Klubben er for alle i
8. 9. og 10. klasse.
Men er man ældre, er man også
velkommen, og vi skal mødes 4
fredage fra kl. 19 – 22 over vinteren, enten i Saltum sognegård eller Ingstrup præstegård.

Hvorfor går I ind i det,
hvad er formålet?
Formålet med at lave en x-konfiklub
er ganske enkelt at skabe et sted og
et rum, hvor de unge kan mødes og
have det rart, og hvor der er voksne,

som vil og kan tale med de unge om
livets små og store spørgsmål.

Hvad vil der foregå
disse aftener?
I udvalget, som består af to præster
og tre gamle konfirmander, har vi
forsøgt at sammensætte et sjovt og
varieret program.
Et ønske fra de unge var bl.a., at der
skal være en fast afsluttende andagt
med et musikindslag og Fadervor.
Der udover vil der hver aften være
en planlagt aktivitet, såsom film,
natløb eller en spilleaften med Wii
og bordfodbold.

Er der forskel på
denne klub og en almindelig
ungdomsklub?
Både og. Vi skal både lave ting,
som man også kunne lave i en anden ungdomsklub, og så skal vi lave
”kirketing” som f. eks. at holde en
lille aftenandagt hver gang i kirken.
Og der vil være en præst og andre
frivillige til stede. De rammer, vi kan
tilbyde, adskiller sig også fra almindelige klubber, da vi vil bruge konfirmandstuen, sognegården, haven,
kirkegården og kirken.

Hvad drømmer I om
i forbindelse
med x-konfiklubben?

tanken, at udvalget skifter medlemmer fra år til år, så mange kan
komme til orde.

At skabe et sted, hvor de unge gerne vil komme og føle sig set og hørt
som dem, de nu er.
Og skabe et sted, hvor de unge også
selv skal lede og have indflydelse på
form og indhold. Det er derfor også

Tak til Anette Udmark for indvielse i
det nye og spændende projekt.
Vi glæder os til at høre nyt fra jer.
Lene Gjerlev

De næste aftener i x-konfiklubben er:
21. november i Ingstrup, 30. januar i Saltum
og 27. februar i Ingstrup.

"Fra initiativgruppen: Benjamin Kjærsgaard og Anette Udmark"

Præster skal bl.a. være med til fødsel,
dåb og konspiration og begravelse.
(Christoffer 8 år)
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Arrangementer:
Onsdag den 3. december
kl. 19.30
afholdes den traditionelle julekoncert i Saltum Kirke, hvor kirkens
kor og band med flere medvirker.
Kom i god tid
det bliver et brag af en koncert!

Søndag den 14. december
kl. 16.00
Julekoncert i Alstrup kirke
Saltum børne- og ungdomskor
deltager og vil sammen med
menigheden synge julen ind
med dens dejlige sange og samler.

Søndag den 15. februar
Onsdag den 11. februar
er det fastelavn
kl. 19.30
“På tur i Højskolesangbogen” I Saltum Kirke vil der blive afholdt børneVelkommen til en aften i sognegården
fyldt med fællessang, hvor vi vil tage
på tur i vores helt unikke samling af
vores danske sangskat, Højskolesangbogen. Sangene fortæller på
poetisk og musikalsk vis om menneskelivet på godt og ondt, og afspejler
den hverdag vi alle er en del af. Nogle
af sangene vil være forudbestemte,
og vil blive præsenteret med en lille
kommentar. Men ellers er det i høj
grad i, som har lyst til at komme, der
er med til at vælge hvad der skal synges.
Medvirkende er kirkens kor, Niels
Møller og Lisbeth Nymark Sørensen.
Fra 1. december til 1. februar vil der
i kirkens våbenhus være ophængt
en plastiklomme, hvori der kan lægges forslag til sange og salmer. Du er
også velkommen til at kommentere
dit forslag denne aften.
Tilmelding er nødvendig mht. bordopsætning og kaffebrygning og skal
ske på tlf. 30705001 senest mandagen før.
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og familiegudstjeneste kl. 10.30.
Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden og spiser fastelavnsboller
i sognegården.

Kristendomsundervisning
Nu starter en ny sæson med
kristendomsundervisning.
Kristian Schjoldager vil med
udgangspunkt i K.E. Løgstrups kendte værk ”Den Etiske Fordring” behandle næstekærlighedsbegrebet.
Undervisningen vil foregå
i Saltum sognegård kl. 19.00
på følgende datoer:
7/1, 21/1, 18/2, 18/3 og 15/4

Høstoffer
Den 21. september var der høstgudstjeneste i Saltum og Alstrup.
Mange deltog og kunne nyde de
flotte dekorationer i begge kirker.
Traditionen tro blev der også i år
indsamlet høstoffer, der denne
gang gik til Kirkens Korshær.
Ved høstgudstjenesten i Alstrup
kirke blev der indsamlet 1.600 kr.
og ved høstgudstjenesten i
Saltum kirke 1.650 kr.

Hvem laver kirkebladet?
For et års tid siden nedsatte menighedsrådet et PR-udvalg, der bl.a.
fik ansvaret for indhold og udgivelse
af sognets kirkeblade. Det har vi siden
gjort med stor interesse og glæde ikke
mindst, fordi vi gerne vil informere om

de mange aktiviteter, der udgår fra
vore 2 kirker.
Da vores redaktør ofte bliver spurgt
om, hvem der laver kirkebladet, vil vi
gerne præsentere os:

Fra højre: Lene Gjerlev, skribent og fotograf – Dorte Gregersen, ansvarshavende redaktør – Mogens
Gjerlev, skribent og koordinator – Kirsten Emanuelsen, sekretær og korrekturlæser – Lisbeth
Nymark Sørensen, musik, kor og koncerter og Inger Ibsen, styrer kalenderne (billede mangler).
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Mit første år i Saltum/ Alstrup
For ca. et år siden blev jeg, efter en
sæson som gravermedhjælper, ansat
som vikar i graverstillingen ved Saltum
og Alstrup kirker. Den 1. april i år
fastansatte menighedsrådet mig som
graver i Saltum og Alstrup.
Det har været et år med mange udfordringer for mit hold af fortrinsvis
nye medhjælpere og mig.
Til vinter, to uger i januar, skal jeg til
Svendborg for at påbegynde graver/
kirketjener uddannelsen. Det er en uddannelse, der forløber i flere etaper
over 2 år. Jeg glæder mig meget til at
komme i gang.
Hen over sommeren har en plan for
renovering af Saltum kirkegård taget
form. Det er have- og landskabs designer Ole Kjær fra Vodskov, der har
lyttet til vore ideer, selv kommet med
andre og udarbejdet en plan for hele
kirkegården. Kirkegården vil blive delt
op i forskellige ”rum”, der vil blive en

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
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urnelund, en skov- kirkegård, en traditionel del og en del med plæne. Det
er meningen, at der i fremtiden skal
være mulighed for såvel kistebegravelse som urnenedsættelse i alle ”rum”.
Arbejdet er begyndt i det nordøstlige
hjørne af kirkegården og fortsætter mod vest. Her er mange tomme
gravpladser og meget få, der ønsker
nye, derfor var det et oplagt sted at
begynde. På denne del af kirkegården
skal der være plæne med buske, træer
og belægninger. De gamle hække på
kirkegården skal skiftes, det begyndes
der med på denne del af kirkegården.
Jeg vil hænge en skitse op i våbenhuset over første etape af renoveringen. Efterhånden som arbejdet skrider
frem, vil jeg skrive om det her i bladet
og hænge nye skitser op.
Mange hilsner fra
Louise Larsen

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

Udstillinger:
Eydnas Kjelnæs
Jeg har så langt tilbage, jeg kan
huske, altid malet og brugt mine
kreative evner ,og siden jeg for 6
år siden flyttede til Ingstrup, har
jeg haft rig mulighed for at arbejde
med det, jeg holder mest af.
Jeg er autodidakt ,eksperimenterende og arbejder med forskellige
materialer.
Jeg er så heldig at være født og opvokset på Færøerne ,og det er her,
jeg henter min inspiration plus lysten til at male.

Annette Bang-Andersen
I 1997 tog jeg et års orlov fra mit arbejde som pædagog for at følge undervisningen på Skolen for Billedkunst
i Hjørring.
Det var især maleriet, der havde min
fascination, det skulle dog vise sig, at
jeg også blev grebet af at arbejde med
skulptur og akvarel, især efter model.
Siden da har jeg mest arbejdet med
skulptur.
Jeg finder oftest inspiration i de nære
ting, de mennesker og ting, der
omgiver mig i dagligdagen.
Desuden er jeg meget glad for at
færdes i naturen og nyder at bruge
naturens mange former og farver som
inspirationskilde.
Om mine udstillede ting kan jeg sige,
at jeg har valgt at vise skulpturer i
brændt, patineret ler, alle med udgangspunkt i modelstudier.

Med mine skulpturer forsøger jeg at
udtrykke
sindstilstande:
nærvær,
glæde, tristhed… stemninger, jeg
håber, vil tale til beskueren.

Program IM:
December:
Ingen møde i Saltum.
Januar:
Tirsdag den 13. kl. 19,00,
Evangelisk Alliance Bedemøde ved?
Februar:
Tirsdag den 24 kl. 19,30 møde ved
Regionsleder i IM Region Nord,
Ruth Tidemand Nielsen, Lørslev.
Venlig hilsen,
Gert Nedergaard Hansen.
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OPSLAGSTAVLEN
Saltum kirkes børnekor:

For børn fra 3.klasse og opefter.
Børnekoret øver tirsdag kl.14.30-16.00.

Saltum kirkes ungdomskor:
For unge fra 7.klasse og opefter
øver tirsdag kl.16.00-17.15

Saltum Kirkekor:

Øver onsdage i ulige uger kl. 19.00
Vi optager meget gerne
nye medlemmer i alle 3 kor.

Henvendelse kan ske til kirkens
organist, Lisbeth Nymark Sø-

Hjemmeside
Så har vi fået en flot,
ny hjemmeside,
der kan besøges på
adressen
www.saltumalstrupkir
ker.dk
Her kan du finde alle
relevante
oplysninger om sogn
et og dets
aktiviteter, ligesom du
kan bladre
tilbage i tidligere
og aktuelle kirkeblade
.
Hjemmesiden redige
res af
Dorte Gregersen
og Thomas Hasselrii
s.

Donation:

15. juni i
Ved kirkemusiker koncerten den
beløb på
Saltum kirke blev et indsamlet
kr. 3.261,50
dommens røde kors.
ung
til
doneret

Ønskelomme
Fra 1. december til 1. februar vil der i Saltum
Kirkes våbenhus være ophængt 2 ”ønskelommer”.
Det er 2 plastiklommer, hvor man i denne
periode kan lægge forslag til sogneaftner
og til sangaftenen den 11. februar.
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Arrangørerne håber på nogle spændende
bidrag, så benyt denne anledning til at
sætte dit præg på vore fælles arrangementer.

Babysalmesang:
Babysalmesang er et
gratis tilbud fra folkekirken,
det gives til babyer mellem 0 og 9
måneder med en forælder.
I Saltum sker det fredage i ulige uger
kl. 10.15 – 11.30.
Vi starter op med en kop kaffe eller te
og lidt socialt samvær.
Ved tilmelding oplyses om
starttidspunktet.
Du kan tilmelde dig hos
sognemedhjælper Karen Olesen,
se kontakt info.

Siden sidst:
Dåb i Saltum:

Døde i Saltum:

Gunhild Olesen Stephansen
Benjamin Klausen Pedersen
Victoria Hedes
Victoria Solbjerg Rendbæk Sørensen

Hardy Bjarke Kristiansen
Bruno Orla Christensen
Valdemar Andersen
Anna Sørensen
Annelise Nielsen
Bjarne Henrik Bertelsen
Frank Mogens Borup
Poul Christoffersen
Karen Margrethe Jonstrup
Meta Bertine Jonstrup

Sebastian
Johansen
Srinivasin

Laura Priess
Leere

Jonas Krogh
Dalsgaard

Viede i Saltum:
Marianne Zacho Priess
og Julius Simoni Leer
Emilie Jean
Connell og
Rene Breum

Kontakt info:

Formand: Thomas Hasselriis
Tlf. 98887022/23249710
Næstformand: Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
Kasserer: Henrik Munkholt - Tlf. 23954746
Sekretær: Inger Ibsen Tlf. 30705001
Kirkeværge for Saltum:
Harald Kirkbak - Tlf. 21944834
Kirkeværge for Alstrup:
Ole Pedersen - Tlf. 98887381
Menigt medlem:
Annemette Michelsen - Tlf. 51835499
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
Graver: Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst: Kristian Gram Schjoldager
Tlf. 29291339 - Træffes bedst
hverdage mellem kl.10 – 11 - Mandag fri
Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
E-mailadresser findes på kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Tryk og opsætning: Huset Venture Nordjylland
Tlf. 99301616 - www.hv-nord.dk
Deadline: for indlæg til næste nummer
Fredag den 16. januar
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogne

Saltum

Alstrup

07. december			

9.30		

14. december			

9.30

21. december			

10.30

24. december			

15.15-16.30

14.00

25. december			

10.30

9.30

26. december			

10.30		

28. december			

10.30		

31. december			

21.00		

10.30

01. januar			
04. januar		

Anette Udmark

11. januar		

Kirkekaffe

18. januar		

Kirkekaffe i Alstrup

9.30		
10.30		
9.30

10.30

25. januar			

10.30		

01. februar		

17.00

Kyndelmisse kk

10.30

08. februar			

10.30		

15-feb		

10.30		

Fastelavnsgudstj.

22. februar			
01. marts		

Kirkekaffe i Alstrup

10.30		
9.30

10.30

kk = kirkekoret medvirker - Hvor intet andet er nævnt varetager sognets præst gudstjenesten

Gudstjenester på Saltum plejecenter:
24. december

kl. 10.45		

15. januar

kl. 14.30

Anette Udmark

19. februar

kl. 14.30

Kristian Scholdager

Kyndelmisse: Kyndelmisse betyder lysmesse og falder 40 dage efter jul.

Her, hvor halvdelen er vinteren er gået, og det stadig er mørkt udenfor, er der fra
gammel tid blevet fejret lysmesse for at fejre forårets komme. Vi fejrer denne tradition i Saltum den 1. februar kl. 17.00. Efter gudstjenesten går vi i sognegården og
spiser sammen.
Kirkebilen: Løkken Taxa, 98991441 kan benyttes til alle gudstjenester i såvel
Saltum som Alstrup, samt til arrangementer i kirke og sognegården.
Ønsker man at benytte kirkebilen, bedes den bestilt senest dagen før kl. 18.00.

