
Saltum - Alstrup 

Kirkeblad
Marts - April - Maj 2015



Nu har vi lige passeret forbi påske-
højtiden, det er en speciel højtid, 
ikke bare fordi det er kirkens væsen-
tligste højtid, men også fordi den 
spiller på hele vort følelsesregister. 

I påskeugen er der alt fra den lystige 
stemning til den dårlige samvit-
tighed fra opgivelse til opstandelse, 
fra Langfredagens smerte og lidelse 
til glæde, jubel og overgangen fra 
død til liv Påskedag. Påsken er lige-
som foråret, der afløser vinterens 
mørke og kolde grav. Anemonerne, 
scillaerne og påskeliljerne vokser 
frem udenfor vinduet og fortæller 
det med et fantastisk farvespil så 
stort og flot, at man ikke kan an-
det end at lade sig rive med, og 
bringe budskabet videre ud. Der 
gøres forårsrent, haven ordnes og 
havemøblerne stilles frem, og man 
plukker små forårsbuketter og still-
er dem indenfor – lyset og livet er 
kommet igen. 

De fleste nyder foråret intenst, og 
det giver en god baggrund for at 
forstå påskens fortælling om, at 
der skabes nyt liv, hvor alt ellers 
så livløst, dødt og håbløst ud. Som 
foråret bringer nyt liv med sig, gør 
påsken det også, foråret er opstan-
delsens tid. Foråret fortæller det 
tydeligt, hvad påske betyder: at der 
intet liv er uden død og ingen død 

uden liv, det viser os et glimt af, 
hvad påskens budskab om opstan-
delse har at betyde.  
  
Opstandelsen er det vigtigste i kris-
tendommen, men det er en opstan-
delse, som ingen så. Påskebudska-
bet har altid haft og vil altid have et 
hemmelighedens skær over sig. Der 
fortælles mærkeligt og forsigtigt om 
den, uden de mange detaljer, der 
fortælles om Jesu liv i øvrigt for slet 
ikke at tænke på langfredagsberet-
ningens væld af detaljer. 
Men opstandelse kan aldrig bevises, 
den får udelukkende sin betydning 
igennem tro. Som historisk bevis er 
opstandelsen intet værd, men der 
findes heldigvis også andet her i 
verden, der er mindst lige så vigtigt 
som det. Påskens begivenheder 
fortæller os om noget nyt, som er 
så stærkt, at vi rent faktisk kan leve 
vores liv på det. 

De fortæller, at mørket ikke er det 
sidste, at kærligheden overvinder 
døden og giver livet magt, så vi får 
del i et levende håb om, at den vil 
bære os igennem liv og død. Den er 
grundlaget for os, på samme måde 
som solen, der nu for alvor vender 
tilbage, er det for alle forårsblom-
sterne.

Forår og opstandelse: 
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Du træder nu ind i de voksnes rækker

Her i foråret er det også tiden, hvor 
konfirmanderne springer ud, og når 
man ser hvor stor tilslutning, der er 
til konfirmationerne rundt omkring, 
så er der ingen tvivl om, at konfir-
mationen står stærkt og betyder no-
get for både børnene selv, for deres 
familier og deres venner. Men hvad 
betyder den egentlig?

Konfirmationen er et overgangritual 
imellem barndommen og voksenliv-
et. Det var meget tydeligt førhen, da 
fik konfirmanden sit første sæt rigtig 
pæne tøj, som de så skulle bruge til 
festlige lejligheder mange år frem. 
Den helt store konfirmationsgave 
var et ur, der skulle signalere over-
gangen, nu var konfirmanden gam-
mel nok til selv at tage ansvar for 
sin tid.

I dag er det skarpe skel mellem 
barndom og voksenliv blevet ud-
vandet, fordi ungdommen står mere 
markant i menneskets selvopfat-
telse. Modsat førhen regnes den i 
dag for en selvstændig livsfase. Det 
betyder ikke, at overgangsritualet 
mellem barndom og voksenlivet er 
blevet indholdsløst, men det bety-
der, at konfirmationen har ændret 
karakter. Kort sagt konfirmationen 
er ikke længere en markering af, at 
nu er konfirmanden voksen, men 
i stedet for at nu begynder konfir-
manden at være voksen.

De begynder nu at blive mere be-
vidste om sig selv, om deres plads 

i samfundet og om deres plads i 
livet. Konfirmanden begynder nu i 
det små at skulle tage ansvar for sit 
eget liv, meget af det, der sker for 
dem de næste år, afhænger af deres 
valg og ansvar. Næste år skal de fx 
til at tage ansvar for deres eksamen 
for første gang. Konfirmationen i 
kirken er et af de første større valg, 
som de skal tage stilling til og tage 
ansvar for. I dåben fejres det nye liv, 
og vi får et tegn på, at Gud tager det 
nye barn til sig som sit, den viser for 
os, at Gud siger ja til det lille barn 
og vil vandre sammen med det hele 
livet og bevare det i udgang og in-
dgang. 

I konfirmationen bekræftes det, 
at fællesskabet med Gud ikke blot 
hører barndommen til, men fortsæt-
ter igennem hele vores tilværelse, 
og konfirmanderne bekræfter hver 
især, at de selv vil vandre med i det 
fællesskab og tage deres ansvar for, 
at troen, håbet og kærligheden altid 
vil leve i dem.

Kristian Gram Schjoldager
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Mød 3 af årets konfirmander

Onsdag klokken 14 sidst i januar 
dukker en flok friske konfirmander 
op i sognegården, og jeg får lov til 
at låne 3 af dem.

Hvorfor vil du konfirmeres?
M: Fordi jeg kommer fra en kristen 
familie, mine bedsteforældre var 
meget kristne. Og så selvfølgelig, 
fordi jeg tror på Gud.
P: Det med familien og troen er det 
samme for mig.
T: Også mig, jeg tror på det meste, 
ikke alt.

Hvad betyder det for dig 
at være kristen?
P:  At jeg for eksempel går i kirke til 
jul og påske, at høre juleevangeliet 
og så igen: troen på Gud.

Hvordan er det at gå til 
konfirmationsforberedelse?
MTP: Fint! Vi laver mange forskel-
lige ting.
M: For eksempel så lærer vi Fader-

vor og Trosbekendelsen udenad.
MP: Vi har også arbejdet med 
lignelser, hvor vi diskuterer, hvad de 
betyder , og hvad vi ville gøre i per-
sonernes sted.
T: Dejligt, at vi også får noget mad.
MTP: Timerne ligger bare for sent 
på dagen.

Hvad har været det bedste?
P: Lege både ude og inde, for ek-
sempel Jeopardy.
M: En slags løb udenfor, hvor vi 
skulle løse forskellige opgaver un-
dervejs.
T: Dødbold.

Et stort indtryk på de unge gjorde 
en ”pilgrimsvandring” til Alstrup 
kirke. Vandringen skulle foregå i 
fuld tavshed, hvilket blev kaldt en 
meget akavet oplevelse … Der var 
indlagt stop med løsning af opgaver 
undervejs. 

Malou Schrader (M)                                       Thomas Dybro (T)                            Peter Olesen (P)



Vel fremme opholdt drengene sig en 
tid på kirkegården med en opgave, 
mens pigerne var inde i den lunere 
kirke, (her havde drengene vist øn-
sket sig lidt mere ligestilling…)
M: Vi fik uddelt tæpper på kirke-
bænken, fik historie og skrev små 
sedler, for eksempel med noget, vi 
gerne ville sige tak for.

Hvis du var biskop, hvad ville du 
så satse på eller ændre?
M: Jeg kunne godt tænke mig lidt 
kortere prædikener og ikke så 
mange gamle salmer. Nogle flere 
nutidige sange/salmer, og foruden 
orgel må der for eksempel også ger-
ne være guitar og trommer.
P: Jeg synes, at der ved nadver skal 
være en kande med
saft til børnene.
De skal ikke ha’ vin.
MPT: Der må gerne 
være noget mere 
for hele familien à la
spaghettigudstjene-
sterne.

Hvad ønsker i jer i 
konfirmations-
gave?
MTP: Penge.
P: Også gerne små 
ting med affektion-
sværdi, for eksem-
pel ting, som nogen 
selv har lavet, og no-
get der kan være et 
minde.

Stor tak til Malou, Thomas og Peter 
for en hyggelig snak. 
Alt godt til jer og jeres kammerater, 
vi glæder os til den 1. maj.

( 15 minutter senere kom jeg igen 
forbi kirken, og da var holdet ude for 
at lave et rollespil iført mellemøstlige 
kjortler mm. Så der er gang i konfir-
manderne…..)

Lene Gjerlev
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Sogneaftner:
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Foredraget holdes af Søren Lodberg 
Hvas og samler sig om en karakte-
ristik af de to personligheder, deres 
forhold til deres sogne og deres 
forståelse af hvad det indebærer 
at være præst og deres digteriske 
virke. 
Sluttelig fortælles der om det 
spændte forhold mellem de to nabo-
præster. 

Søren Lodberg Hvas blev teolog i 
1967 og har bl.a. været præst på 
Fanø, domprovst i Haderslev og sidst 
biskop over Aalborg Stift fra 1991 – 
2010.

Den 19. marts “To vestjyske nabopræster” 
en fortælling om Kaj Munk og K. L. Aastrup

Torsdag den 16. april ”I dag skal der sør’me leves”  
en aften med sang og opsang! 

Et foredrag af Troels Laursen om den 
folkelige digter Benny Andersen, der 
er kendt og elsket for sine sange og 
digte gennem et langt liv. Foredraget 
tager tilhørerne med rundt i det spe-
cielle Andersenske univers, hvor det 
altid handler om at leve livet, mens 
man har det og turde elske, mens 
man kan det. 

Der vil blive læst op af både kendte 
og mindre kendte digte og noveller, 

og der vil blive mulighed for at synge 
med på et par kendte sange. 
Alt sammen i den humoristiske skæve 
ånd, som kendetegner Benny Anders-
ens værker. Kort sagt en aften med 
sang og opsang!

Troels Laursen er præst, anmelder 
og foredragsholder. Han er uddannet 
teolog og har virket som præst siden 
1995.

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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Det er en vidunderlig ting at komme 
ud i naturen en tidlig forårsdag, og 
når man så oveni kan kombinere det 
med dejlige ord til eftertanke om 
Guds skabelse, så kan det ikke blive 
bedre.
Har du mod på at vandre ca. 8 km 
sammen med andre, så er dette 
måske noget for dig:

Vi starter i Hune kirke kl. 15 med 
en kort andagt, dernæst går vi ad 
sti 100 til Saltum kirke, hvor der vil 
være gudstjeneste kl. 18 v. Kristian 
Gram Schjoldager. Undervejs vil der 
være pauser, og mulighed for at få 
vand og frugt. Efter Gudstjenesten 

venter der en bus, som kan kører 
vandrerne tilbage til Hune kirke.   

Har du ikke mulighed for at gå med 
på vandringen, er du også velkom-
men til kun at deltage i Gudstjene-
sten kl. 18.

Påskevandring 2. Påskedag 
fra Hune kirke til Saltum kirke

Den 21. maj
Den, der synger, er aldrig alene…

Et højskoleforedrag med sange, 
anekdoter og fortællinger om po-
esi, begivenheder og mennesker. 
Højskolesangbogen er en samling 
værdifulde beskrivelser af, hvad 
der er væsentligt, og som har vær-
di for os som mennesker og folk.

Foredraget holdes af Erik Som-
mer, der er konservatorieuddannet 
musikpædagog og som i 16 år var 
ansat som lektor i musik ved Nr. 
Nissum Seminarium og desuden 
højskolelærer på hhv. Silkeborg og 
Danebod Højskoler igennem i alt 

12 år. I tidsrummet 2005 – 2010 
har han været forstander på Sen-
iorHøjskolen i Nørre Nissum. Erik 
Sommer har endvidere en omfat-
tende komponistvirksomhed bag 
sig med mange sange og salme-
melodier.



Saltum Kirkes Børnekor er for alle 
sangglade børn fra 3.klasse og 
opefter. 

Koret medvirker ved de fleste høj-
tider og familiegudstjenester.
Der øves tirsdag kl.14.30-16.00 i 
sognegården.

Det laver koret:
- stemmedannelse
- opøver et grundlæggende kend- 
 skab til rytme- og nodelære
- synger et alsidigt repertoire: nyt, 
 gammelt, gospel og rytmisk musik
- opbygger et kendskab til de salm- 
 er og den liturgi, der forekommer i  
 gudstjenesten
- medvirker ved gudstjenester og 
 koncerter ca. otte gange årligt
- lægger stor vægt på det sociale

Koret optager løbende nye medlem-
mer. Kom og vær med til nogle dej-
lige sangoplevelser!

Koret undervises af organist Lisbeth 
Nymark Sørensen.
Tilmelding på tlf. 22735165 eller 
mail lisbeth-nymark@live.dk
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Børnekoret

Nicklas Kræmmergaard 
Tinghøjgade 13B, 9493 Saltum
Lisbeth Thomsen 
Faarupvej 105, 9493 Saltum
Nele Madlen Krüger 
Skjulsmarksvej, 9480 Løkken
Regina Mortensen 
Smedegaardsvej 25, 9493 Saltum
Julie Marckmann Sørensen 
Storgaardsvej 11, 9493 Saltum
Christian Oliver San Mateo Pedersen 
Søndergade 3, 9493 Saltum
Malou Schrader Poulsen 
Spurvevej 1, 9492 Blokhus
Peter Klitgaard Olesen 
Alstrupvej 83, 9700 Brønderslev

Katrine Daarbak 
Søndergade 34, 9493 Saltum
Morten Bætz Kjær 
Blæshøjvej 98, 9700 Brønderslev
Mille Thomsen 
Ingemannsvej 4, 9490 Pandrup
Nicklas Johansen 
Storgaardsvej 19, 9493 Saltum
Klara Buus Kristiansen 
Blæshøjvej 187, 9493 Saltum
Mille Kathrine Marguerithe Larsen 
Smedegaardsvej 76, 9490 Pandrup
Thomas Lÿtzhøft Dybro           
Dyrehaven 102, 9700 Brønderslev

Konfirmander:
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Jeg er født i 1958 i Hjørring, og 
bosiddende i Saltum.

Jeg maler både med acryl og olie. 
Mine malerier vrimler ofte med 
blomster, jeg kan godt lide at få 
maleriet til at blive 3D - agtigt, så 
man får fornemmelse af, at man kan 
plukke fra lærredet.

Jeg har efterhånden udstillet rigtig 
mange steder bl.a. B&O, LEGO og 
Falconercentret.

Jane Møller Jensen - udstilling i sognegården

Fra kirkegården
Hvis vejret tillader det, vil vi begynde 
at tage gran af gravstederne i Saltum 
i uge 11 og i Alstrup i uge 12. 

Stedmoderplanter vil blive sat umid-
delbart inden påske, hvis vejret tillad-
er det. For de gravsteder, vi IKKE 
vedligeholder, anmoder vi om, at gra-
naffald afleveres på affaldspladsen 
ved graverhuset i Saltum og for Al-
strups vedkommende i en dynge ved 
redskabshuset. Kranse lægges ved 
siden af. 
På begge kirkegårde vil der være 
trillebøre i redskabsrummet ved siden 
af toiletterne

Hjemmebesøg
Præsten tager gerne på hjemme-
besøg 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 nød-
vendigt. Det er ganske enkelt en 
uvurderlig stor hjælp.

Et besøg og en samtale kan indehol-
de alt mellem himmel ogl jord. Det 
behøver ikke være noget helt spe-
cielt, man gerne vil tale om. 

Jeg har tavshedspligt, og samtalen 
er derfor kun en samtale mellem dig 
og præsten – det er det, der er ud-
gangspunktet – resten giver normalt 
sig selv. 

Der er også en mulighed for, at jeg 
kan forrette hjemmealtergang, hvis 
det er et ønske.

Schjoldager

IM program
Marts:Tirsdag den 24. kl. 19.30
ved Mone og Poul Erik Birkbak.

April: Tirsdag den 28. kl. 19.30
ved Birgit og Verner Kristiansen.

Maj: Intet møde i Saltum.
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Kristendoms-
undervisning

Kristendomsundervisning med 
Kristian Schjoldager fortsætter med to 
lektioner i foråret.  
Han vil med udgangspunkt i K.E. 
Løgstrups kendte værk ”Den Etiske 
Fordring” behandle næstekærligheds-
begrebet.
Undervisningen vil foregå i Saltum 
sognegård kl. 19.00 den 18. marts og 
15. april.

OPSLAGSTAVLEN

Saltum Kirkekor
Øver onsdage i ulige uger kl. 19.00

Vi optager meget gerne nye medlemmer. 
Eneste krav er, at du har lyst til at synge.

Henv. kan ske til kirkens organist, 
Lisbeth Nymark Sørensen 
på tlf. 9824 8467 eller 2273 5165

Facebook
Som tidligere nævnt har Saltum og Alstrup kirker en fin og informativ hjemmeside. 
Nu er vi også kommet på facebook, hvor siden hedder Saltum-Alstrup kirker

   Friluftsgudstjeneste 
   2. pinsedag
Mandag den 25. maj kl. 11 
i Præstegårdshaven i Ingstrup.
Velkommen til nogle skønne timer 
med sang, musik og ord til eftertanke, 
og hvor der er plads til, at børnene 
kan lege i haven samtidig med, at der 
er gudstjeneste.
Ved gudstjenesten medvirker alle 
præsterne fra den gl. Pandrup kom-
mune. 
Medbring gerne et tæppe eller en stol 
og evt. en madkurv.
Hvis vejret er dårligt foregår gud-
stjenesten i Ingstrup kirke.

Familie 
gudstjeneste
Palmesøndag holder vi i Saltum en 

ekstra familievenlig gudstjeneste. 

Her vil både minikonfirmander og 

børnekoret deltage aktivt.

Gudstjenesten vil bygge på dagens 

tekst, men ikke være helt som den 

om søndagen plejer at være.

Gudstjenesten er kl. 14.00 og vi 

glæder os til at se jer alle.

Sommerkoncert
Onsdag den 10. juni kl. 19.30 
holdes årets sommerkoncert 
i Saltum Kirke. Der kom-
mer mere information i næste 
kirkeblad, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen!



Kontakt info:
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Døbte Saltum:

Valdemar Holm Starcke

“Vor Herre har indskrevet 
opstandelsens løfte 

ikke kun i bøger,men på 
hvert af forårets blade”

                                                                    
(Martin Luther 1483-1546)

Døde Saltum:
Anna Kristine Lysgaard
Werner Zink Jensen
Ester Johnsen
Frank Mogens Borup
Kristine Jensen
 
Døde Alstrup:
Morten Sørensen

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 Michels-
en - 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 - 40487751 
Træffes efter aftale. Mandag fri.
saltumkirkegaard@gmail.com
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
Facebook: Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning
Huset Venture Nordjylland
Tlf. 99301616 - www.hv-nord.dk
Deadline: for indlæg til næste 
nummer - Fredag den 13. april

Siden sidst:



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum

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 kl. 18.00 dagen før.

08. marts 3. søndag eft. fasten Michael Berg 9.00   
15. marts Midfaste  10.30 
22. marts Maria Bebudelsesdag  10.30 9.30
29. marts Palmesøndag Børnegudstjeneste 14.00    
02. april Skærtorsdag Spisning 17.00 10.30 kirkekaffe 
03. april Langfredag  10.30  
05. april Påskedag Kirkekaffe kk 10.30 9.30 kk 
06. april 2. Påskedag Påskevandring  18.00    
12. april 1. s.e. påske  10.30  
19. april 2. s.e. påske Anette Udmark  9.30    
26. april 3. s.e. påske  9.30 10.30 
01. maj St. Bededag Konfirmation kk  10.30    
03. maj 4. s.e. påske  9.30 10.30 kirkekaffe 
10. maj 5. s.e. påske  10.30  
14. maj Kristi Himmelfart  10.30 9.30 
17. maj 6. s.e. påske Anette Udmark  9.30    
24. maj Pinsedag Kirkekaffe kk  10.30   9.30 kk 
25. maj 2. Pinsedag Friluftsgudstj. Ingstrup  11.00  
31. maj Trinitatis  10.30  
07. jun 1. s.e. trinitatis Michael Berg  9.00    

                                                                        kk = kirkekoret medvirker
Saltum Plejecenter: 
19. marts Kristian Schjoldager 
16. april Anette Udmark 
21. maj Kristian Schjoldager 
18. juni Anette Udmark 
15. okt. Anette Udmark

Alstrup


