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I dag, når et barn skal døbes, kon-
takter forældrene præsten, og man 
aftaler at mødes en times tid og ta-
ler om dåbens betydning og finder en 
dato for handlingen. Så let har det ikke 
altid været – i den tidligste oldkirke for 
2000 år siden, var der ikke noget, der 
hed barnedåb, al dåb var voksendåb 
og fandt sted, når det søgende men-
neske havde gennemgået en tid med 
faste, eftertænksomhed, bøn og læs-
ning. De tekstrækker, vi bruger i dag, 
er et eksempel på sådan en dåbs- 
oplærings læsninger. Senere blev det 
dog også lidt efter lidt almindeligt, at 
børn kunne døbes. I begyndelsen skete 
det formentlig kun, når barnet var 
døende. Efterhånden blev barnedåb 
mere gængs, og kirkerne blev udstyret 
med små fonte til neddypning af børn. 

Man kunne heller ikke blive døbt på 
hvilken som helst dag, man blev døbt 
lige før Påskedag, således at man kunne 
deltage i messen om søndagen, den 
vigtigste messe i hele året. Men inden 
da, skulle man lære, hvad det var, man 
gik ind til, og hvad dåben betød. Derfor 
skulle aspiranterne have dåbsunder-
visning - ikke i én time – men den be- 
gyndte allerede 70 dage før. Det er en 
rest af den nedtælling, der er tilbage i 
kirkeårets kalender, hvor septuagesi-
ma søndag, der er det græske ord for 
halvfjerds, indleder undervisningspe-
rioden. Det var i den tid, aspiranterne 
skulle lære - ikke bare hvad kristendom 
var, men også gennemgå den person-
lige udvikling, hvor spørgsmålet lyder, 
hvad betyder det så for mig, og et eller 

andet sted så er det højaktuelt i dag, 
hvor vores fokusering meget har gået 
på uddannelse, men hvor mange ef-
terhånden begynder at spørge efter og 
søger den almene dannelse, hvad er vi 
som mennesker for og med hinanden. 

I den forbindelse tror jeg virkelig då-
ben har en vigtig betydning for os, for 
den vidner om en grundindstilling til det 
menneskesyn, som vi i vid udstrækning 
bygger vores holdninger, fællesskaber 
og samfund på. ”Se jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende”, sådan bliver 
der sagt ved hver eneste dåb, og det 
er, hvad det levende håb handler om. 
For alt imens tiden flyver af sted, og vi 
forandrer os langsomt dag for dag, hvor 
nogen bliver født, nogen bliver gamle, 
nogen leger på gaden, imens andre 
stresser på arbejde, nogen har lige fået 
skoletasken på ryggen, medens andre 
får en stok i hånden, sådan løber livet 
mellem fingrene på os, som sandet i et 
timeglas, og hverken forsikringsselska-
bet, operationer eller alt det elektroni-
ske udstyr, man kan købe for penge, 
kan i sidste ende ændre på det. 
Men dåben er uforanderlig, den følger 
med os igennem hele livet, og bærer altid 
den samme betydning med sig, hvor flyg- 

Præstens hjørne
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tigt livet så end er. Den er tegnet på, at 
den døbte altid er i Guds hænder i liv og 
i død. Den er tegnet på forældrenes tro 
og håb for barnet og den fremtid, som 
barnet går i møde, må blive lys, god og 
tryg. Men dåben er først og fremmest 

tegnet på, at mennesket får at vide, at 
det ikke bare er en tilfældig eksistens, 
men at det altid har sin menneskevær-
dighed, fordi det er set, kendt og elsket 
af Gud helt indtil verdens ende. 

Schjoldager

Birthe har altid malet og tegnet på hobby plan, men 
håber på et tidspunkt at få mere tid til at bruge 
pensler og farver. Det, hun maler, er ud fra foto, hun 
tager på sin vej. Motiver som fanger hendes øje, 
naturen, nærheden, de små detaljer, mange af de 
ting, vi haster forbi.
Da hun kun bruger egne fotos, kan hun få de ting 
ind i billederne, som hun ser. Detaljerne, farverne, 
stemningen. Birthe  har udstillet rundt om i Vendsys-
sel, bla.på  Børglum udstillingen nogle gange, samt 
deltaget i Dronninglund Kunstcenters censurerede 
udstilling flere gange.

Birthe Dissing er sensommerens 
kunstner i sognegården

Høstfesten er en gammel tradition i Danmark, der stammer helt tilbage fra midten 
af 1700-tallet. Forud lå et stort høstarbejde. Kornet blev mejet med le af mændene, 
så blev det bundtet i neg af pigerne, og derefter kørte de hjem til gårdene og fik det 
læsset af. Man startede i juli med rugen, så kom hveden, byggen og til sidst havren. 
Det var en lang proces, som varede til og med september.
Når høsten var i hus, skulle det naturligvis fejres med en 
stor fest på gårdene. Så skulle der god mad på bordet – 
ellers kunne karlene finde på at ødelægge grønkålen!
Meget har ændret sig siden, og de fleste steder i Danmark er 
vi ikke længere så tæt på det, der foregår i høsten. Men der 
holdes stadig høstfest på gårdene, når kornhøsten er i hus.
I landets kirker markeres høstfesten med en høstgudstjen-
este, hvor vi viser vores taknemlighed til Gud for hans gode 
gaver.
I Alstrup kirke vil der den 20. september være kaffe efter 
høstgudstjenesten kl. 10.30 og i Saltum   fællesspisning 
efter gudstjenesten kl. 17.30 i sognegården samme aften.
     Mogens Gjerlev

Høstfest
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Det gav liv og mening…
Vi har i redaktionen tænkt os at prøve at 
starte en stafet, hvor bladets læsere kan 
komme til orde med en lille personlig histo-
rie om en salme, et ord, et møde, en bog, 
en film, en begivenhed eller lignende, der 
fik stor betydning. Som oplæg vil jeg gerne 
lægge ud med at fortælle om en salme, der 
har fulgt mig hele livet

 Ingen er  så tryg i fare
 som Guds lille børneskare,
 fuglen ej i skjul bag løvet 
 stjernen ej højt over støvet.

Denne enkle sang hørte jeg første gang som 
helt lille, når min mor sang godnat-sang for mig og min bror. Den bragte altid en 
atmosfære af fred og tryghed med sig. Siden sang jeg den for mine egne børn med 
samme resultat. En sjov parentes er, at de i starten troede, at sangen handlede 
om vores svenske ven: Gunillas børneskare.

 Vore hovedhår han tæller,
 hver en tåre, som vi fælder
 han os føder og os klæder
 midt i sorgen han os glæder.

Som nyuddannet lærer dukkede den kraftigt op igen i min 4. klasse, hvor vi skulle 
lære salmer og sange. De elskede den, og ville ikke slippe den igen. Noget rørte 
dem. Til sidst måtte der indføres rationering, da der jo også skulle synges andre 
sange.

 Om han tager, om han giver,
 samme Fader han dog bliver,
 og hans mål er kun det ene,
 barnets sande vel at tjene.



Nogle vil sige, at det er en naiv børnesang, men salmen er vokset med mig gen-
nem hele livet. Både i glæde og sorg. Da en 16 årig nevø blev trafikdræbt, og da 
mine forældre døde, da var den der igen, nu med trøst, håb og fred.

                                                       
 Ingen nød og ingen lykke
 af hans favn os bort skal rykke;
 han, den bedste ven blandt venner,
 al vor trang og længsel kender.

Med sine 7 vers udtrykker salmen for mig på enkel vis, hvad det betyder at være 
kristen. For nylig hørte jeg P1 i bilradioen, hvor en kendt pianist fik opgaven at 
improvisere et musikstykke. Det skulle udtrykke kristendommens betydning for 
ham. Midt i dette smukke stykke musik, så var den der pludselig igen – med nogle 
strofer fra: ”Ingen er så tryg i fare”.

P.S. Har du lyst til at synge eller læse alle salmens 7 vers, så finder du den i Den 
danske Salmebog nr. 49. Forfatteren er Lina Sandell, der skrev den i 1856, 21 år 
gammel.

Lene Gjerlev
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Sogneaften i Saltum sognegård:
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Den 83-årige digter og forfatter Jens Rosendal er den nu- 
levende forfatter, der har flest sange repræsenteret i Højskole-
sangbogen. 
Han er tidligere højskolelærer på Løgumkloster Højskole og 
Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han står bl.a. bag forelskel-
sessangen ”Du kom med alt det der var dig”, der er en af 
de mest kendte og sungne fællessange i Danmark. ’Marskens 
Digter’ fra det sønderjyske er bosat ved Vadehavet, hvor net-

op mange af hans tekster henter in-
spiration. Jens Rosendal har gennem sit liv modtaget både 
’Den folkelige sangs pris’ og ’Sprogforeningens pris’, og i 2014 
modtog han kulturprisen ’Den gyldne Grundtvig’ for sine po-
etiske bidrag til højskoletraditionens sange.

Rasmus Skov Borring er 33 år, pianist og komponist og har 
ud-givet 3 albums med instrumental piano. Han er vokset op 
i ef-terskoleverdenen og er optaget af at formidle den danske 
sangskat til nye generationer. Med en aldersforskel på næsten 
50 år har Rosendal og Borring fundet et fundament for deres 
samarbejde med intentionen om at samle generationer i nye 
fællessange. 

Sogneaften i Saltum sognegård Onsdag den 14. 
oktober kl. 19.30 - Sangforedrag med 
Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring

En aften i Lina Sandell`s fodspor.
Torsdag den 12. november kl.19.30
Lina Sandell (1832-1903) er med sine næsten 2000 
sange én af de helt store skikkelser inden for den folke-
lige kristne sang i Norden. Hendes sang “Kun en dag et 
øjeblik ad gangen” med den smukke melodi, skrevet af 
den svenske troubadour Oskar Ahnfelt , blev for en ge-
neration siden folkeeje via  radioprogrammet Giro 413.

Hendes liv var indfældet i en ramme af tragedier og syg-
dom. Trods det formår hun at skrive “Jeg kan ikke tælle 
dem alle, de tegn på Guds godhed jeg fik”, og 
“Ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare”.
En aften i ord og toner i selskab med bl.a. Lene og 
Mogens Gjerlev og Lisbeth Nymark Sørensen.



Der er virkelig noget at glæde sig til ved dette års 
julekoncert i Saltum Kirke. Vi får nemlig besøg 
af en af Danmarks bedste instrumentalister og 
entertainere Kim Sjøgren. Kim er en fantastisk 
blanding af en gudbenådet musiker og en lun 
jyde. Han forstår virkelig at kombinere humor 
med musikalsk magi på højt plan. Som 12 årig 
blev han optaget på musikkonservatoriet og som 
22 årig blev han koncertmester i Det kongelige 
Kapel, den yngste i orkesterets historie. Med sig 
på klaver har han pianisten og organisten Bjørn 
Elkjer der ligesom Kim dyrker den legende og im-
proviserende tilgang til musikken. Bjørn har et 
omfattende virke som akkompagnatør for en lang 
række danske solister.
Med en blanding af elskede juleklassikere, klas-
siske stykker som Bachs “Air”, samt en god por-
tion humor er der dømt julehygge, når den er 
bedst.

Billetpris : 150,00 kr.
Billetter købes på http://booking.visitnordjylland.
dk/product/view/id/8226
Eventuelle resterende billetter 
kan købes ved indgangen.

Julekoncert i Saltum Kirke 
tirsdag den 8. december kl.19.30.

7

Tilmelding til alle sogneaftner er nødvendig mht. bordopsætning 
og kaffebrygning og skal ske på tlf. 30705001 senest mandagen før.

Saltum – Alstrups menighedsråds aktivitetsudvalg

“Carl Nielsen" koncert i Saltum Kirke 
onsdag den 16.september kl.19.30
Til fejring af 150 året for Carl Nielsen, er der koncert  
med Klokkerholm Koret og Hvetbokoret. 
En aften fyldt med Carl Nielsens dejlige melodier.

Klokkerholm Koret ledes af Line Marie Gaaei Jensen, 
og Hvetbokoret af Lisbeth Nymark Sørensen.



Gospel4U er et større gospelkor, der 
blev startet i 2007 på initiativ af sogne-
præst Viggo Noe. Koret ledes af Karen 
M.V. Olesen, og der er 45 medlemmer i 
alderen 21-75. 

Koret øver i Rakkeby 
Præstegård, sydvest for 
Hjørring. Repertoiret 
spænder fra nogle af de 
helt gamle gospelsange 
fra USA, til nordisk og 
amerikansk “moderne” 
gospel. Nogle nyere dan-
ske salmer har også fun-
det vej ind i repertoiret. 

Sammenhold og sang-
glæde er drivkraften bag 
koret, når vi mødes, og 
venskaber er opstået på 
kryds og tværs. Vi giver 
en del koncerter og ind-

drager gerne publikum. Korsangen ak-
kompagneres af korlederen på klaver.
Gudstjenesten afholdes i samarbejde 
med  Saltum/Alstrup, Ingstrup/ V. Hjer-
mitslev, Jetsmark og Hune sogne.
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Gospelgudstjeneste i Saltum kirke

Søndag den 25. oktober kl. 19.00

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 kontak-
ten, når det har været nødvendigt. 
Det er ganske enkelt en uvurderlig 
stor hjælp.

Et besøg og en samtale kan inde-
holde 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 nor-
malt sig selv . Der er også en mu-
lighed for, at jeg kan forrette hjem-
mealtergang, hvis det er et ønske.

Kristian Schjoldager

Hjemmebesøg

Foto: Bente Yder
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Efter høstgudstjenesten 
i Alstrup kirke 
den 20. september 

kl. 10.30, 
vil der være kaffe 

i våbenhuset.

Alle er velkomne

OPSLAGSTAVLEN

“Syng Julen ind” 
i Saltum kirke 

onsdag den 2 december 
kl.19.30.

Kom i julestemning med 
Saltum Kirkekor og band.

Julekoncert i Alstrup kirke søndag den 13. december 
kl.16.00

Kom og vær med til at synge julen ind i Alstrup Kirke med Saltum-Alstrup kirkes børnekor.

Spaghettigudstjeneste 
i Saltum Kirke 

Onsdag den 
30. september kl. 17

er der spaghettigudstjeneste 
i Saltum Kirke. 

En gudstjeneste, der er særligt 
rettet mod børnefamilier. 

Efter gudstjenesten er der 
fællesspisning i sognegården.

Søndag den 20. september 

vil der efter høstgudstjenesten 

i Saltum kirke kl. 17.30 

være fællesspisning 

i sognegården.

Alle er velkomne
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Fra Graveren
Hvis man ønsker, at kirkegårdens 
personale skal foretage grandæk-
ning, hvor der ikke i forvejen er truf-
fet aftale, eller man ønsker at købe 
gran af graveren, skal det bestilles 
på kirkegårdskontoret senest den  
1. november.

Venlig hilsen
graver  Louise Larsen

Guds mor hedder Gudmor.
Hun er mor til alle hans børnebørn:

Moses, Jesus og Julemanden.                                              
(Henrik 7 år)

IM program
September:
Tirsdag den 1 kl. 19,30, møde ved,
Missionær Preben Hansen, Aalborg.
Tirsdag den 29 kl. 19,30 møde ved,
Missionær Karin Gydesen, Aalborg.

Oktober:
Ingen Møder

November:
Tirsdag den 3 kl. 19,30 møde ved,
Pastor Peder Kristensen, 
Brønderslev,Emne: Martin Luther og 
Reformationen.

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.
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.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning
Huset Venture Nordjylland - Tlf. 99301616
Deadline for indlæg til næste nummer:
Torsdag den 15. oktober

Kontakt info:
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Viede Saltum:

Siden sidst:

Bettina Ingvardsen 
Hansen og Palle Mathiesen

Hanne Kræmmergaard og 
Kim Stephan Kristoffersen

Helle Ulrick og 
Henrik Poulsen

Marie Fuglsang 
Baggesen

Mikkel Spindler 
Kristensen

My Skovsgaard 
Ritter

Oscar Sejr 
Søndergaard

Døbte i Saltum: Gitte Christensen 
og Albert Henry 
Turner
 
Velsignet 
i Saltum:
Ulla Nysted Marskot 
og Mads Nysted 
Christensen

Foto i
kirkebladet
Såfremt du ønsker 
billede af dåb, 
bryllup eller lignende 
i kirkebladet, 
bedes du indsende foto 
til bladets redaktør 
på adressen 
torpetgaard@yahoo.dk.

Døde Alstrup:
Rita 
Kraskow Hav

Døde Saltum:
Karen 
Risager

Ingrid Martha 
Christensen 

Søren 
Skovsgaard Kjeldsen

Anna Elise 
Thomsen

Hans Jørgen 
Christiansen



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.

06. sep. 14. s.e. trinitatis  10.30 
13. sep. 15. s.e. trinitatis Michael Berg 9.00 
20. sep. 16. s.e. trinitatis Høstgudst. Fællesspisning kk 17.30  kirkekaffe kk 10.30
27. sep. 17. s.e. trinitatis  10.30 
30. sep  Spaghettigudstj. Fællesspisning 17.00 
04. okt. 18. s.e. trinitatis  9.30 kirkekaffe 10.30 
11. okt. 19. s.e. trinitatis  10.30 
18. okt. 20. s.e. trinitatis Anette Udmark  9.30 
25. okt. 21. s.e. trinitatis Kirkekaffe  10.30  
25. okt.  Gospelgudstj. se notits i bladet 19.00 
01. nov. Alle Helgen  10.30 14.00
08. nov. 23. s.e. trinitatis Birgit L Jensen  9.30 
15. nov. 24. s.e. trinitatis Michael Berg  9.00 
22. nov. Sidste søndag i kirkeåret 9.30 kirkekaffe 10.30
29. nov. 1. s. i advent Kirkekaffe  kk 10.30  kk 9.30
kk = kirkekor   
   
Saltum Plejecenter:   
17. sep. kl. 14.30 Kristian Schjoldager  
15. okt. kl. 14.30 Anette Udmark  
19. nov. kl. 14.30 Kristian Schjoldager  
   
   

Alstrup

Aller Helgen gudstjeneste
Søndag den 1. november er der Alle Helgens dag. Ved gudstjenesterne i 
Alstrup og Saltum vil navnene på de døde siden sidste Alle Helgens dag blive 
læst op, samtidig med at der tændes lys for hver afdød. I våbenhuset vil der 
ligge en buket, som de pårørende kan lægge på de tilkomne gravsteder.


