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Man skal sommetider turde tage ud-
fordringer op, og sådan havde jeg det 
egentlig med at skulle skrive om bøn. 
For selvom det er en naturlig del af min 
søndagsforberedelse, at fremsige en 
fællesbøn fra alteret, så er bøn samti-
dig et meget personligt anliggende for 
mig.

De fleste beder på en eller anden 
måde, også selvom målet eller adres-
saten er forskellige, for i bund og 
grund er bønnen altid et udtryk for 
menneskers håb farvet af forskellige 
følelser: glæde, sorg, frygt og vrede. 
Derfor bliver en bøn også lynhurtigt 
meget personlig, fordi den bliver del af 
den fornemme kunst at sætte ganske 
almindelige ord på det, som kan være 
helt ubeskriveligt, det er faktisk en stor 
kunst, men ikke en dårlig øvelse.
Jeg blev selv stillet den opgave engang 
at bede aftenbøn. 

Blot en aftenbøn som en stille efter-
tanke, hvor man giver plads til at sætte 
ord på tre vigtige ting, der er sket i lø-
bet af dagen, som man gerne vil takke 
for. Det kan ændre opfattelsen af en 

hel dag, uanset 
hvor sur den så 
end har været. 
Mere avanceret 
behøver det 
ikke at være, 
for betydningen 
af bønnen kan 
være usigeligt 
meget større 
end handlingen, 
den simpleste 
bøn ”hjælp 
mig”, kan inde-

holde den største betydn-
ing. 
Vi kan bruge de to små ord 
til mere end hvad tusinde ord kan 
beskrive. Fx når magtesløsheden 
sætter sin klo i os, kan vi intet an-
det sige end ”Hjælp mig”, eller vi kan 
bruge dem til at indse ansvaret, når 
den samme bøn bliver henvendt til 
os fra en, der har brug for det. Og 
ikke mindst kan vi bruge dem, når 
ulykkerne og katastroferne ruller hen 
over os, og vi hverken kan begribe 
eller  rumme det, der sker, så kan vi 
intet andet gøre end at folde hænderne 
og sige ”Hjælp mig!”, sådan tror jeg, 
der er mange, der beder, og jeg tror, 
de fleste af os har gjort det på et eller 
andet tidspunkt, og mere skal der ikke 
nødvendigvis til, fordi det vigtige er, at 
vores tro og vores håb netop er bundet 
til bønnens sprog. 

Vi har alle været der: Vil det lykkes at 
få et job igen? eller vil det lykkes at be-
vare dét, man har? Hvad med sygdom 
og sundhed? Hvordan kommer det til 
at gå med økonomien, både den lille 
derhjemme og den store i verden? Og 
hvad med fred nu, hvor vi er involveret 
i så megen krig rundt om i verden?

Vi kan magte rigtig meget, men ikke 
det hele. Vi vil mange ting, men det er 
ikke alt, der lykkes. Og det kan vi fort-
vivle over. Vi kan konstatere, at det er 
der, alt det, vi ikke dur til, alt det, der 
ikke lykkes, heller ikke selvom vi vil det 
nok så meget. 

Vi kan kun bede om, at det må ske, 
som vi gerne så det være, og som vi i 
bønnen tør nære et livsvigtigt håb om – 

Præstens hjørne
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Herre, gør mig til redskab 
for din fred. 
Lad mig bringe kærlighed, 
hvor hadet råder. 
Lad mig bringe tilgivelse, 
hvor uret er begået. 
Lad mig skabe enighed, 
hvor uenighed råder. 
Lad mig bringe tro, 
hvor tvivlen råder. 
Lad mig bringe glæde, 
hvor sorg og bedrøvelse råder. 

Lad mig ikke så meget søge 
at blive trøstet 
som at trøste. 

Ikke så meget at blive forstået 
som at forstå. 
Ikke så meget at blive elsket 
som at elske. 
For det er ved at give, 
at man får. 
Det er ved at glemme sig selv, 
at man finder sig selv. 
Det er ved at tilgive andre, 
at man får tilgivelse. 
Det er ved at dø, 
at man opstår til evigt liv. 

Frans af Assisis bøn

Fra kirkegården
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, gerne i kontor-
tiden fra 9:30 til 10:30 eller pr. mail: 
saltumkirkegaard@gmail.com, senest 
den 28. oktober.

Kirkegårdens personale vil ikke være 
at træffe på en bestemt uge-dag i Al-
strup, men vi vil altid være der mindst 
en dag om ugen, hvis man ønsker at 
mødes med graveren i Alstrup på en 
bestemt dag bedes man derfor ringe 
og aftale nærmere.

De venligste hilsner 
graver Louise Larsen
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Hvem vil jeg være?
Jeg har lige afsluttet et længere stu-
dieforløb i forbindelse med mit arbej-
de. Jeg har haft mulighed for at åbne 
døren ind til det, der handler om men-
neskers inderste: tro og eksistensvilkår, 
livets store spørgsmål. Jeg har skullet 
forholde mig til vidt forskellige syn på 
spørgsmål som ”hvad er et menneske?” 
og ”hvordan lever jeg bedst mit liv?” 

Den tid, vi lever i, er en moderne tid. 
”Moderne” dækker over mange ting, 
blandt andet en opfattelse af, at det, 
der har gyldighed i denne verden, 
alene er det, vi kan måle og veje. Den 
opfattelse er udtryk for en endimen-
sionel tanke-gang. Men tilværelsen har 
mere end én dimension. Det moderne 
menneske har glemt en dimension. Det 
forhold har teologen og filosoffen Paul 
Tillich skrevet en del om. 

Den dimension, der handler om, hvad 
vi kan måle og veje, kalder han den 
”horisontale dimension”. Vi ser fremad 
og bagud, og ud fra de iagttagelser, 
vi gør, målinger og vejninger, tager vi 

beslutninger og agerer. Men hvis vi kun 
lever i den dimension, hvor det handler 
om, hvad der virker og kan betale sig, 
så ender vi i kynisme eller fortvivlelse. 

Vi må have en overordnet idé at leve 
efter. Vi er nødt til at få øje på den 
”vertikale dimension” i livet igen, for vi 
kan ikke fortrænge den lidenskabelige 
spørgen efter livets mening og efter 
etiske principper. Svarene på de store 
spørgsmål finder vi i religionerne, fordi 
religion handler om at binde sig til 
noget ubetinget, og det giver mening til 
tilværelsen og er grundlag for kulturen.
 
Tillich mener endvidere, at tvivlen er 
indbygget i kristendommen, og at det 
er den religion, der giver de bedste 
svar. At vi skal stille vore spørgsmål i 
lyset af de svar, som kristendommen 
giver. Hvad betyder det? Det bety-
der bl.a. at, når vi læser de bibelske 
fortællinger, så kan vi dér finde svar 
på, hvordan vi som kristne kan leve 
vores liv. De bibelske fortællinger er 
fortællinger om levede liv på godt og 
ondt. Det er beretninger om, hvad livet 
kan udfordre os med, og hvordan vi 
kan tackle de situationer, vi kommer 
ud for. Det er fortællinger, der vil tale 
til os, henvende sig til os på et højere 
plan. 

Kristendommen har været Danmarks 
religiøse fundament siden 965, hvor 
Harald Blåtand gjorde danskerne 
kristne. Det er klart, at vores kultur og 
samfund er præget af det. Og derfor 
må vi, for at forstå os selv, forstå vores 
liv i den ramme, som kristendommen 
tilbyder os.

Det giver liv og mening
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Bibelen er fuld af modsætningsforhold 
som bl.a. tro og tvivl, glæde og 
smerte, mening og tomhed. Det giver 
os muligheden for at tænke over eget 
liv. Hvordan skal mit liv være? Vil jeg 
lade troen styre mit liv eller tvivlen? 
Vil jeg være én, der bringer glæde til 
andre, eller vil jeg bringe negativitet og 
dermed smerte til mig selv og andre? 
Skal mit liv give mening for mig selv 
og måske for andre, gennem mig, eller 
passer det mig fint, at der ikke som 
sådan er en dybere mening med det?
   
Vores livsveje er forskellige. Der er 
ingen, der egentlig kender den andens 
vilkår, og derfor bør vi afholde os fra 
at dømme andre. Et udgangspunkt for 
at reflektere er at tage udgangspunkt 
i sig selv. Forholde sig til livet, og hvad 
man vil være for en. Og selv om vi er 
oppe i årene, så er det aldrig for sent 
at genoptage spørgsmålet om livets 
me-ning.

Jeg tror, at livet er meget mere end 
bare det, vi ser med vore øjne. Livet 
be-gynder, når vi begynder at kigge 
ud over os selv, åbner øjnene og tør 
se det, der er, uden at slå blikket ned. 
Vi har et an-svar for denne verden, for 
de andre, for os selv og over for Gud. 
Sådan kan det anskues, og det kan 
man acceptere eller stille sig kritisk 
overfor. Men så er man da i hvert fald i 
gang med at tænke. Og find nogen at 
vende de store spørgsmål med. Det er 
ikke altid let at komme i gang.

Jesus sagde, at vi skal elske Herren, 
vores Gud af  hele vort hjerte og sjæl 

og vores næste som os selv, OG så 
sagde han faktisk også, at vi skal elske 
vores fjender. Det er ikke nemt – langt 
fra – det er temmelig radikalt! For 
at forstå, hvor meget vi egentlig har 
indflydelse på andre menneskers liv, 
kan det være opklarende at tænke på, 
hvad den danske filosof, K.E. Løgstrup, 
skrev: hver gang vi møder et andet 
menneske, holder vi dets liv i vore 
hænder. 
   Tidligere har jeg gjort mig tanker om 
livets store spørgsmål, søgt og fundet 
svar, men nu står døren helt, vidt åben, 
og jeg håber faktisk ikke, at den bliver 
lukket igen. Heldigvis vælger jeg det 
selv!

Karen M. V. Olesen

 



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

Saltum – Alstrups menighedsråds aktivitetsudvalg

Storm P. og evangeliet 
torsdag den 24. november kl 19.30
Med domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Aalborg
Vi kender Storm P.´s vagabonder og klovnerier. Men Storm P. har også andre 
sider, som ikke er så kendte. Niels Christian Kobbelgaard, kaster lys over både 
den samfundsrevsende og den religiøse side af Storm P.’s billedrige forfatterskab 
i foredraget ”Evangeliet ifølge Storm P.” 

Man vil møde den unge Storm, der som en gammeltestament-
lig profet revsede sin samtids magthavere. I avisernes spalter 
kommenterede Storm P. igennem sit liv livets gang på godt og 
ondt, og han viste sig som et menneske, der havde stor med-
følelse med de små. Samtidig kunne man altid mærke hans 
varme humor, som vel om noget er Storm P.’s varemærke, i 
alt, hvad Storm P. malende forkyndte og formanede. Storm P. 
var således ikke alene skaberen af klovne og vagabonder, men 
gennem dem også evangelisk forkynder.

Ligklædet i Torino Læge Niels Svensson fortæller
Torsdag den 27. oktober kl.19.30 - Saltum Sognegård

Glæd jer til dette genbesøg. Vi havde første gang besøg af Niels 
Svensson i 2010. Vi er flere gange blevet opfordret til at gen-
tage dette spændende billedforedrag om ligklædet i Torino. 
Udgangspunktet i foredraget er tanken om, at ligklædet i Torino 
kunne være identisk med det klæde, Josef fra 
Arimatæa foldede over den korsfæstede Jesus. 
Det er hensigten så sagligt som muligt at informere om den 
relevante forskning.

“Rom er godt”
Torsdag den 22. september - Saltum Sognegård
Under denne titel  vil vores sognepræst fortælle og vise billeder fra en sogne-
studietur til Rom. 
Studieturen var den anden i en trilogi, hvor den første gik til Israel og tredje til 
Wittenberg.
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Koncerter:

Torsdag den 29. 
september kl.19.30
Velkommen til koncert med Henrik 
"Baloo" Andersen og Frank Heislet.
De to musikere har dybe rødder i 
det nordjyske musikliv, Frank Heislet 
(trompetist og bedemand) og Henrik 
"Baloo" Andersen (revydirektør og kapel-
mester).De tilbyder en koncert lidt ud 
over det sædvanlige, da udgangspunktet 
i koncerten vil blive en rejse i det musi-
kalske univers som de bevæger sig i 
- dels med nye kompositioner af Henrik 
"Baloo" Andersen, dels med musik fra 
Norden - samt kendt klassisk materiale. 
Der vil blive vekslet mellem trompet/
kirkeorgel, og flygelhorn/keyboards for-
rest i kirken, hvor de enkelte numre vil 
få en kommentar med på vejen. Og der 
vil blive fællessang til nye spændende 
arrangementer af kendte salmer. Fri 
entré

Kims jul - i Saltum kirke den 7. december kl. 20.00
Kim Sjøgren m/Mermaids Igen i år kan I møde Kim Sjøgren, denne gang i et 
lidt større set-up. Kim Sjøgren er flankeret af sine Mermaids, som alle er ud-
dannet på musikkonservatoriet og som spiller 
guddommeligt. Der vil blive brug for latter-
musklerne, når Kim går i gang med anekdoter 
b.la fra Det Kongelige Kapel, hvor han var 
koncertmester. Der vil blive spillet julemelodier, 
som kun Kim Sjøgren kan, man får en helstøbt 
julekoncert oplevelse. 
Billetter kan købes på 

Søndag den 16. oktober
kl.19.30
Et rigtig glædeligt gensyn med det 
fantastisk dygtige musikensemle 
Dyvohray fra Ukraine, som endnu 
engang vil komme og berige os med 
deres suveræne musikalske fær-
digheder. Koncerten vil bestå af to 
afdelinger med en lille pause imel-
lem, først en klassisk, dernæst en 
folkloris-tisk.

Hele koncerten foregår i kirken, da 
vi sidst ikke havde plads nok i sogne 
gården.

Fri entré
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Menighedsrådsvalget november 2016

Tirsdag den 8. november er der me-
nighedsrådsvalg. 
Til Saltum-Alstrup sogne Menighedsråd 
skal der vælges 8 medlemmer, nemlig 
6 fra Saltum og 2 fra Alstrup. Det har 
et enigt menighedsråd besluttet, og det 
er det samme som ved valget for fire år 
siden.
Der er opstillings-/orienteringsmøde tirs-
dag den 13. september kl. 19.30 i Saltum 
sognegård. Her vil der blive berettet om 
menighedsrådets arbejde i de sidste fire 
år og om reglerne vedrørende opstilling 
af kandidater.  

Kandidatlister kan udarbejdes uafhæn- 
gigt af opstillings-/orienteringsmødet, 
men det kan også ske på selve mødet.
Hvis der kun er én kandidatliste for 
Saltum sogn og én kandidatliste for Al-
strup sogn, aflyses valget den 8. novem-
ber.

Er nogen interesseret i at høre nærmere 
om, hvad menighedsrådet beskæftiger 
sig med, kan man kontakte medlem-
merne i det nuværende menighedsråd, 
ligesom man også kan gå på Saltum-
Alstrup kirkers hjemmeside www.saltum 

alstrupkirker.dk, der også fortæller om  
nogle af de opgaver, som menighedsrå-
det tager sig af.

Vi håber på et stort fremmøde fra begge 
sogne til opstillingsmødet. Kom og vær 
med til at udpege personer, der interes-
serer sig for kirkelivet i de to sogne, til de 
næste fire års arbejde i Saltum-Alstrup 
sognes Menighedsråd.

På Saltum-Alstrup sognes
Menighedsråds vegne
Thomas Hasselriis
Formand

Indre Missions program
September: 
Tirsdag den 20. kl. 19,30 ved Golrez 
Ghozate - Emne: Åbne Døre.

Oktober: 
Tirsdag den 18 kl. 19,30 
ved Missionær Preben Hansen, Aal-
borg.

November: 
Tirsdag den 15 kl. 19,30 ved Sogne-
præst, Knud Erik Nielsen, Hjørring.

Kontakt info:
Formand: Thomas Hasselriis
98887022/23249710
Næstformand: 
Dorte Gregersen - 29891794
Kasserer: 
Henrik Munkholt - 23954746
Sekretær: 
Inger Ibsen - 30705001
Kirkeværge for Saltum:
Harald Kirkbak - 21944834
Kirkeværge for Alstrup:
Ole Pedersen - 98887381
Menigt medlem: 
Annemette Michelsen 51835499
Menigt medlem:
Morten Marinus - 61625157

Organist: 
Lisbeth Nymark Sørensen
98248467/22735165
Kirke- og Kulturmedarbejder
Karen Olesen - 61222954
Kirkesanger:
Niels Møller - 98881204
Graver: Louise R. Larsen
40487751
Telefontid: tirsdag – fredag 
09.30 – 10.30. Mandag fri
saltumkirkegaard@gmail.com
Sognepræst: Kristian Gram 
Schjoldager -  29291339
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum 
kgsc@km.dk - Træffes bedst 

hverdage mellem kl.10–11.  
Mandag fri
Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - 29891794
E-mailadresser findes på 
kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: 
Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
www.hv-nord.dk - 99301616
Deadline for indlæg 
til næste nummer:
Mandag den 10. oktober.



Hvad er en sorggruppe for voksne?
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I Jammerbugt tilbydes der Sorggrupper 
for voksne. I den gamle Pandrup kom-
mune er det sognepræsterne Anette 
Udmark og Birgit Lundholm Jensen, som 
leder en sorggruppe. 
Når du mister et elsket menneske, sætter 
det et liv i et helt nyt perspektiv, og der 
sker mange alvorlige og praktiske ting i 
forbindelse med et dødsfald. Det kan også 
være, der er gået et svært sygdomsforløb 
forud eller at dødsfaldet sker pludseligt og 
helt uventet. 
Du skal til at tage stilling til rigtig mange 
ting, i forbindelse med at få en værdig 
afslutning på den pårørendes liv; og 
bagef-ter er der også meget at forholde 
sig til. Kan jeg blive i boligen eller kan jeg 
ikke? Jeg skal have ryddet op i afdødes 
ting og tøj og meget andet. Og så er der 
alt det følelsesmæssige, som kommer ved 
siden af og oveni.
Kort sagt, så er det på alle måder en skel-
sættende hændelse, der så at sige træk-
ker tæppet væk under dig, som efterladt.
Tal med andre om det – det hjælper og 
letter!

Det er kendt, at det er godt at fortælle 
om, hvilke tanker og følelser du rummer 
som menneske. Det er godt at få det 
udtrykt for det, der bliver delt med et an-
det menneske, bliver efterfølgende lettere 
at håndtere; og måske kan der ved fælles 
hjælp findes en vej ud af en sorgfuld eller 
fastlåst situation i forbindelse med en 
pårørendes død.
I sorggruppen for vokse, hvor der kan 
være 6-8 deltagere, og hvor vi mødes 
en 5-6 gange i et forløb, er der netop 

mulighed for at få delt og fortalt om den 
svære tid, en pårørende gennemgår efter 
et tab. 
Du er sammen med andre, der er i 
samme situation; og der er tavshedspligt 
både fra præsternes side, men også 
deltagerne imellem. Præsterne vil tage 
forskellige temaer op, som et oplæg, og 
derefter får hver enkelt mulighed for at 
sige noget om, hvordan det forholder 
sig i forhold til for eksempel et tema om 
mærkedage. 
Mærkedage, hvor afdøde ville have 
fyldt år, hvor et barnebarn blev født, en 
fødselsdag i familien, som man nu er 
alene om og i den forbindelse savner den 
afdøde særligt meget. Er der en aften, 
hvor det er særlig svært, er der heller 
ingen, der forlanger af dig, at du skal 
sige noget, du kan også blot være der 
og lytte. Der er også masser af lom-
metørklæder, hvis tårerne trænger sig på.

I sorggruppen er det ikke meningen, at 
sorgen skal trøstes væk, for det kan den 
ikke. Det er heller ikke meningen, at den 
skal gå væk, for det kan den heller ikke. 
Men det er et håb, at sorgen og tabet 
kan blive til at håndtere og leve med på 
en god og hensigtsmæssig måde, så den 
kan være der, uden at tage al magten. 
Og at der, ved fælles hjælp, kan findes 
gode veje at vælge og måder at hånd-
tere sorgen på, så den er med dig uden 
at knække dig, og så du kan genvinde 
fodfæste i livet.
Aftenen foregår hver gang med samme 
forløb, bortset fra forskellige temaer. 
Der bliver også tid til kaffe/the og noget 



OPSLAGSTAVLEN:

Høstgudstjeneste
Søndag den 18. september vil der i 
forbindelse med høstgudstjenesten i 
Alstrup kl. 10.30 være kirkekaffe efter 
gudstjenesten. I Saltum vil vi efter guds-
tjenesten kl. 19.30 genoptage en gammel 
tradition med kaffe og æbleskiver i sog-
negården. Kirkekoret medvirker i Saltum.

OPSLAGSTAVLEN

Alle Helgen 
gudstjeneste

Søndag den 6. november er der Alle Hel-gens dag. Ved gudstjenesten i Saltum vil navnene på de døde siden sidste Alle Hel-gens 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

Spaghetti-
gudstjeneste

Torsdag den 13. oktober kl. 17.00 holdes der spaghettigudstjeneste i Saltum Kirke 

En gudstjeneste, der er særligt rettet mod børnefamilier. 

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognegården. 
Tilmelding på tlf. 30705001 senest den 11.10.

Syng julen ind
Julekoncert i Alstrup kirke søndag 
den 11. december kl.15.00.
Kom og vær med til at synge julen ind 
i Alstrup Kirke med Saltum-
Alstrup kirkes børnekor!

“Syng Julen ind” i Saltum kirke, 
onsdag den 14. december kl. 19.30.
Kom i julestemning med Saltum 
Kirkekor og band.

Bandet

Skulle nogle i sognet, som spiller et 

eller andet instrument, have lyst til 

at komme og spille med i bandet, 

og/ eller sammen med organisten. 

Er man meget velkommen til at 

henvende sig til: Lisbeth Nymark 

Sørensen - Tlf. 22 73 51 65
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Siden sidst:

Døbte Saltum:

Døde Saltum:
Aksel Holm Jensen
Margrethe Hauge 
Jensen
Bent Barchow
Ane Marie Vejby
Else Boelskifte
Morten Olsen
Johanne Kathrine 
Møller
Henning Jøhnk

Alexander Eigil Bolt 
Rojen 

Herman Mølgaard 
Jørgensen 

Neel Broe Aagaard 

Samuel Zacho Leere Jesper Vej Klausen

Mie Quist Poulsen og 
Rasmus Hovalt og 
Dåb Balthazar Qvist 
Hovalts.

Tina Villesen og Frederik 
Møller Algren Jensen.

"Det er Gud, 
der ejer solen.

Han slår den fra 
om natten, 

for at spare på 
strømmen."

(Nicoline 5 år)

Bryllup:

Selma Lill Bech Garcia 



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum
04. sept. 15. s.e. trinitatis   9.30  10.30  kk
11. sept. 16. s.e. trinitatis Anette Udmark   9.30   
18. sept 17. s.e. trinitatis *Høstgj.  Kor  19.30    10.30 kk
25. sept. 18. s.e. trinitatis   10.30 
02. okt. 19. s.e. trinitatis Birgit L. Jensen   9.30 
09. okt. 20. s.e. trinitatis   9.30  10.30  kk
13.okt.  Spaghetti gudstjeneste  17.00   
16. okt. 21. s.e. trinitatis   10.30  kk 
23. okt. 22. s.e. trinitatis Anette Udmark   9.30   
30. okt. 23. s.e. trinitatis   10.30  9.30
06. nov. Alle Helgen   10.30 
13. nov. 25. s.e. trinitatis Michael Berg   9.00   
20. nov. Sidste s.e. trinitatis  10.30  kk 
27. nov. 1. s. i advent   10.30  kor 9.30  kor
04. dec. 2. s. i advent Birgit L. Jensen   9.30   
   
*Høstgudstjeneste: se opslagstavlen kk = Kirkekaffe  

   
Saltum Plejehjem  
Torsdag den 15. september  kl. 14.30 
Torsdag den 20. oktober  kl. 14.30
Torsdag den 17. november  kl. 14.30

Alstrup

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.


