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På søndag er det pinse, en af de tre 
vigtige højtider i kristendommen – 
ja, hvorfor er det nu lige det? Når jeg 
spørger konfirmanderne om højtiderne 
og deres betydning, så går det meget 
godt med jul og påske, i den ene bliver 
Jesus født, og i den anden genopstår 
han, det er der styr på i konfirmandloka-
let, men hvordan er det nu med pinsen? 

Jeg tror, det er svært ikke bare for kon-
firmanderne, men også for så mange 
andre at stille noget op med pinsen som 
højtid - bortset fra dens betydning som 
symbol på den tidlige sommer og på ly-
set. 
Jeg kender det godt, pinseprædiken er 
svær at skrive, for hvordan beskriver 
man ”ånd”, hvordan prædiker man over 
noget, som kan optræde så forskelligt, 
som ingen har set, og som ingen kan 
kontrollere? 
Jul ved man, hvad er og påske ligeledes, 
fordi de er mere konkrete og håndgribe-
lige, men hvad med pinsen? Vi kan ikke 
se Helligånden, men vi kan se sporene 
af den, og det tolker vi så i lyset af vores 
tro, men da tro har mange nuancer, da

bliver Helligånden i vores optik ligeså 
bredspektret, som farverne i regnbuen.

Pinse falder 50 dage efter påske, det er 
det græske ord for 50: pentekoste, som 
på dansk er blevet til pinse. Her efter 
himmelfarten er den tid forbi, hvor Jesus 
var på jorden, og den tid, hvor kirken 
skal til at berette om, hvad det er, Jesus 
har gjort, skal til at begynde. Pinsen er 
grundlaget for kirkens virke, fordi det er 
den højtid, som markerer, at Gud både 
er midt i blandt os og inden i os.

Pinsen er Helligåndens højtid, her fejrer 
vi Helligåndens komme i kirken, fordi 
Helligånden er Guds nærvær i og hos os 
mennesker. Det er ingen tilfældighed, at 
i vores sprog beskrives liv ofte med ord, 
der indeholder ånd fx. ”åndedrag”, for 
ånd er livets væsen. Guds Ånd er lige 
så usynlig som vores åndedrag, lige så 
virkelig og lige så nærværende og livs-
vigtig. 

Helligånden er Gud selv hos os nu. 

Schjoldager

Præstens Hjørne - Pinse
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Minikonfirmander
Det har været et fantastisk halvår her 
i Saltum. Lisbet (organist) og jeg har 
haft et hold minikonfirmander, fulde 
af spørgsmål, nysgerrighed 
og grin. Vi har virkelig som 
voksne nydt det samspil og 
den dynamik som er, når de 
kommer ud i kirken og sog-
negården sammen med os.

Disse glade timer sammen er 
blevet brugt på mange ting, 
blandt andet var minierne 
med i en gudstjeneste, hvor 
de med drama fortalte om 
hele påsken. 
Det er det billederne viser.

Tusind tak for lån af jeres fantastiske 
unger.

Lisbeth og Line

Konfirmander 2014
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PRÆSTENS NYE UNIFORM
1: Nu har du været i Saltum og Alstrup i 
ca. 6 år. Hvad fylder, hvis du tager et til-
bageblik over dine første år som præst?
Det første år for mit vedkommende 
gik med at lære sognet og arbejdet at 
kende, alt var nyt, og jeg havde ikke ru-
tine i noget som helst. Langsomt får man 
mere overskud til at finde sig til rette og 
engagere sig. Det handler meget om 
at blive fortrolig med sognet og være 
nærværende, det er noget af det spe-
cielle ved arbejdet, det er ikke bare en 
handelsvare, der skal sælges, hvis ikke 
der er en fortrolighed præst og me-
nighed imellem, så kan alt andet være 
lige meget, for så fungerer det ikke. Jeg 
er dybt afhængig af opbakning i sogn og 
menighedsråd, for uden kommer ingen 
af os nogen steder med det kirkelige ar-
bejde.

Jeg føler efterhånden, jeg har fået en 
erfaring med det ”almindelige” sognear-
bejde, selvom man skal passe på, det 
ikke bliver ren rutine, det skal altid ud-
vikles. Netop derfor er det også sundt, 
man søger nye udfordringer at hente er-

faringer i, og det har jeg forsøgt at finde 
det sidste års tid, og det har båret nogle 
for mig spændende ting med sig. Jeg 
er blevet flyverpræst, og jeg har i den 
forbindelse været på et par gode kurser, 
dels i noget kulturforståelse og dels et 
basiskursus for flyvepræster, og  så skal 
jeg med stiftets hjælp også påbegynde 
noget efteruddannelse  til efteråret, som 
jeg tror bliver spændende. Alt det her 
har fyldt en ikke ubetydelig del af min tid 
det sidste års tid.

Men der er også alt det, der fylder ud 
over det tidslige, og det er det allervigtig-
ste for mig. Det, der har fyldt og, som 
jeg stadigvæk håber vil fylde, er mødet 
med jer alle sammen. Både i kirken, i 
sognegården, hjemme hos alle mulig 
forskellige mennesker, og mange andre 
steder. Både i livets lyseste og mørkeste 
stunder – og på de ganske almindelige 
dage, hvor vi støder på hinanden over 
køledisken, på skolen eller på plejehjem-
met, det er altid blevet gjort i tillid, og 
det er jeg taknemmelig over. Det fylder 
meget … heldigvis!
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2: Du har fået en ny titel: Flyverpræst.
Kort fortalt, så skal jeg være præst for de 
ansatte på Flyvestation Aalborg og deres 
pårørende, ganske som jeg er præst for 
folkekirkens medlemmer i Saltum. Men 
da Flyvestationen på så mange måder er 
en speciel arbejdsplads, så betyder det 
også, at præstens arbejde får et specielt 
indhold. Flyvevåbnet bliver ofte sat ind i 
områder med problemer af vidt forskel-
lig karakter, lige fra væbnede konflikter 
til rent humanitære operationer, men 
fælles for det hele er det steder, der ofte 
står med nogle alvorlige udfordringer, for 
de mennesker, der lever i de områder, og 
det vil komme til at mærke dem, som vi 
sender derned. De ser ting og skal tage 
stilling til etiske dilemmaer, som vi an-
dre kun har mareridt om, og det mærker 
dem, og det mærker deres familie, når 
de vender hjem, og i begge tilfælde kan 
der være brug for præsten. 

3: Hvilken betydning får dit job som 
flyverpræst for menigheden? (Måske en 
menighedsudflugt i Herculesfly …..)
Det mest konkrete, som sogneme-
nigheden vil kunne mærke, vil være, at 
jeg kan blive udsendt, og så må der en 
vikar til i Saltum. Det kan måske også 
være sundt for alle parter, at prøve noget 
anderledes i kortere perioder. Men hvis 
sognet bare fik en vikar eller en udflugt 
til Aalborg ud af det, så var det et ringe 
bytte. Jeg tror faktisk også sognet på 
sigt får en mere erfaren præst ud af det. 
Jeg kan i hvert fald mærke, at det giver 
mig meget igen at have svære samtaler 
med mennesker, der er nødt til at have 
tunge overvejelser omkring emner som 
fx tillid, tilgivelse, samvittighed , skyld 
endog død. Jeg tror ikke, man kan være 
i den slags samtaler, hvis ikke man selv 

gør sig nogle tanker, så jeg tror bestemt 
også, de samtaler udvikler præsten.

4:  Hvilke ønsker og fokuspunkter har du 
for de næste år både her i sognet og i 
”luften” ?
Hvad flyvestationen angår, så gælder det 
også her, at man skal finde en tillid og 
fortrolighed, det er et af fokuspunkterne, 
det kræver sin tid, og jeg går til opgaven 
med en vis ydmyghed.
 Hvad sognet angår, så synes jeg, der er 
sket rigtig meget de sidste seks år, listen 
med nytiltag er lang, og hvor er jeg glad 
for at have fået lov til at være med til 
det. Det er vigtigt og positivt at kirken 
har flyttet sig fra bakken udenfor byen 
og ind i byen, den er, synes jeg, blevet 
en stærk medspiller i sognets hverdag-
sliv. 
 De sidste par år, fornemmer jeg, er der 
sket det positive, at der er kommet flere 
frivillige, det giver et helt andet åbent, 
farverigt og inkluderende kirkeliv, og det 
skal styrkes og arbejdes med. 
 Vi tilbyder allerede nu mange aktiv-
iteter for børn og bedsteforældregenera-
tionen, men hvad med dem, hvis børn 
vi ser, hvilke tilbud har vi til forældrene? 
og hvad med børnene efter konfirma-
tionen? Og hvilke tilbud ville kunne finde 
opbakning? 
 De steder, hvor kirken er i fremgang, er 
ofte de steder, hvor den forstår at have 
en socialt samlende funktion med ud-
gangspunktet i det gode budskab, hvor 
der skal være plads til at gøre det aktuelt 
for os alle. Der skal være plads til både 
eftertanke og fordybelse, og plads til 
handling og aktivitet for alle. Det håber 
jeg, vi kan styrke i Saltum.



Arrangementer:
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Kirkemusikerkoncert
søndag den 15. juni kl. 19.30
Årets kirkemusikerkoncert i Jammer-
bugt Provsti finder sted søndag d. 15. 
juni kl. 19.30 i Saltum Kirke. I lighed 
med tidligere år går organister og kirke-
sangere sammen om at arrangere en 
spændende og afvekslende koncert, 
hvor entreindtægten, 50 kr. pr. person, 
går ubeskåret til et humanitært børne-
projekt. På programmet til koncerten er 
en skøn blanding af kor-og orgelmusik 
blandet med solosang og messing. Koret 
dirigeres af organisterne Peter Anders-
son fra Hune Kirke og Morten Ahti Lyng 
fra Biersted Kirke. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 
årets kirkemusikerkoncert.

Saltum kirkekor onsdag 
den 4. juni kl. 19.30 

Velkommen til en aften med kirkens 
eget kor med et meget alsidigt og vari-
eret program. 

Foruden koret medvirker Gertrud Bjerg 
(klaver, harmonika), Jørgen Jensen 
(vokal, guitar), Stewart Worm (trom-
mer),Michael Fallgaard Nielsen (bas).

Strygerkoncert søndag 
den 20. juli kl. 19.30

Aleksander Sitkovetsky, violin Maxim Ry-
sanov, bratsch Andreas Brantelid, cello

Aleksander Sitkovetsky er i dag en 
særdeles efterspurgt violinist af de 
store internationale musikscener. Al-
lerede som 8-årig debuterede han og 
begyndte samme år studier på The Men-
uhin School. Maxim Rysanov er født i 
Ukraine, uddannet i Moskva og har nu en 
strålende karriere med udgangspunkt i 
London. Han har optrådt som solist med 
bl.a. DR SymfoniOrkesteret og ved BBC 
Last Night of the Proms. Maxim Rysanov 
har vundet en række priser og konkur-
rencer. Han har optrådt ved talrige an-
erkendte festivaler som  bl.a. Edinburgh 
international Festival og Salzburger Fest-
spiele. Som 26-årig er Andreas Brantelid 
allerede en af Skandinaviens førende 
cellister og efterspurgt af de store in-
ternationale orkestre. Han begyndte at 
spille cello som 4-årig. Andreas fik sin 
koncertdebut i en alder af 14 med Det 
Kgl. Kapel i Elgars Cellokoncert. Han har 
vundet flere konkurrencer og modtaget 
en lang række priser, bl.a. Kronprinspar-
rets Kulturpris i 2009. Entré 150 kr.

Koncert i Saltum Kirke 
den 9. juli kl. 19.30. 

Kirke- og  solosangerne ved Vejgaard 
Kirke Charlotte Hjørringgaard  Larsen 
og Jens Olav Heckmann, samt organ-
ist og kantor ved Vejgaard Kirke Peter 
Sloth Andersen spiller musik spæn-
dende fra barokken til vor tids musik. 
I koncertrepertoiret indgår værker af 
bl.a. Bach, Mendelsohn, Mozart og 
Carl Nielsen. 

Koncerten vil veksle mellem solo-
sang, duetter og orgelmusik.
De tre musikere er særdeles godt 
sammenspillet. Til daglig arbejder de 
sammen i Vejgaard Kirke ved kon-
certer, gudstjenester og kirkelige 
handlinger.

Koncerten finder sted i Saltum Kirke 
den 9. juli kl. 19.30. Entre 100 kr.
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Jeg begyndte at male for ca. 16 år 
siden, og jeg modtog undervisning 
gennem flere år i FOF Hjørring. 
Her var afdøde Phuzzy også en inspi-
rerende ildsjæl. 
Siden har jeg haft - og 
har stadig – stor glæde 
af mine malerkollegaer 
på malerværkstedet i 
Uhrenholdts Gård, Vrå.

Jeg maler med akryl på 
lærred og tænker mere i 
farver end motiver. 
Mine billeder er således 
for det meste abstrakte 
eller non-figurative, men 
ind imellem forsøger jeg 
at male naturalistisk.

Jeg nyder at sætte kulør på tilværels-
en bl.a. med denne farveleg på 
lærreder.

For nogle år siden begyndte jeg at 
male igen efter flere års pause. De 
fleste af mine malerier udfører jeg 
med akrylmaling. Jeg er autodidakt,
men har gennemgået flere kurser 
ved anerkendte kunst-malere, 
bl.a ved Karen Roed, Hvorslev (nu 
Norge) og Mogens Andersen, Skal-
lerup. Da jeg gennem mit tidligere 
virke har arbejdet meget med 
mennesker, går de igen i mange af 
mine billeder, og vises i forskellige 
abstrakte situationer. 

Den globale opvarmning har også 
inspireret mig til flere af mine 
billeder.

Her foretrækker jeg at udtrykke mig 
nonfigurativt. 

Jeg vil gerne gennem mine malerier 
medvirke til, 
at vi stadig 
tænker over, 
hvordan vi be-
handler vores 
jord
klode.

Annalise 
Kjøge

Maler Annalise Kjøge

Udstilling i sognegården

Maler Anne-Margrete Lyng

Anne-Margrete Lyng



 I 2 måneder var klokkerne i Saltum 
kirke tavse og blev i denne periode 
afløst af en mobil kirkeklokke på kirk-
ens parkeringsplads.

Under et rutinemæssigt eftersyn af en 
klokkesagkyndig blev der konstateret 
svagheder i det gamle ophæng og de 
tons tunge klokker blev afmonteret og 
sat på gulvet oppe i tårnet.  Herefter 
blev ophænget nogle steder fornyet 
og andre steder forstærket, ligesom 
de mekaniske dele blev sandblæst og 
malet. Udgifterne til renovationen er 
dækket af provstiets pulje til uforud-
sete udgifter.

Saltum kirke har 2 klokker – en stor og 
en lille. Sådan har det imidlertid ikke 
altid været. Indtil 1975 var der kun én 
klokke, men det fandt én af sognets 
velgører ikke var nok. Han skænkede i 
al hemmelighed en ny klokke, der blev 
opsat om natten, for at ingen skulle 

vide det. Så var det blot at se, om 
nogen lagde mærke til det næste 
morgen!

Tavse kirkeklokker
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At være engel er typisk kvindearbejde. 
Drenge ligner ikke engle, 
ikke engang når de smiler.
(Anna 9 år, Cornelia 7 år)

Harald Kirkbak ringer ind til gudstjeneste
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Nyt fra kirkegården
Efter samarbejdet med graver Kristian 
Hansen ophørte, kort før jul, har me-
nighedsrådet ansat Louise R. Larsen 
som graver og kirketjener. 

Louise bor i Moseby med sin forlovede 
og deres to piger. I den ene gravermed-
hjælper stilling er ansat Laila Kristens-
en, det er Lailas 4. sæson på Saltum/
Alstrup kirkegårde. 

Laila vil også være at finde i kirketjener 
rollen, som afløser for Louise. Laila bor 
i Kaas med sin mand og søn. Som den 
anden gravermedhjælper er ansat Kent 
Feldt, Kent vil ligeledes være at finde i 
kirketjener rollen. 

Kent bor i Pandrup med sin samlever 
og søn. Sidst, men ikke mindst er Ka-
rin, som har været i fire ugers praktik 
tidligere på året, ansat i 25 timer om 
ugen i den travleste tid, fra d. 1. maj 
til d. 31. oktober. Louise, Laila, Kent 
og Karin bydes velkommen til arbejdet 
ved vores to kirker, vi glæder os til sa-

marbejdet og håber I bliver glade for 
at være her.

Fra 1. april til 1. oktober er vi til at 
finde på Alstrup kirkegård om tirs-
dagen fra kl. 7.30 til 12.00, og da 
vil kirken også være låst op.
 
Hvis I har nogle stauder, som I ger-
ne vil af med, tager vi meget gerne 
imod dem her på kirkegården :)
 
Alt, hvad der ikke er sat i en ned-
gravet granitvase eller et ”kræm-
merhus” ved pladerne i græsset 

(nordsiden af kirken), vil blive 
fjernet fra den 1. april og til den 1. 
December, da det skader græsset, 
og det tager meget af vores tid, når 
vi skal slå græs.
 
Der er kontortid i Alstrup tirsdag fra 
11.00-12.00 og i Saltum onsdag, 
torsdag og fredag fra 11.00-12.00.
 

 Venlig hilsen 
Louise

Fra graveren

Fra venstre: Laila Kristensen Midten: Kent 
Feldt Højre: Louise R. Larsen.
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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.
Ungdomskoret 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 Sørensen, 
på tlf.: 98-248467 eller 22735165.

OPSLAGSTAVLEN

Sogne-
medhjælper

Sognemedhjælper Line 

Møller Mousten har opsagt 

sin stilling ved Saltum Kirke, 

idet hun tiltræder en 

tilsvarende stilling i 

Vejgård pr. 1. juni.

Hjemmeside
Sognets hjemmeside er på grund af særlige omstændig-heder ikke blevet opdateret siden den blev lanceret. 
Menighedsrådet arbejder på at få en ny hjemmeside etableret i løbet af efteråret.
Indtil da skal vi anbefale at benytte hjemmesiden 
www.sogn.dk

Kirketælling
Biskop Henning Toft Bro har fra påske 
og et år frem iværksat en kirketælling i 
alle stiftets over 300 sogne. 

Formålet er at sætte tal på det mang-
foldige liv, der leves i folkekirken og 
på den måde dokumentere, at der er 
masser af liv i kirken. 

Kirketællingen vil give et præcist billede 
af, hvor mange der er med til gudstjen-
ester, møder og de mange andre aktivi-
teter, der arrangeres af menighedsråd 
og præster.
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Præsten tager gerne på hjemmebesøg 
eller sygehusbesøg. Hvis du gerne vil 
have et besøg, er du meget velkom-
men 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 inde-

holde alt mellem himmel og jord. Det 
behøver ikke være noget helt specielt, 
man gerne vil tale om. Jeg har tavs-
hedspligt, 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

Hjemmebesøg

Siden sidst:

Døbt i Saltum
Aske Rasmussen Vittrup
Lucca Lucia Bonkegaard
Velsignet i Saltum
Maria Bonkegaard Jensen 
og Niels Bonkegaard
Viet i Saltum
Mitzi Skovsgaard Thomsen 
og Martin Ritter
Døde i Saltum
Esther Christoffersen
John Møller Jensen
Kenneth Vedel Kisbye

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
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 mel-
lem kl.10 – 11. Mandag fri
Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
99301616 - www.hv-nord.dk
Deadline: for indlæg til næste nummer
Torsdag den 3. juli.



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 dagen før kl. 18.00.

Alstrup
08. juni Pinsedag  Kirkekaffe  KK 10.30 9.30

09. juni 2. pinsedag   Fællesgudstjeneste i Hune kl. 11.00  

15. juni Trinitatis  10.30 9.30

22. juni 1. s.e. trinitatis Anette Udmark 9.30 

29. juni 2. s.e. trinitatis  10.30 

06. juli 3. s.e. trinitatis  9.30 

13. juli 4. s.e. trinitatis   Kirkekaffe 10.30 9.30

20. juli 5. s.e. trinitatis  9.30 

27. juli 6. s.e. trinitatis   emeritus 10.30 emeritus 9.30

03. aug. 7. s.e. trinitatis Michael Berg  9.00 

10. aug. 8. s.e. trinitatis  emeritus 9.30  emeritus 10.30

17. aug. 9. s.e. trinitatis   Kirkekaffe 10.30 

24. aug. 10. s.e. trinitatis  10.30 9.30

31. aug. 11. s.e. trinitatis  10.30 

07. sept. 12. s.e. trinitatis  9.30 10.30

   

KK= Kirkekoret medvirker   

Hvor intet andet er nævnt varetager sognets præst gudstjenesten  

 

Gudstjenester på plejehjemmet   

19. juni kl. 14.30   

21. august kl. 14.30   

   


