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Præstens hjørne
for når alt kommer til alt, så står der
forbløffende lidt om de tre mænd. Det
er temmelig lidt, vi rent faktisk ved om
dem og om, hvad det egentlig var, der
skete.

”Dejlig er den himmel blå
lyst det er at se derpå
hvor de gyldne stjerner blinke
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig
os fra jorden op til sig”
Jeg er næsten sikker på, at de fleste
vil begynde at nynne med på melodien, når de læser dette første vers af
salmen ”Dejlig er den himmel blå”. En
salme, som vi alle kender, og som er
en uundværlig del af julen for mange.
Men jeg tror, mange glemmer, at den
egentlig først hører til i januar. Det gør
den, fordi det er helligtrekongersalmen
over dem alle, og helligtrekonger markerer i vores del af verden afslutningen
på julen. Fortællingen om de tre hellige
konger, som kom for at finde det lille
nyfødte barn i krybben, er en af de
kendteste i Det nye Testamente.
Derfor findes der nok heller ikke den
tekst i bibelen, som er omgivet af så
mange billeder og forestillinger, og det
har fået historieskrivere op igennem
tiderne til at skrive videre på historien, og har fået traditionerne til at gro,
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Legenderne om Kaspar, Melchior og
Balthasar er mange, men navnene i
sig selv er en langt senere tilføjelse.
Vi plejer at kalde dem de hellige tre
konger, selvom der ikke står noget som
helst om, at de var hellige, eller at der
var tre af dem, eller at de var konger
i det hele taget. Det er alt sammen
noget en senere tradition har føjet til.
Så hvem var disse vise mænd egentlig.
Vi ved som en kendsgerning, at for
2000 år siden i de sidste af kong Herodes regeringsår, kommer planeterne
Saturn og Jupiter så tæt på hinanden, at
de ligner én enkelt meget klar stjerne.
Og som de har stået på himmelen, kan
vi godt gå ud fra, at datidens astronomer har bemærket det. Der er fundet
lertavler i ruinerne af et gammelt observatorium ved Eufrat, som nøje beskriver begivenheden og kommer med
en tydning lignende den, vi hører om i
Bibelens beretning. Så teksten fører os
til en kultur, hvor stjernetydere nød stor
agtelse. De tre vise mænd var astronomer – hverken mere eller mindre.
De udforskede himmelen, og i overensstemmelse med den tids forestillinger
tillagde de deres observationer religiøs
betydning.
Dybest set er der meget bygget ovenpå
fortællingen om de vise mænd, men
fortællingen er vigtig, fordi vi slutter
julen med at høre, at vi – som de vise

mænd – sendes videre ud på den vej,
vi skal gå, og ud i det liv, vi skal leve,
med julens evangelium klingende i sind
og bevidsthed. Da de ser ned i krybben,
ser de det, der også er det vigtige for
os i beretningen om de vise mænd, at
Gud er kommet til vores verden.
Her i blandt os tog han bolig. Gud er
ikke i Templet i Jerusalem, eller i Mekka
og for den sags skyld heller ikke i religionskrigene, eller på et kontonummer
i banken.
Dette er netop ikke kun en smuk beretning, men det er fortællingen om, at
de fleste af os hører til i hverdagen - i
stalden om man vil.
For menneskeliv leves ikke østen for
solen og vesten for månen, livet er ikke
én stor lykketilværelse, hvor alt går,
som vi gerne vil have det til. Men det
er vigtigt nok heller ikke en historie om,
at så er vi jo nødt til at blive, hvor vi er,
at vi ikke kan flytte os, at vi er låst fast

i mørket, men vi lever i en hverdag –
en hverdag, hvor Gud er en del af den.
Vi bærer budskabet med os hele året
rundt - længe efter at julelysene er
slukket. Ud i hverdagen og ud på vores
egen vandring: At Gud blev mennesker
så nær, som mennesker er hinanden, at
stjernen fra Betlehem stadigvæk lyser
i os, og at julens fred, glæde og håb
stadig lever i os - og forhåbentligt kan
vi se mulighederne for glæde og lys
også i vores hverdag.
Kristian Schjoldager

Glædelig jul
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Noget på hjerte
det er noget, vi alle kan forstå. Noget,
vi alle har brug for at høre og minde
hinanden om vigtigheden af.”

Foto: Les Kaner

”Bibelen pirker til
vores fælles håb”
Tekst: Thomas Godsk Larsen
For skuespiller Bodil Jørgensen skyder
Bibelen med raketter; raketter, der
kaster lys, farver og toner på det liv,
vi lever her på jorden.
Da Bodil Jørgensen var indlagt efter
sin ulykke under en filmoptagelse i
2014, lyttede hun til Den Nye Aftale
på lydbog. Bibelen er siden kommet
til at spille en vigtig rolle i hendes liv:
”Hver gang jeg lytter eller læser i
Bibelen, skyder fortællingerne nye
farver og toner ind i mit liv. Der er en
utrolig dybde i dem, og samtidig er
de enkle at forstå. Tag den fortabte
søn, som griber mig igen og igen. Den
handler om kærlighed og tilgivelse,
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For Bodil Jørgensen taler Bibelen,
især Det Nye Testamente, igen og
igen om relationer. Relationer imellem os mennesker, relationen imellem
Gud og menneske:
”Uden Gud kan vi let komme til at
leve overfladiske liv med hinanden.
Vi skal kigge indad – det skal vi nå,
den uendeligt korte tid, vi er her. Vi
skal opdage, at der er noget, der er
større end os, men som stadig har
med dette liv at gøre. Det fortæller
Bibelen om. Kristendommen rummer
en så stærk åndelighed midt i det liv,
vi lever: Tænk sig, Gud blev menneske i skikkelse af Jesus Kristus for at
dele vilkår med os her på jorden. Det
er genialt!”
Bodil Jørgensen har medvirket i oplæsningsarrangementer, hvor hun
særligt er kommet til at holde af Salmernes Bog i den oversættelse, der
nu udgives med Bibelen 2020:
”Salmernes Bog er utroligt smuk, så
poetisk og så dramatisk, og den nye
oversættelse er utrolig vellykket. Salmernes Bog favner på én gang det
liv, vi lever her, og det himmelske
rum. Det er fantastisk at få lov at
stå i kirkerummet og sige tak for, at
der er en himmel over os. Og der er
så mange smukke ord at tage af i
netop det skrift – ’dit ord er en lygte
for min fod og et lys på min sti’. De
inspirerer mig, og jeg kan hvile mit
hoved ved ordene.”
Men de bibelske fortællinger rummer
også mørke og håbløshed, fortæller

Bodil Jørgensen:
”Det, oplever jeg, mange har svært
ved at rumme i dag. Det skal helst
være så pænt, det hele. Men det må
godt være der, mørket, det er jo en
del af livet.

mørket ret imod og pirker til det fælles håb i en tid, hvor det er blevet så
utrolig ensomt for den enkelte. Det
er dette store, evige håb, jeg finder
i Bibelen.”

Det er godt at forholde sig til, og det
er godt, vi med Bibelen også kan råbe
’red mig, ’hjælp mig’.”
På et tidspunkt læste Bodil Jørgensen Lukasevangeliets kapitel 18, hvor
Jesus taler om at modtage Guds rige
ligesom et lille barn:
”Det berørte mig stærkt. Jeg fik lyst
til at gå ud, banke på døre og sige:
vidste I godt det?
Troen kræver noget af os, men den
udvider også vores horisont, taler
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Julearrangementer
Juleaften i Saltum
og Alstrup kirker
Normalt kommer der mellem 700 og 800
glade og forventningsfulde mennesker i
Saltum kirke juleaften og 100 lige så glade og forventningsfulde i Alstrup kirke. I
Saltum er der i år tre gudstjenester, en
kl. 11.00 en kl. 14.45 og en kl. 16.30. I
Alstrup er gudstjenesten kl. 13.30. For
at undgå at de fleste går forgæves, har
menighedsrådet besluttet, at der er tilmelding til gudstjenesterne juleaften.
Tilmelding foregår til kirketjener Louise Larsen i perioden fra d. 7. til d. 10.
december på tlf. nr. 40487751, gerne i
telefontiden fra 9.30-10.30 eller mail:
saltumkirkegaard@gmail.com.
Ved tilmelding oplyses, hvilken gudstjeneste man vil tilmeldes, navn på den, der
tilmelder, og det totale antal, der ønskes
tilmeldt. I Saltum kan der sidde seks
på en bænk og i Alstrup fire. Hvis man
kommer fra samme familie/husstand,
kan man sidde tæt, og vi kan, når der er
tilmelding, få plads til flest mulig. Der vil
også være enkeltpladser, men alle skal
tilmeldes. For at overholde myndighedernes retningslinjer om afstand er det
kun muligt at benytte hver anden bænk
i begge kirker.

Aflysning
Julegudstjenester for småbørn og
skolebørn er aflyst i år.
Der vil i stedet være en adventskalender på saltumalstrupkirker.
dk, hvor sognepræst Kristian Gram
Schjoldager og organist Lisbeth Nymark Sørensen fortæller og synger.
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Man vil få anvist sin plads, når man ankommer til kirken. Pga. corona opstår
meget nyt, måske også muligheden for
at skifte juleaftensgudstjenesten ud med
en af de mindre hektiske juledage.
Der er gudstjeneste 1. juledag, 2. juledag og julesøndag i Saltum kirke, alle
dage kl. 10.30.

Juleaften på hjemmesiden
På saltumalstrupkirker.dk vil der blive
lagt en juleandagt ud d. 24. december.

Nytårsaften
i Saltum kirke
Normalt kommer der ca. 100 glade
og feststemte mennesker til gudstjeneste i Saltum kirke nytårsaften. Det
er tæt på grænsen af det maksimale
antal. Derfor har menighedsrådet besluttet, at der også skal være tilmelding til gudstjenesten nytårsaften.
Tilmelding foregår på samme måde
som til juleaften og i perioden fra d.
7. til d. 10. december.

Børnearrangementer
Minikonfirmander
Saltum Skoles 3. klasse inviteres til at
gå til minikonfirmand 10 tirsdage efter
skoletid fra og med uge 2. Det er dåbsoplæring, og det er gratis at være med.
Man behøver ikke være døbt for at være
med. Det er bibelhistorier, samtaler om
Gud og livet, eftermiddagsmad, kreative aktiviteter, leg og hygge.

www.jetsmark-kirke.dk
– senest 6. januar.
Har du spørgsmål: så kontakt Karen
M.V. Olesen. Email: kmvo@km.dk
og tlf. 61222954

Der afsluttes med en gudstjeneste palmesøndag, hvor minikonfirmanderne
medvirker.
Klassen får besøg fra kirken inden jul,
og tilmelding sker via

Jeg kan ikke rigtig huske,
hvordan Pernille og jeg
blev kærester. For det er
faktisk mange år siden
(Rune 6 år)

Spaghettigudstjeneste i Saltum Kirke
Tirsdag den 9. februar kl. 17.00. Tilmelding til Inger senest 2 dage før på
30705001. Begrænset antal pladser pga. Corona.
Guds mor hedder Gudmor,
Hun er mor til alle hans børnebørn: Moses, Jesus og Julemanden.
(Henrik 7 år)
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Fra Menighedsrådet
Resultatet af valgforsamlingen, der blev
afholdt den 15. september, til det fælles
menighedsråd for Saltum og Alstrup
sogne er, at følgende blev valgt:
Dorte Gregersen, Inger Ibsen, Elin Gjerløv, Line Mousten, Henrik Munkholt og
Harald Kirkbak alle fra Saltum sogn og
Niels Christian Andersen og Allan Jensen begge fra Alstrup sogn.
Som stedfortrædere er der fra Saltum
sogn valgt: Annemette Michelsen og
Anette Marie Gade Som stedfortrædere
er der fra Alstrup sogn valgt: Elsebeth
Mortensen og Sonja Andersen Menighedsrådet konstituerer sig den 26. no-

vember, og funktionsperioden begynder
1. søndag i advent.
Figurerne til altertavlen er nu færdig
restaurerede og malerarbejdet af kassen til figurerne er igangsat. Hvis vi er
heldige, er altertavlen færdig inden jul.
Knæfaldet er sendt til møbelpolstrer,
og det håber vi også er retur inden jul,
men man kan aldrig vide. Når altertavlen er på plads, vil vi prøve at få
den fine midlertidige altertavle sat op
i sognegården
Dorte Gregersen
menighedsrådsformand

Tillykke til årets konfirmander

Foto: Jette Therkildsen
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Guds nåde er en vintergæk
Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer*
den ryddede en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dér, hvor foden gled
bliver kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere.
Simon Grotrian
(Salme nr. 826 i DDS)

*hjernehalvdele

Minder om paradis
Den kendsgerning, at jeg altid søger
efter Gud, altid kæmper med fuldt
ud at forstå kærlighedens rækkevidde, altid længes efter den fuldkomne
sandhed – alt dét peger på, at jeg
allerede har fået lov til at smage Gud,
kærligheden og sandheden.
Jeg kan kun søge efter noget, jeg til
en vis grad har fundet. Hvordan skulle jeg kunne søge efter skønhed og
sandhed, hvis ikke mit hjerte allerede
kendte til den skønhed og sandhed?
Det lader til, at vi alle har dybtliggende, indre minder om det paradis, vi har mistet. Måske er ordet

”uskyld” bedre end ordet ”paradis”.
Vi var uskyldige, før vi begyndte at
føle skyld; vi var i lyset, før vi gik
ind i mørket; vi var hjemme, før vi
begyndte at lede efter et hjem.
Dybt i vores hjerter og sind ligger den
skat gemt, som vi søger efter. Vi ved,
hvor kostbar den er, og vi ved, at den
indeholder den gave, vi mest af alt
længes efter:
Et liv, der er stærkere end døden.
Ukendt
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Kort og godt
Kirkekaffe
På grund af corona
er der indtil videre ingen
kirkekaffe efter
gudstjenesterne.
Vi håber snart at kunne
vende tilbage.

Fastelavn
Søndag den 14. februar er der
fastelavn, og i Saltum Kirke vil der
blive afholdt børne- og
familiegudstjeneste kl. 10.30.
Efter gudstjenesten vil der,
såfremt coronasituationen
tillader det, blive slået katten
af tønden og
spist fastelavnsboller.

Julekoncertern
i Alstrup Kirke
den 6. decembe
r
og Saltum Kirke
den 9. decembe
r
er desværre afl
yst
på grund af
coronakrisen.
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Siden sidst
Dåb i Saltum:

Selina Nørgaard Hansen

Bryllup Saltum:

Mattiias Max MasseyPedersen og Magnus
Leo Massey-Pedersen

Anna Helene Torp

Velsignet Saltum:

Døde Saltum:

Sander Lykke Berntsen

Birthe Spanggaard
Ejvind Lønstrup
Emmy Solveig
Hjørringgaard
Peter Houen
Kristian Johansen
Henning Christensen
Sarah Lund Mogensen og
Jørgen Madsen
Sandra Carey Allen og
Andreas Nyrup Sindberg

Mette Johanne Mondrup
og Ebbe Kronvald
Petersen

Johannes Olesen

Kontakt info:
Formand
Dorte Gregersen
Tlf. 29891794
Graver
Louise R. Larsen
Tlf. 40487751
Telefontid:
Tirsdag – fredag
09.30 – 10.30
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
Deadline for indlæg
til næste nummer:
Fredag den 4. januar.
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn
29. november 1. søndag i advent		

Saltum

Alstrup

10.30

9.30

06. december 2. søndag i advent Kathrine S. Lisbjerg 9.30
13. december 3. søndag i advent		

10.30

20. december 4. søndag i advent		

9.30

24. december juleaften		

11.00 14.45 og 16.30 13.30

25. december Juledag		

10.30

26. december 2. juledag		

10.30

27. december Julesøndag		

10.30

31. december Nytårsaften		

21.00

03. januar		

Helligtrekonger søndag

10.30

10. januar		

1. s.e. H3k		

10.30

17. januar		

2. s.e. Hk3		

9.30

24. januar		

s.s.e. H3k

Kathrine S. Lisbjerg 9.30

31. januar		

Septuagesima

Kyndelmisse

07. februar

Sexagesima		

10.30

14. februar

Fastelavn		

10.30

21. februar

1. s. i fasten		

10.30

28. februar

2. s. i fasten

7. marts 3. s. i fasten

10.30

19.30

Birgit L. Jensen

9.30

Michael Berg

9.00

9.30
10.30
10.30
9.30

			
Saltum plejecenter			
23. december		

Kristian Schjoldager

10.45

21. januar			

Kristian Schjoldager

14.30

18. februar		

Kristian Schjoldager

14.30

Flextrafik: Bestilles på tlf. 9934 1134, på nt.flextrafik.dk eller i app’en flextrafik. Udgiften refunderes af Saltum Kirke mod kvittering.

