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Præstens hjørne
så rejser jeg til Afrika, og må nu savne
nærværet med jer endnu en gang.

Postcorona!
Jeg er nok ikke den eneste, der syntes, at forårets krise var helt og aldeles
surrealistisk, og at det på alle måder
ændrede min hverdag og sociale handlingsmønster.
Men som præst nagede det mig virkelig,
at netop hvor vi havde brug for sammenhold, fællesskab og hjælpsomhed,
noget som er folkekirkens spidskompetence, der var vi tvunget til at låse
døren til kirken, aflyse gudstjenester
og arrangementer, føre de fleste sjælesørgeriske samtaler via telefonen og
hjælpe så godt vi kunne – på afstand!
Det her er langt fra en kritik af, at vi
måtte lukke – nærmest tværtimod. Jeg
er dybt taknemmelig og fuld af beundring for alle de mange mennesker, der
på en eller anden måde i stort og småt,
tog ansvar, hjalp og skabte sammenhold, og jeg er både glad for og stolt af,
at vores folkekirke gjorde det samme.
Men i hele perioden savnede jeg stadigvæk et nærværende fællesskab i ordets
mest bogstavelige betydning – som en
kontrast til ”på afstand”.
Jeg har glædet mig til, vi kunne få liv
i kirkebygning og sognegård igen og
skrue op for vores fællesaktiviteter, og
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Men under det hele dukkede der nye
måder at styrke fællesskabet på og for
så vidt også nærværet (så godt som vi
nu kunne under omstændighederne).
Jeg så mennesker, der handlede ind
for dem, der af den ene eller anden
grund ikke selv kunne gøre det. Mennesker mødtes og drak kaffe sammen
via de sociale medier, og der blev afholdt gudstjenester, der i stort tal blev
fulgt ligeledes på de sociale medier og
hjemmesider rundt omkring.
Og så lagde jeg mærke til, at fællessang
hver for sig også blev populært. Her
i landet har vi altid haft tradition for
at synge også i krisetider, vi måtte fx
desværre aflyse et arrangement i byen,
hvor vi skulle samles, fejre befrielsen
den 4. maj og netop synge de sange,
som mennesker samlede sig omkring
i 40´erne.
Folkekirken har haft en central rolle i
bevarelsen af den sangtradition. Her
er rammerne for, at musikere og kor
samles for at fastholde sangen, og jeg
kan bare sige, at både organist og præst
er bevidste om, at vi til gudstjenesterne
kommer bredt ud i alle salmebogens
kroge i løbet af kirkeåret, netop for at
fastholde et bredt kendskab til salmerne. Folkekirkens salmebog repræsenterer vores sangtradition igennem 1000
år, og i tillæg dertil har Højskolesangbogen været flittigt brugt til alt, hvad
der er foregået i sognegården, så det
glædede mig, da jeg læste, at netop
Højskolesangbogen for første gang dukkede op på boghandlernes bestsellerliste. Vi synger stadigvæk i fællesskab,

og hvor det bekræfter mig i vigtigheden
af, at vi fortsat bliver ved med det.
Det er måske lige akkurat nu tiden til
at genopdage, hvor meget fællesskaberne betyder for os. Hvis der er noget, coronakrisen fortæller os, er det,
at alle liv er forbundet med hinanden.
Der findes ikke noget menneske, som
kun er sin egen lille verden, og som selv
bestemmer over sit liv. Forhåbentlig
er vi efter denne epidemi vågnet op
til en ny sans for, at fællesskabet er
før individet, og hensynet til andre går
forud for hensynet til én selv. Vi er del
af et stort menneskeligt fællesskab – på
godt og ondt.
Vi smitter hinanden, ja, men vi lever
også af hinandens smittende smil, omsorg og kærlighed. Hvad ville vores liv
være uden øjnenes nærkontakt – den

som vi savnede, medens vi kun kunne
nå hinanden via computeren?
Fællesskabet er det første og bærende
i vores liv, og det mærker vi, når vi
savner den normale selskabelige omgang med hinanden. Vi bærer stadig
omsorg for hinanden, vi hjælper stadigvæk hinanden, vi synger stadig i
fællesskab. Måske blev vi også mere
bevidst om, hvorfor vi gør det, at det
fællesskab ikke er en selvfølge, men at
det lever af, at vi tør tro sammen, at
vi har modet til at håbe sammen, og
at vi tør lade kærligheden slå rod i os,
så den bliver til næstekærlighed, der
med glæde smitter imellem os. ”Ind
i fællesskabet” – det kunne være et
passende mantra ”postcorona”!
Kristian Schjoldager

Glædelig
pinse...
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Noget på hjerte
sidde fast i stoffet. Den måtte have grebet fat i stoffet da hun gik forbi træerne.
Englen findes desværre ikke mere, men
var i mange år en velkommen gæst på
vores juletræ.
Havde vi gæster eller venner i vores hjem
blev der altid sunget og spillet. Mor var
temmelig god til at spille klaver, og det
var hende magtpåliggende, at vi drenge
skulle lære at spille. Jeg violin, Søren
trompet og Lars harmonika. Lars er så
den eneste som har holdt det ved lige,
og gik snart over til at spille keyboard.
Da jeg blev spurgt om jeg ville skrive et
indlæg til kirkebladet, var svaret straks,
ja det vil jeg gerne. Nu sidder jeg så her
og skal til at gøre det lovede, og straks
er det ikke så nemt - og dog.
Jeg har meget at takke mine forældre for.
Den bedste arv som de har givet mig, er
nok den kristne lærdom og tro. Jeg voksede op som den ældste af tre drenge,
født i slutningen af krigen på Øster Hjermitslev enge. Tolstrup sogn. I 45 købte
mine forældre en lille klitejendom i Ejersted klit. Jeg husker den som stråtækt og
med ikke særligt frugtbar jord, men et
varmt og kristen hjem. Saltum kirke var
et naturligt sted at komme, og gerne. Vi
har altid været tilknyttet Saltum Kirke i
vores familie.
I mange år var der en papirengel som var
fast pynt på vores juletræ, og englen var
vi meget opsat på skulle være på træet.
Historien bag englen var, at mor bar mig
til dåben 1. juledag 1944. Hun gik op af
kirkegulvet, og mellem de to flotte og
pyntede juletræer. Den gang var der to
træer, et på hver side af midtergangen,
begge pyntede med hvide engle, som
det ene træ er i dag. Mor var i sin brudekjole, og da hun kom hjem og skulle
af kjolen, opdagede hun en hvid engel
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Jeg sagde engang til min mor, du synger
meget højt i Kirken. Jeg var vist lidt flov
over, at jeg kunne høre hende synge med
høj og klar stemme. Svaret var, du skal
aldrig være bange for at synge din glæde
ud og prise din Gud. Siden har hun mange
gange sagt: ”Jeg kunne høre din stemme”. Det er, når vi synger i kirkekoret,
hvilket jeg med glæde nu har gjort i ti år.
Jeg har altid følt en tryghed ved kirker,
og er vi ude at køre eller rejse, går både
Karin og jeg gerne ind i en kirke. Beder
en lille bøn, måske i tankerne og føler
os lidt nærmere Gud. Vi er ikke de mest
flittige kirkegængere, men som jeg hørte
en gang. ”Det er bedre at sidde ude i
Guds skønne natur, høre kirkeklokkerne
og tænke på Gud og kirken, end at sidde
i kirken og tænke på skoven og naturen”.
En af de skønneste gudstjenester, som
jeg har været til, glemmer jeg aldrig. Som
dreng og FDF’er var jeg på lejr på Sletten
ved Himmelbjerget. Søndag morgen gik
vi ud i skoven, hvor der knap var blevet
lyst. Her var der indrettet det, som skulle gøre ud for et kirkerum, og bøgene
dannede hvælvinger over vores hoveder.
Vi sad på bænke lavet af træstammer,
og der var rejst et trækors, ligeledes af

træstammer. Præsten kom og hilste på
hver og en, og lige da solen brød gennem
bøgeløvet, og spinddelsvævet i træerne
gnistrede, begyndte vi at synge: I østen
stiger solen op. Det var så smukt, at alle
sang de sidste vers med gråd i stemmen.
Man kunne ikke have været Gud nærmere
end den morgen, og flottere katedral og
kirkerum kunne man ikke tænke sig.

skrænten. Nej, jeg skød ikke noget, men
sad længe og lod tankerne flyve, ramme
kunne jeg sikkert heller ikke, med tårer
i øjnene. Mine tanker var, gid jeg havde
kunnet tage min far med på sådan en
morgen, han som havde lært mig alt om
naturen, men det var desværre for sent.
Kan man komme sin Gud nærmere end
sådan en morgen, jeg tror det næppe.

For nogle år siden blev jeg inviteret på
jagt ude i et jagtområde, som vores svenske ven ”Mons” var med i. Vi kørte ud i
buldrende mørke, og jeg blev sat af ude
i skoven, på en vendeplads. Nu går du
bare 300 m. ud af den sti, så går du til
højre, og så kommer der en ny sti. Den
går du til venstre af, og på et tidspunkt
kommer der en lysning på højre hånd.
Kikker du ned af skråningen står der en
stol ”Kongestolen”, og der skal du sidde.
Kongestolen var en lænestol, hvor ryggen
kunne vippes tilbage. På en eller anden
måde fandt jeg min plads i mørket og fik
nok en lille en på øjet. Jeg vågnede, da
solen var ved at stå op, og hvilket syn.
Tågen lå i banker hen over den skønneste
eng med engblommer og en masse andre
skønne planter og blomster. Til venstre for
mig løb en fos med stærkt strømmende
vand og fald. Nede på engen foran mig
løb åen, og der gik en elg med kalv. Også
rådyrene fandt ud på engen sammen med
tjur og urhaner.
De sad og skogrede, baskede med vingerne og forsøgte at kalde hønerne til.
Pludselig kom der tre rævehvalpe hen
langs kanten af engen, drejede så pludselig om i retning af, hvor jeg sad. Jeg
piber lidt som en mus, og til sidst står de
lige foran mig.
Men så fattede de mistanke, vel nok på
grund af færten og slog en hel koldbøtte
da de løb, og tumlede tilbage, ned af

Som dreng gik vores vej til skole, og hvis
vi ellers skulle hjemmefra, ad sandvej og
gennem skov. Vores cykler blev altid stillet inden for kirkediget, når vi skulle med
bus. Far sagde: ”Der står de mest sikkert,
for ingen tør gå ind på kirkegården om
aftenen og natten”. En gang kom vi hjem
fra Øster Hjermitslev med den sidste bus,
og havde fået to kattekillinger, der var
anbragt i en papkasse. Vi stod inden for
diget, da et ungt par kom cyklende hånd
i hånd. Idet de passerede lågen, jamrede kattekillingerne sig med den mest
forfærdelige lyd. Den unge mand slap
pigens hånd, og cyklede fra hende af bare
skræk, pigen kørte skrigende efter ham.
Han havde ikke lært det, som min far
havde lært vi drenge. Han sagde, bliver
i forskrækket over et eller andet, når I
kører i mørket, så stop op og undersøg,
hvad det er. Der er altid en forklaring og
finder i ikke en forklaring, så kan i altid
bede fadervor og angsten forsvinder.
Jeg har bedt fadervor mange gange og
det hjalp. Det var nu også hurtigere at
bede fadervor, end at vende om og finde
ud af, om det var ræven eller et rådyr
som skreg, eller et træ som klagede sig.
Med et fadervor i pagt skal du aldrig gyse.
Niels Guldager
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Børnearrangementer:
Arrangementerne annonceres med forbehold for aflysninger som følge af coronakrisen.
Følg med i Lokalavisen og på kirkens hjemmeside.

Årets GUD & GRILL
arrangement
Gud & Grill arrangement, der skulle være
afholdt d. 9. juni er aflyst. Der er sket det,
at informationsmødet forud for valgforsamlingen til menighedsrådet er blevet
flyttet fra maj måned til den 9. juni.
Det er en dato, der gælder i hele landet,
så menighedsrådene er forpligtigede til
at lægge møderne den dag. Hvis det er
muligt gennemføres arrangementet måske senere på sommeren.

Kirke for krudtugler

Kirkesommerskole
I den første uge af skolernes sommerferie er der kirkesommerskole i Jetsmark
Sognegård, Bredgade 98, Pandrup. Mandag, tirsdag og onsdag i uge 27, kl. 9-15
hver dag for børn, der har afsluttet 0.-5.
klassetrin. Vi synger, hører bibelhistorier,
laver kreative aktiviteter inde og ude.
Deltagerbetaling: 150 kr. Søskenderabat.
Tilmelding/betaling (Mobilepay) inden
15. juni via www.jetsmark-kirke.dk Her
kan du også læse mere om tilbuddet.
Arrangeres af Hvetbopastoraterne.

Kirke for børn 0-5 år med familier
vender tilbage efter sommerferien.
Datoer for
Kirke for krudtugler:
Tirsdag den 1. september, kl. 16.30
i Saltum Kirke og Sognegård.
Tilmelding senest 30/8.
Torsdag den 1. oktober, kl. 16.30
i Jetsmark Kirke og Sognegård.
Tilmelding senest 29/9.

Kirke for krudtugler er målrettet børn
fra 0-5 år med familier. Der er et bibelsk
tema knyttet til hver gang, og vi synger/
leger nogle enkle sange. Bagefter spiser
vi sammen. Kirken er åben fra kl. 16,
hvor man kan droppe ind og få en snak,
mens børnene leger, inden vi starter kl.
16.30. Vi slutter ca. kl. 18, så alle kan
nå hjem inden sengetid.
Tilmelding sker til kirke- og kulturmedarbejder Karen M.V. Olesen på kmvo@
km.dk eller 61222954, senest 3 dage
før af hensyn til maden. Det er gratis
at deltage.
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Babysalmesang
Sensommerholdet bliver i Saltum Kirke,
og det starter mandag den 10. august,
kl. 10.15. Tilmelding sker via www.jetsmark-kirke.dk (tilmelding babysalmesang), og du kan få mere info ved at
kontakte Karen M.V. Olesen på kmvo@
km.dk eller 61222954.
Hvetbo pastoraterne tilbyder babysalmesang for babyer i alderen 2-10 måneder
med en forælder eller anden omsorgsperson. Det foregår mandag formiddag fra
kl.10.15 til 11.45. Vi starter med sang i
kirken, herefter kaffe med brød.

Kirkemusikalsk legestue i
Saltum efter sommerferien
Torsdag den 13.august starter kirkemusikalsk legestue op i Saltum Kirke.
Vi spiser sammen i sognegården fra kl.
7.50, og så følges vi i kirken til sang,

leg og bevægelse. Det er et tilbud rettet mod børn i førskolealderen, enten
ifølge med forældre, dagplejere eller
vuggestue. Tilmelding til Karen M.V.
Olesen inden opstart på kmvo@km.dk
eller 61222954, hvis det er noget for
dig/jer at være med.

Fra menighedsrådet
Personalet er nu tilbage på kirkegården
efter en lille pause pga. coronavirus. Det
blev besluttet fra højere sted at folk, der
arbejder udendørs, kan arbejde, hvis de
følger sundhedsstyrelsens anbefalinger,
som i det øvrige samfund. En af anbefalingerne er, at man holder afstand. I
forbindelse med enkelte opgaver kan det
være svært at overholde, og vi beder om
forståelse for, at enkelte opgaver derfor
ikke kan løses. Hvis du som besøgende
er i tvivl så ring 40487751 eller skriv på
saltumkirkegaard@gmail.com til graveren. Der er i foråret blevet plantet to
rækker Nordmanns gran mod nord og
vest på den vestlige del af kirkegården.
Der er ligeledes blevet plantet frugt og
birketræer i dele af plænen. Det er planen, at der plantes to rækker frugttræer

fra lågen mod vest og op til graverhuset,
og at grusstien føres igennem ned til de
høje graner.
Den 9. juni kl. 19.30 er der orienteringsmøde i sognegården forud for valgforsamlingen til menighedsrådsvalget, der
finder sted tirsdag d. 15. september kl.
19.30 i sognegården.
Provst emeritus Arne Mumgaard konstitueres i stillingen som sognepræst i Saltum-Alstrup pastorat i perioden fra den
18. maj 2020 til og med den 18. september 2020. Konstitutionen er begrundet i
sognepræst Kristian Gram Schjoldagers
udsendelse med flyvevåbnet i perioden.
Dorte Gregersen
Menighedsrådsformand

”Vi mennesker er kommet til verden for at hjælpe andre mennesker”.
Hvortil den anden svarer:
”Jamen, hvorfor er de andre mennesker så kommet til verden ?”
Storm P
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Vi skal leve, så godt vi formår...
jeg i mit nuværende liv vågner op til
nåden og barmhjertigheden fra Gud
hver morgen, siger Mikkel Wold.
Han fremhæver et vers fra Grundtvigs
salme ’Morgenstund har guld i mund’,
der sætter ord på, hvad nåden er: ”Gå
da frit enhver til sit og stole på Guds
nåde! Da får vi lyst og lykke til at gøre
gavn, som Gud det vil, på allerbedste
måde.”

Mange danskere lever i øjeblikket i usikkerhed om, hvordan corona-pandemien
kommer til at udvikle sig, og hvordan
fremtiden ser ud. Bliver det bedre, og i
så fald hvornår? Eller bliver det værre?
Kan jeg sætte min lid til, at hvis jeg
bare undgår selv at blive syg, så skal
det hele nok gå?
Forventningerne er skrøbelige, og det
betyder, at håbet også bliver svagt. Derfor kan det ifølge forfatter og præst
Mikkel Wold være godt at minde sig
selv om, at håbet ikke kun kan være
forankret i noget menneskeligt, men
også i noget uden for mennesket – i
Guds barmhjertighed og nåde.
- Hvis jeg bygger mit håb på, at jeg er i
Guds hænder, uanset hvad der sker, og
at der så derfor dybest set kan komme,
hvad der vil, inddrager jeg Guds løfte
i mit liv. Jeg håber fortsat på, at jeg
bliver rask, men nedenunder det er jeg
i Guds varetægt, uanset hvad der sker.
Det betyder ikke, at jeg mister sansen
for det nærværende og jordiske, men
det betyder, at mit livsmod bygger på
de løfter, jeg har fået fra Gud. Løftet
om forløsningen i evigheden og om, at
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- Jeg stoler på Guds nåde, og så har
jeg muligheden for at handle frit. Jeg er
ikke afhængig af, om jeg handler fejlfrit.
Jeg er ikke herre over, hvad der tilstøder
mig, men er herre over, hvordan jeg
reagerer på det. Ja, det er farligt og
risikobetonet, men jeg vælger at leve,
så godt jeg formår, siger Mikkel Wold.
Nanna R. Johansen
i samtale med Mikkel Wold,
præst ved Marmorkirken

For at lyset kan skinne
så stærkt,
må mørket
være til stede...
(Francis Bacon)

Man kan godt beslutte sig til livsmod
Når virkeligheden bliver truende, tager
den ofte håbet fra os. Her gælder det
ifølge præsten Mikkel Wold om at mobilisere det, han kalder en trodsmagt
mod håbløsheden.
- Man skal ikke finde sig i håbløsheden,
men byde den modstand. Det kan godt
være, tingene ser sorte ud nogle gange
i vores liv, men vi skal fortsætte med
at leve i livsmod og livsglæde, siger
Mikkel Wold.

og så bliver det en tilstand, der lammer
én. Derfor skal man give det modspil
og vælge, at man simpelthen ikke vil
ligge under for håbløsheden.
- For den der er bange, handler det
om at træffe den beslutning, at frygten
for sygdom og risikoen for, at jeg eller
mine kære kan dø, ikke skal styre hele
mit liv og min færden. Livsmodet kan
godt være noget man til en vis grad
kan beslutte sig til, siger Mikkel Wold.

Ifølge ham har vi vænnet os til at lytte
til vores mavefornemmelse og mærke
efter, hvad der sker inden i os selv. Men
når man kun kigger indad, risikerer man
at stirre sig blind på frygten og angsten,

N.R. Johansen
og M. Wold

Vander vi ukrudtet eller blomsterne i vores liv?
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Kort og godt:
Ballonmanden
En far tog sin lille søn med ind i en
legetøjsbutik. Mens far'en ledte efter
det, han skulle ha', gik drengen af sted
på egen hånd. I et hjørne fandt han
en figur af en mand, lavet af balloner.
Drengen blev fascineret af figuren, så
han blev stående der.

Efter et stykke tid kunne drengen ikke
lade være med at skubbe lidt til den,
kun for at se, hvad der ville ske. Figuren
væltede lidt bagover, men rettede sig så
op igen og blev stående. Nu blev drengen endnu mere nysgerrig, så han gav
den et slag til - og nu med fuld kraft.
Men også denne gang skete der det
samme. Manden væltede bagover og
rettede sig op, så han igen stod oprejst.
I det samme kom drengens far og så
sin søn kigge fascineret på ballonfiguren. "Hvordan tror du, det kan være,
at han rejser sig op, hver gang du slår
ham ned?" spurgte far'en. Drengen blev
stille og tænkte sig om et stykke tid og
sagde så: "Det er måske, fordi han står
op indeni?"

Sommerkoncerten aflyst

Sommerkoncerten med kirkens kor
m.fl. den 3. juni er aflyst på grund
af coronakrisen.

Andagt på afstand

Frem til begyndelsen af maj har 2652
set kirkens ”Andagt på afstand” på
nettet, i coronatiden.
De kan stadig ses på kirkens hjemmeside saltumalstrupkirker.dk.

Konfirmation

Som bekendt blev årets konfirmation
udsat på grund af coronakrisen.
I stedet holdes der konfirmation i
Saltum Kirke lørdag den 3. oktober
kl. 10.30.
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"Jeg glæder mig så meget til
kofirmationen den 3. oktober"

Siden sidst:
Dåb i Saltum:

Viede i Saltum:
Regitze Larsen og Morten
Christian Larsen

Begravede i Saltum:
Kirsten Andersen
Palle Fjeldgaard
Per Madsen Poulsen
Astrid Hellberg
Pedersen

Andreas Rudolf
Andreasen

Betty Olesen

Du må
brede armene ud,
hvis du vil
løftes op.

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

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. 9930 1616

Sognepræst:
Kristian Gram Schjoldager
Deadline for indlæg
Tlf. 29291339 - Tinghøjgade 81, til næste nummer:
9493 Saltum - kgsc@km.dk
Fredag den 3. juli
Træffes bedst hverdage mellem
kl.10 – 11. Mandag fri.
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Gudstjenesteliste
for Saltum og
Alstrup sogn Saltum

Alstrup

7. juni

Trinitatis søndag

10.30

9.30

14. juni

1. s.e. trinitatis

10.30 Birgit L. Jensen		

21. juni

2. s.e. trinitatis

9.30

28. juni

3. s.e. trinitatis

10.30 kaffe		

5. juli

4. s.e. trinitatis

10.30

12. juli

5. s.e. trinitatis

10.30 		

19. juli

6. s.e. trinitatis

10.30 kaffe		

26. juli

7. s.e. trinitatis

9.30 		

2. aug.

8. s.e. trinitatis

10.30

9. aug.

9. s.e. trinitatis

9.30 		

16. aug.

10. s.e. trinitatis

9.30

23. aug.

11. s.e. trinitatis

10.30 kaffe		

30. aug.

12. s.e. trinitatis

10.30 Michael Berg

6. sept.

13. s.e. trinitatis

10.30 		

10.30 kaffe
9.30

9.30
10.30 kaffe
9.30 Michael Berg

				
Saltum plejecenter				
18. juni

Arne Mumgård

14.30		

20. aug.

Arne Mumgård

14.30		

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

