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Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød! 
B.S. Ingemann



Glædelig jul! 
Det er et oprigtigt 
og varmt ønske 
om, at vi alle må 
få sådan én, som 
jeg allerførst vil
sende ud herfra, 
inden jeg går 
videre med at 
skrive noget som 
helst.
Men når det så er 

sagt, hvad så med dem, der siger det 
samme, men i stedet for udråbstegnet 
skriver et stort og rungende spørgsmåls-
tegn. Glædelig Jul? De fleste af os 
drukner det i travlhed. Hygge svøber 
barmhjertigt sin kåbe omkring os, men 
sygdom, tab og alle livets mange kri-
ser vidner om, at frygten er der. I julen 
tænder vi lys, men dermed forstærker vi 
også mørket. Savnet bliver
forstærket. Ensomheden bliver forstær-
ket. Mismodet bliver forstærket, og jo 
mere der bliver sagt glædelig jul, des 
mindre bliver den glædelig for den, der 
ikke har noget at glæde sig over. 
Hvor meget mørket egentlig fylder, kan 
kun lyset vise. Det tænker vi nok ikke 
over, når vi tænder lys.

Det lyder måske i første omgang ikke 
som en god julehilsen, men måske net-
op fordi det stadigvæk er jul, selvom 
det kan være en svær tid for nogen, så 
får julen en dybde, som vi alle skal tage 
med os. Måske skal vi netop i julen også 
have lov til at lade en tåre løbe, for det 
bliver julen ikke mindre betydningsfuld 
af.
Jeg har sommetider mødt den opfattelse 
hos nogen, der på en eller anden vis har 
haft et hårdt og grufuldt år, at de ikke vil 

holde jul hos børnene, for så ødelægger 
de den gode stemning. Hertil vil jeg sige, 
at hvis julen bare handler om stemning, 
hvis det er der, hvor vi ikke skal være 
sammen også med den, der er ked af 
det, så er julen ikke fejringen værd.

Jul er så langt fra at løbe fra sorg eller 
mørke, men det er nøjagtig det mod-
satte at se det lige i øjnene, og alligevel 
turde tænde et lys af håb, synge med på 
englenes lovsang og ønske hinanden en
glædelig og velsignet fredfyldt jul, for 
der kan den have en vigtig dybde i vores 
tilværelse. For med stjernen, der lyser 
julenat også på os, fødes troen og hå-
bet om, at alt ikke længere skal blive 
til intet.

Den julenat tændes håbet om, at alt 
det hårde i vores liv og mørkets alt-
fortærende tilintetgørende magt aldrig 
får det sidste ord. Med barnet i krybben 
står vi ansigt til ansigt med Guds ju-
leønske, for englens ord lyder også til os 
Frygt ikke . Frygt ikke, du er Guds – du 
er Guds elskede. Frygt ikke, det lys, der 
tændes julenat, kan intet mørke slukke. 
Den kærlighed, der fødes julenat. kan 
ingen tage livet af.

Glædelig og 
velsignet jul til alle!

Schjoldager

Præstens hjørne
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Julearrangementer:

Julekoncert i Saltum Kirke: 
onsdag den 6. december kl. 19.30
Kom og vær med til at "synge julen ind" i Saltum Kirke sammen med 
kirkens eget voksenkor og band, medvirkende er også Gertrud Bjerg.

 Julekoncert i Alstrup Kirke:
 søndag den 17. december kl. 15.00
 Traditionen tro har vi julekoncert med børnekoret i Alstrup   
 Kirke, hvor vi glæder os til at "synge julen ind" .

Jule
gudstjeneste
Torsdag den 14. december kl. 10.00
for småbørn og andre interesserede.
Dagplejere med børn, børnehaven, hjemme-
gående forældre med børn, forældre og 
bedsteforældre inviteres til gudstjeneste i 
børnehøjde i Saltum Kirke. 

Efterfølgende serveres der æbleskiver 
i sognegården i samarbejde med 
Saltum Børnehave. Vi håber at 
fylde kirken med forventningsfulde 
børn og voksne.

Skolens 
juleafslutning  
holdes i Saltum Kirke 
fredag den 
22. december 
kl. 10.00

Juletræstæpper
Saltum og Alstrup kirker har fået hver sit nye juletræstæppe. 
Tæpperne er broderet af Annemette Michelsen. 
Tæpperne vil kunne ses i julen under juletræet i begge kirker.
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At synge fylder 
mig med glæde 
og energi. Livet 
får en ekstra di-
mension og ind-
hold. Hvor arbej-
de og praktiske
gøremål kan 
trække bevidst-
heden væk fra 
nuet, er sangen 
som en helle i 

hverdagen. Deltagelse i kor og andre 
sammenhænge med sang er derfor  
kostbar tid, som nøje prioriteres. For 
mig giver det liv og mening. For når jeg 
synger, alene eller sammen med andre, 
giver det sjælen vinger. Det bringer fæl-
lesskab og har været medvirkende til 
min interesse for kirken og kirkeligt ar-
bejde.
I grunden er det først i tyverne, at jeg 
for alvor fik øjnene op for korsang. 
Da havde jeg fået min første stilling i
Skagen og boede alene et års tid, inden 
min mand flyttede dertil. Som tilflytter 
var der ikke meget socialt liv uden for 
arbejdet. Så da en kollega spurgte, om 
jeg ville med i et nyopstartet kirkekor, 
var jeg nysgerrig og tænkte ”ja, hvorfor 
ikke!”. Jeg begyndte i koret som alt, men 
blev siden flyttet over til sopranerne, 
der synger melodistemmen. Men min tid 
som alt har været guld værd. Jeg lærte 
at holde min egen stemme uden at blive 
revet med af melodistemmen og samti-
dig lytte til korets klang. For da er det 
muligt at høre, hvordan stemmerne flet-
ter sig samme og nyde særligt smukke, 
flerstemmige passager. Det giver et sus 
indeni, når vi efter mange timers øvning 
formår at løfte sangen ved fælles ind-

sats. Når vores individuelle stemmer fly-
der sammen til én og bringer smil og lys 
frem i øjnene på dem, der lytter. Siden 
har korsang fulgt med mig, hvor end jeg 
bor.
For de fleste betyder kor mere end sang. 
Det er mellemmenneskelige relationer 
og sammenvær. Både når vi øver, og de 
kvikke bemærkninger flyver, og når vi 
sidder over kaffen og vender dagen, vej-
ret eller de sidste nyheder. Vi følger med 
i hinandens liv. I dets forviklinger, op 
og nedture. Venskaber og bekendtska-
ber opstår samt uventede muligheder. 
Således er mine to dejlige ruhårede 
gravhunde kommet mig i hænde via ko-
ret. Det kom sig af, at vores organist og 
korleder engang imellem havde et par af 
sine gravhunde med til korøvning. 
De hørte tålmodigt på vores sang og 
gik en venlig runde blandt kormedlem-
merne og slikkede en fremstrakt hånd.
Så rolige og harmoniske hunde ville jeg 
også gerne have. Det var da heldigt, at 
et kuld hvalpe netop var på trapperne, 
så jeg slog til. Nu ligger Bella og Grace 
inde i stuen og snorker, mens regnen si-
ler ned. De er blevet en uundværlig del 
af familien.
Til forskel fra de fleste, jeg kender, hvor 
gospel er højt skattet, er salmesang en 
af mine foretrukne genrer. Det kan jeg 
takke min dansklærer, fru Larsen, for. 
Hun indpodede den danske salmeskat 
i vore små hoveder allerede fra første 
dag i skolen. Dansktimerne begyndte 
således med en salme. Vi sang med lyse 
stemmer om små blomster, fuglenes 
muntre sang, det lille barn, der sov i 
vuggen, og de ting, Gud har skabt. Jeg 
kom til at holde af salmerne. De gav en 
tro på det gode. På Gud, mennesker og 

Det gir liv og mening
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kærligheden. At der er håb for os alle. 
På et tidspunkt var jeg så heldig at få 
en stilling som kirkesanger i sognets 
kirke. Her fik jeg udvidet mit kendskab 
til salmer betragteligt og deltagelse i 
gudstjenester i særdeleshed. At inter-
essen for at komme i kirken holdt ved, 
selv efter jeg stoppede som kirkesanger 
og flyttede til Hune, havde jeg dog ikke 
regnet med. Men vi fandt et skønt hus 
med udsigt til Hune kirke, og klokkernes 
kimen om søndagen lokkede. Siden har 
jeg været aktiv både i kirkekor samt 
frivilligt arbejde i sognets kirke.

Med et arbejdsliv, der fylder meget, 
har jeg desværre måttet drosle ned for 
kirkearbejdet. 

Men sangen vil fortsat fylde en stor del 
af mit liv. Den er som en rød tråd af 
glade stunder igennem min barndom, 
ungdom og voksenlivet. At synge giver 
mit liv mening og fylde. Jeg håber, at 
endnu flere vil få interesse for at deltage 
i kor, hvor vi sammen kan dele glæden 
ved at synge.

Hye Vinterhøj.

Fra Kirkegården
I perioden fra 1. november til 1. marts 
er det tilladt at lægge dekorationer og 
blomster på plænen med gravplader på 
nordsiden af kirken.
Den ene af mine medhjælpere, Karin, er 
ansat hele året fremover.
Jeg håber. det bliver vejr til, at vi i løbet 
af vinteren kan rydde og klargøre til at 
plante flere nye hække på den vestlige 
del af kirkegården, der hvor arbejdet 
med udskiftning af hække allerede er 
påbegyndt.            Hilsen Louise Larsen

Fra menighedsrådet
Vi glæder os over at kunne fortælle, at 
Augustinusfonden har bevilget 500.000 
kr. til restaurering af alterparti og knæ-
fald i Saltum kirke. 

Den samlede udgift til restaurering 
beløber sig til 893.000 kr. Vi er således 
ikke helt i mål endnu. Vi har en arv på 
100.000 kr. stående, der skal indgå i
projektet. Planen er endvidere at søge 
yderligere fondsmidler, men alle bidrag 
er meget velkomne.



Sogneaftner:
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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

Så er flittige hænder gået i gang!
Tak til alle 14, som mødte op til 
vores første strikke/hygge café, hvor 
det primære formål er at strikke 
dåbsklude. Der blev fortalt om bag-
grund og formål med klubben. Der 
var mange gode ideer til initiativer i 
klubben. Først og fremmest skal der 
produceres et lille lager af dåbsklude 
- det er hurtigt gjort med den iver, 
alle viste. Derudover vil vi strikke/
hækle f.eks. karklude og sælge til 
godgørende formål.
Det er i en relation, den største ud-
vikling sker, det vil vi benytte os af i 
klubben - både i form af dialog, krea-
tivitet, fortælling mm.
Den 30.10 var Kristian Schjoldager 
på besøg og fortalte om dåbens ritu-

aler og om de kristne symboler. som 
er på dåbskludene.
Håber at kunne sige velkommen til 
endnu flere, som vil strikke "masker 
med mening".

Elin Gjerløv

Flittige hænder

Sogneaften 
torsdag den 8. februar 

kl. 19.00
 
Folkekirkens Familiestøtte Koordinator 
Jens Sørensen fortæller om Folkekirkens 
Familiestøtte og om,hvad baggrunden for 
denne er, og om hvorfor der er behov for 
Folkekirkens Familiestøtte og om hvad en 
koordinator i Jammerbugt Provsti laver. 
Hør også om, hvordan du bliver frivillig.
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Minikonfirmander:

Du er vant til, at kirkebladet bliver 
delt ud i Alstrup og Saltum sogne fire
gange årligt. Der er også mulighed 
for selv at tage et kirkeblad i begge
vore kirker, i sognegården i Saltum, 
hos købmanden i V. Hjermitslev, hos
købmanden i Saltum og på camping-
pladserne ”Guldager”, ”Saltum
Strand” og ”Jambo”. Endnu en mu-
lighed er at læse det på vores
hjemmeside.

Fremover vil kirkebladet kun blive 
omdelt i Saltum by. Har man bopæl
andre steder i sognene, opfordres 
man til selv at afhente kirkebladet et 
af ovennævnte steder. 

Hvis nogen har forslag til flere ste-
der, hvor kirkebladet kunne ligge, så 
hører jeg det meget gerne.

Med venlig hilsen
Dorte Gregersen

Kirkebladet

Minikonfirmander opstart den 9. januar, 
for 3. klasse på Saltum Skole. Minikon-
firmand er et tilbud fra Folkekirken om 
dåbsoplæring til alle børn i 3. klasse. 
Formålet er at gøre børnene fortrolige 
med kristendommen og kirken. Dette vil 
ske gennem bibelfortælling, leg og krea-

tive aktiviteter. Klassen vil inden jul få 
besøg af Karen, der er kirke- og kultur-
medarbejder, og de vil få en invitation 
med hjem. 

Tilmelding sker via Jetsmark Kirkes
hjemmeside: www.jetsmark-kirke.dk
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Reformations jubilæet

"Billeder fra det historiske rollespil på Børglumkloster med ca 500 konfirmander 
og 125 frivillige statister. Her gik jagten på at finde Luthers nøgle."
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“Hva’ så Luther”, koncert i en fyldt kirke 

"Hvis der var støv og spindelvæv i Saltum kirke blev det blæst ud 
den 30. september. Det var en fantastisk aften."

Hvad så, Luther, du ku' synge
så at folk af glæde sprang.
Er det troen, der er rusten,
når så let vi taber pusten?
Skab i os en glædessang!
(Holger Lissner 2009)



OPSLAGSTAVLEN:OPSLAGSTAVLEN

Fastelavns
gudstjeneste

Søndag den 11. februar er der faste-lavn, og i Saltum kirke vil der blive afholdt børne- og familiegudstjeneste kl.10.30. Efter gudstjenesten vil der blive slået katten af tønden og spist fastelavnsboller.

Tak for kaffe

Menighedsrådet har besluttet 

at give mulighed for at 

deltager til sogneaftner 
kan donere et beløb 
som tak for kaffe. 

Disse penge vil blive doneret 

til spejderne i Saltum og folkekirk-

ens nødhjælp.

Høstoffer
Ved høstgudstjenesten i Alstrup 

blev der indsamlet 971 kr.

og i Saltum blev der indsamlet 

2851,50 kr.

De indsamlede penge 

går til Folkekirkens Nødhjælp.

Kyndelmisse
Kyndelmisse betyder lysmesse og 

falder 40 dage efter jul. 
Her, hvor halvdelen af er vinteren 
er gået, og det stadig er mørkt 
udenfor, er der fra gammel tid 

blevet fejret lysmesse for at fejre 
forårets komme. 

Vi fejrer denne tradition i Saltum 
den 4. februar kl. 17.30, 

hvor også Saltum Kirkekor 
medvirker. Efter gudstjenesten 

går vi i sognegården og 
spiser sammen.

IM program
Januar:
Tirsdag den 9. kl. 19 alliancemøde
Tirsdag den 23. kl. 19:30 kirkepilot 
Frederik Hauge fra Brønderslev
Februar:
Tirsdag den 20. kl. 19:30 
sognepræst ved Sankt Catharinæ 
kirke, Hjørring Knud Erik Nielsen
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Siden sidst:

Anne Marie Jægerum

Knud Ring Eskildsen

Mogens Keld Pedersen

Ane-Kristine Gjøl 
Klæstrup

Døbte i Saltum:

Kristian Vej Klausen Mille Lykke Berntsen

Viede i Saltum:

Mette Vestenbæk Nielsen 
og Torben Sherif Nielsen

Mette Krogh 
og Kristian Pedersen

Lone Søgaard 
og Anders Søgaard

Viede i Alstrup:

Tina Jeanet Jensen 
og Allan Jensen

Døde Saltum

Majbrith Langeland 
og Ole Møller Pedersen

Julie Røgild Kierkegaard 
og Arthur Stryjak



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum Alstrup

Kirkebilen: Kirkebilen : Løkken Taxa, 98991441  kan benyttes til alle gudstje-
nester 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.

03. dec. 1. s. i advent  10.30 9.30 
   kor kirkekaffe kor kirkekaffe

10. dec. 2. s. i advent  9.30 10.30
17. dec. 3.s. i advent  10.30 
24. dec. 4. s i advent/juleaften 15.15 & 16.30 14.00
25. dec. Juledag  10.30 
26. dec. 2. juledag  10.30 
31. dec. julesøndag/nytårsaften 21.00 
07. jan. 1. s.e. h3k  9.30 10.30   
    kirkekaffe

14. jan. 2. s.e. h3k Birgit L Jensen 9.30 
21. jan. Sidste s.e. h3k  10.30
   Kirkekaffe

28. jan. Septuagesima  9.30 
04. feb. Sexagesima kyndelmisse * 17.30  
11. feb. Fastelavn  10.30 
   Kaffe * 
18. feb. 1. s. i fasten  9.30 10.30   
    kirkekaffe

25. feb. 2. s. i fasten Anette Udmark 9.30 
04. mar. 3. s. i fasten  10.30 
   kirkekaffe 
* se opslagstavlen
Saltum plejehjem    
24. dec.  Kristian Schjoldager  kl. 10.45  
18. jan.   Kristian Schjoldager  kl. 14.30     
15. feb.   Kristian Schjoldager  kl. 14.30  
 
   


