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Når dette blad udkommer, så står vi 
atter midt i ræset – juleræset altså, 
og det selvom der faktisk er nogle
uger til jul endnu. Forberedelserne 
til jul er for alvor gået i gang - også i 
kirken. De store lys på alteret skiftes
til nye, alterkalk og disk pudses 
ekstra fine, alterdugen skiftes, ly-
sestagerne pudses, det hele gøres 
klar til at gå et nyt kirkeår i møde. 
Butikkerne rundt omkring begyndte 
ganske vist at sælge pebernødder, 
brunkager og læssevis af halvgrimt 
julepynt for mere end én måned 
siden, (og i år tror jeg nok, jeg har 
set rekorden. Jeg så pebernød-
der i et supermarked i Hjørring al-
lerede sidst i september), men det 
har jeg af et godt hjerte og så vidt 
muligt forsøgt at undgå, for det gør 
mig julestresset, nærmest medens 
æblerne endnu falder af træerne. 
Det er også med til at øge risikoen 
for at blive juletræt, førend det 
egentlig bliver jul. Og det er synd 
og skam, for jeg holder meget af jul.
Det er heller ikke for at ødelægge 
julestemningen, jeg nævner det, for 

jeg glæder mig også til den 24. dec,
hvor kirkerne er fyldt op, og den fan-
tastisk gode stemning fylder salme-
sangen med glød og stor glæde. Men 
når kirkerne er tømt den sidste gang 
den aften, og julemiddagen er spist 
og træet tømt, så sker der alligevel 
noget særligt. Julefreden sænker sig 
lige så stille, men sikkert henover 
os. Der er noget helt specielt over 
Juledag. Jeg indrømmer blankt, jeg 
elsker Juledags ro og fred. På mig 
virker det, som om vi alle endelig 
kan slappe lidt af og tage det ro- 
ligt. Spændingen og forventningerne 
er udløst, alle er mætte, og vi skal 
hverken bage, fælde juletræ, vaske 
gulv eller pynte op. Vi kan med god 
samvittighed sidde med en god bog, 
lytte til musik eller bare tale sam-
men. Vi kan sidde blot at hygge os, 
være sammen og nyde hinandens 
nærvær.

Det er ligesom, når man tænder ly-
sene i juletræet Juledag, at så starter 
man på en helt ny begyndelse. Lyset 
fortrænger mørket, hvad enten det 
er et ensomt lys i en dekoration el-
ler en hel hær af lys fordelt ud over 
juletræet. Lyset skinner i mørket, 
og mørket greb det ikke, alt er rent 
og skært, alt er fred og harmoni, og 
vi har vores helt egne ritualer med 
julefrokost, familiekomsammen og 
lange gåture. Uanset hvad så er det
næsten som om julemorgen er en 
ny begyndelse i en gammel slidt ver-
den – mens vi stille nynner: ”slægt

Præstens hjørne 
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skal følge slægters gang”. Julen står 
som en sprække af håb ind i vores 
virkelighed, som jeg meget nødigt
giver afkald på - et håb, barnet i 
krybben tænder i os lige fra den ju-
lenat, for med det håb kan vi ønske
hinanden en glædelig og velsig-
net, fredfyldt jul, der kan rumme 
en vigtig dybde i vores tilværelse. 
For med stjernen, der lyser julenat 
også på os, fødes troen og håbet 
om Guds fred i en ufredelig ver-
den. Guds kærlighed i en ukærlig 
tid. Guds evighed i den begrænsede 
tid, som jeg har fået tildelt, sådan 
at vi selv kan være en sprække af 
varme, et glimt af lys og en kilde til 

kærlighed for andre menneskers liv.
Med ønsket om, at julefreden må 
sænke sig og bringe os alle en 
glædelig jul.

Schjoldager

"Når vi møder hinanden, ligger 
der, selvom vi ikke formulerer 
det, en bøn i vores samvær: 
'Tag mig for gode varer, 
hån mig ikke, lås mig ikke 
fast i min fortid, i det du ikke 
kan lide ved mig, i mine 
handlinger, i mit væsen, i 
mine fejltagelser, i mit 
forkerte sprog, i det, der 
frastøder dig ved mig, i det 
du har hørt om mig eller selv 
oplevet med mig. 
Alt det, som stiller sig i vejen 
for, at vi kan være rigtigt 
sammen. Overalt, hvor et 
menneske er sig selv, er det 
en bøn om accept, om 
forståelse, om kærlighed."

(Johannes Møllehave, 
præst og forfatter )

Det sner stadig 
og det fryser.

Men vi har ikke haft et 
jordskælv for nylig

(Peter Plys)
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Noget på hjerte  

Nu bruger han den til at skabe en bedre fremtid og har ligefrem overskud 
til at skrive digte. 

Måtte andre blive inspireret til også at finde en bedre livsbane.”

”Tak Herre Gud at du passer på mig
Tak at du viser min sti og min vej
Tak at du løsner de bånd som mig nager
Tak at du hjælper ved jubel og klager
Jeg ser dig på himlen ved lærken som kvidre
Du leder mig frem, siger gå trygt vid’re
Jeg kigger på himlen, blå som den er
Du nynner glad, jeg har dig kær!

Tak Herre Gud, at du får din ret
Du tilgiver mig, når jeg handler slet
Tak at du kræver, at jeg retter op
Siger tilvælg ånd, i stedet for krop
Jeg ved at du er, hvis sky bryder frem
Du giver mig ly – du fører mig hjem
Æren er Guds for Konge er du
Er til stede her og nu! Erik Rasmussen

Foto: Anders Johansen.

Lys på vejen
Vi har fået tilladelse af Det danske 
Bibelselskab og forfatteren selv 
til at bringe nedenstående dejlige 
”hjerte-historie”, som må siges at 
passe til juleevangeliet, som jo er: 
det glade budskab.
”Bibelen har hjulpet Erik Rasmussen 
med at overleve det hårde liv som 
hjemløs. 
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Jeg var lige blevet student, jeg havde 
en sød kæreste og skulle starte mit 
drømmestudie om et halvt år. Jeg 
var flyttet til København og boede 
på kollegium, mens jeg arbejdede 
for at tjene nogle penge. 
Alt var sådan set godt og så alligevel 
ikke. Jeg havde en tomhed i maven, 
jeg var trist, kunne ikke rigtig finde 
glæden og havde en konstant uro i 
kroppen. En aften kort efter jul blev 
jeg desperat og alt for ked af det. 
Jeg bankede på hos en fremmed på 
kollegiet, som jeg ikke kendte, men 
jeg vidste, at hun snart var præst. 
Heldigvis var hun hjemme, hun åb-
nede døren, da jeg bankede på og 
inviterede mig ind. Jeg satte mig i 
en stol, hun satte sig overfor mig og 
spurgte kort ”hvordan har du det?”. 
Jeg havde det ikke godt. På grund af 
hendes nærvær fik jeg løst op og sat 
ord på de tanker, jeg havde kæm-
pet med, og som jeg ikke have turde 
fortælle nogen om. Jeg frygtede at 
få at vide, at jeg var syg, underlig, 
dum eller et utaknemmeligt men-
neske.

I dag husker jeg ikke, hvad præsten 
sagde, men jeg husker den lettelse, 
jeg følte ved at dele mine tanker med 
nogen. Jeg husker også lettelsen 
over, at jeg ikke gik i stykker, befri-
elsen over at præsten ikke fordømte 
mig, at hun ikke så forskrækket ud, 
og at hun ikke sagde, at jeg var rab-
lende skør. Jeg husker stadig hen-
des nærvær, at hun var der, og at 
jeg ikke var alene. Hun lyttede og 

blev ikke forarget over mine bekym-
ringer og de tanker, som kørte i ring 
i mit hoved. Hun sagde, at jeg altid 
måtte banke på, komme forbi og 
snakke igen.
Jeg kom aldrig igen, men visheden 
om, at jeg måtte komme og kunne 
komme og snakke gjorde en verden 
til forskel. At få lov at sætte ord på 
det, der trykker, at snakke med no-
gen, som tør møde os der, hvor vi er 
i vores liv med alle de tanker, pro-
blemer og bekymringer der er, det 
gør en verden til forskel.

Anja G. Mathiassen

Du er altid velkommen til en 
samtale med vores egen præst 
eller benytte dig af den po-
pulære ”Sjælesorg på nettet”, 
hvor du anonymt kan chatte 
med en præst på sjælesorg.nu

Mit første møde med sjælesorg

”Og lyset skinner i mørket, 
og mørket greb det ikke”
(citat fra Johannesevangeliet)  



Julearrangementer:
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Saltum Kirke - Julekoncert med Marie Carmen Koppel 
Torsdag den 6. december kl. 19:30
En julekoncert med Danmarks førende gospel- og souldiva er en oplevelse 
ud over det sædvanlige. Marie Carmen Koppel har gennem de sidste 25 år 
opbygget et stort og trofast koncertpublikum. 
Med sin store stemme fylder hun kirker, spillesteder og kulturhuse landet 
over med intensitet, nerve og musikalitet på internationalt niveau.
Billetter købes hos ticketmaster.dk

Saltum Kirke - Koncert 
med kirkens eget kor
Onsdag den 12. december 
kl. 19.30
Traditionen tro synger kirkens eget 
kor og band julen ind i Saltum 
Kirke. 
Kom og vær med til at synge et ud- 
valg af julens dejligste salmer og 
sange.

Saltum Kirke - Julegudstjeneste 
for små børn med voksne
Onsdag den 12. december 
kl. 10.30
Tante Andante laver en festlig og farverig 
gudstjeneste for de små med masser 
af rekvisitter og dejlige sange. 

Gudstjenesten varer 30 – 45 minutter, 
og der bliver gang i sanser og glade smil, når 
Tante Andante folder fortællingen om julen ud 
på en meget kreativ og musisk måde.

"Syng julen ind" 
i Alstrup Kirke 
søndag den 16. december 
kl. 14.00
Kom og vær med til at synge julen 
ind i Alstrup kirke i godt selskab 
med kirkernes børnekor og band. 
Vi glæder os altid til denne hygge-
lige og festlige koncert og nyder 
det store arbejde inden.



7

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisning for 3. klasse
hver tirsdag kl. 14-15.45 fra tirsdag den 
29. januar og frem til Palmesøndag. 
Klassen får i starten af januar besøg af Ka-
ren, der vil fortælle om at gå til minikon-
firmand og give børnene en invitation med 
hjem. 
Tilmelding via www.jetsmark.kirke.dk
Minikonfirmandundervisning er en hånd-
srækning fra Folkekirken om dåbs- 
oplæring til dit barn i 3. klasse og en in-
dføring i kristendommen, som den prakti-
seres i Folkekirken. 
Alle er velkomne - dåben er ikke en forud-
sætning, ligesom tilbuddet er gratis for 
alle børn. Gennem forløbet på 10 uger 
opnår børnene en større fortrolighed med de kristne værdier, og de bliver kendt 
med kirken, sognegården og personalet. 
Det er kirke- og kulturmedarbejderen, der står for undervisningen, assisteret af 
frivillige ved kirken, og præsten medvirker flere gange i forløbet. 
For yderligere informationer: kontakt Karen 
på 61222954 eller på mail: karenmvolesen@hotmail.com

Program for IM i Saltum sognegård
Tirsdag d. 8. januar kl. 19 - alliancemøde
Torsdag d. 10. januar kl. 19 - alliancemøde i Ingstrup baptistkirke
Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30 - årsmøde
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30 - møde v/missionær Bendt Kjær, Hjørring
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 - møde v/Inge Marie Sonne, Brønderslev

Lørdag den 2. marts kl. 14.30 
afholdes gospelgudstjeneste i 
Jetsmark Kirke, hvor ikke mindre 

end 80 konfirmander forventes 
at deltage i koret.

Alle er velkomne

Gospelgudstjeneste



Fra Menighedsrådet
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På den vestlige del af kirke-
gården, neden for trappen, er de 
gamle hække omkring gravste-
derne blevet udskiftet med nye 
takshække. Der er blevet sat nye 
forkanter i sten, således at hele 
området har fået et fint, let og 
ensartet udtryk. Tak til persona-
let på kirkegården for en solid  
indsats.

Inden vinter vil granerne på di-
get ved graverhuset og bag grav-
stenene i plænen på den vestlige 
del af kirkegården blive fældet, 
og der vil blive plantet træer, så 
vi ad åre får en skovkirkegård på 
den vestlige del af kirkegården.

Der foregår i øjeblikke en lici-
tation over nyt orgel til Saltum 
kirke. At få nyt orgel er en lang 
proces, men nu er vi i gang,
og vi glæder os til arbejdet og et 
forhåbentligt godt resultat.

Renovering af altertavlen i Saltum 
kirke er nært forestående. 
Det bliver dejligt at komme i mål 
med netop det projekt, som af 
flere årsager har ladet vente på 
sig.

I Alstrup kirke er der blevet opsat 
gelænder i begge sider ved trap-
pen i koret.

Vinterens billeder
i sognegården
Denne vinters billeder
i sognegården er malet af 
Christina Ebbesen, 
døvepræst i Fredericia.

Sangaften i Saltum sognegård ved Lisbeth Nymark Sørensen.
Af hensyn til borddækning og kaffebrygning skal tilmelding ske på tlf. 
3070 5001 senest mandagen før.                         

Alle er velkomne

Sangaften i Saltum Sognegård
den 27. februar kl. 19.30
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Vandkrukken

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
www.hv-nord.dk
Tlf. 99301616

Deadline for indlæg til 
næste nummer
Fredag den 4. januar.

Kontakt info

Der var engang en mand, der havde to 
vandkrukker. Han hængte sine krukker 
i hver ende af en lang stang, som han 
lagde over skuldrene hver gang han 
gik hen for at hente vand i floden. Den 
ene krukke var i perfekt stand, mens 
den anden havde en lang revne, som 
gjorde, at krukken kun var halv fuld 
efter gåturen fra floden og til huset.

En dag, da manden var ved at fylde 
krukkerne i floden, kunne den revnede 
krukke ikke længere tie stille. ”Jeg 
skammer mig frygtelig meget”, græd 
krukken. ”Jeg laver et usselt arbejde. 
På grund af min revne får du kun halvt 
så meget vand af mig, som du skulle 
have. Jeg føler mig i den grad mis-
lykket!”

”Jeg vidste ikke, du havde det på den 
måde”, svarede manden bekymret. 
”Men gør mig en tjeneste. Når vi nu 
går hjemad igen, så hold øje med ve-
jen”.

Da de var kommet tilbage til huset, 
spurgte manden: ”Lagde du mærke til 
de smukke blomster i vejsiden?”
”Ja”, snøftede krukken.

”Lagde du mærke til, at de kun vok-
sede i din side af vejen? Ser du, jeg har 
altid vidst, at du har en revne. Derfor 
såede jeg blomster i vejsiden, som du 
så har vandet hver eneste dag”.

(Genfortalt efter Kristina Reftel)



”Tak for kaffe” 
pengene 

er de penge der indsamles 
efter sogneaftner i Saltum sognegård. 

De indsamlede midler deles
ligeligt mellem spejderne i Saltum 

og Folkekirkens Nødhjælp. 

I år er der på fire sogneaftner 
blevet indsamlet 1928,50 kr. 

Efter sidste sogneaften den 15. november 
vil pengene blive fordelt.

OPSLAGSTAVLEN

Fastelavn
Søndag den 3. marts 

er der fastelavn, og i Saltum Kirke vil der blive afholdt børne- og familie-gudstjeneste kl. 10.30. Efter gudstjenesten vil der blive slået katten af tønden og spist fastelavnsboller.

Høstoffer
Ved høstgudstjenesten i Alstrup blev der indsamlet 1893,50 kr., og i Saltum blev der indsamlet 2457,00 kr.
De indsamlede penge går 
til Kirkens Korshær.

Kyndelmisse

Kyndelmisse betyder lysmesse og falder 40 dage efter 

jul. Her, hvor halvdelen af 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 3. februar 

kl. 17.00, hvor også Saltum Kirkekor medvirker. 

Efter gudstjenesten går vi i sognegården og spiser 

sammen.

Lis´
pebernødder

500 g smør
500 g sukker

1 kg mel
2 dl piskefløde

½ tsk ingefær

1½ tsk kardemomme

1 tsk natron

1 tsk bagepulver

1½ tsk nelliker

Æltes sammen 

Bages ved 200 grader



Siden sidst:
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Ea Nymann 
Hvarregaard 

 Alberte Rosa Pedersen Dorthea Bodil 
Søndergård Haugaard 

Dåb Saltum:

Viede Alstrup:
Ditte Dahll Knigge 
og Kenneth Henry 
Dahll Knigge

 

Konrad Juul Kyhn 

Henrik Rude Knudsen

Kathrin Wesenberg 
Paldrup og Anders 
Wesenberg Paldrup

Cindie Klausen 
Pedersen og Torben 
Klausen Pedersen

Viede og velsignede Saltum: 

Døde Saltum:
Karen Marie 
Langagergaard 
Holger Andreas 
Jensen 
Birgit Matzen 
Børge Christoffersen 

Solveig Holm Sørensen 
Jørn Højer Michaelsen 
 
Døde Alstrup:
Signe Sørensen 



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogn

Saltum

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

02. dec 1. s. i advent  10.30 Kor & kaffe 9.30 Kor 

09. dec. 2. s. i advent Birgit L. Jensen 9.30  

16. dec. 3. s. i advent  10.30  

23. dec. 4. s. i advent  10.30  

24. dec. juleaften  15.15 & 16.30 14.00 

25. dec. Juledag  10.30  

26.dec. 2. juledag  10.30  

30. dec. julesøndag  ingen  

31. dec. nytårsaften  21.00  

06. jan. Helligtrekonger  10.30  

13. jan. 1. s.e. h3k    9.30 10.30 Kaffe 

20. jan. 2. s.e. h3k  10.30  

27. jan. 3. s.e. h3k  10.30 Kaffe  

03. feb. 4. s.e. h3k  Anette Udmark  17.00 kyndelmisse *  

10. feb. Sidste s.e. h3k    9.30 10.30 Kaffe 

17. feb. Septuagesima  10.30  

24. feb. Seksagesima Birgit L. Jensen  9.30  

03. mar. Fastelavn  10.30 familiegudstjeneste *  

* se opslagstavlen    

Saltum plejehjem    

24.dec. Kristian Schjoldager 10.45  

17. jan. Kristian Schjoldager 14.30  

21. feb. Kristian Schjoldager 14.30 

Alstrup


