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Det er altid værd at håbe
Jeg glæder mig som et lille barn til ju-
leaften. Som så mange glæder jeg mig 
selvfølgelig også til at være sammen 
med familien, spise god mad, hygge, 
traditioner, gaver og alt det andet, der 
hører med, men jeg glæder mig også 
til julegudstjenesterne. 

Der er for det første noget helt særligt 
ved at være på arbejde som præst ju-
leaften i et par landsogne som vores, 
for hvor ser jeg mange glade men-
nesker den dag.  Når jeg glad sætter 
mig til bordet den aften, er det blandt 
andet også fordi, jeg har fået lov til at 
ønske henved 800 glade, smilende og 
frydefulde mennesker en glædelig jul 
med et oprigtigt ønske om, at det også 
må blive det. Så megen glæde samlet 
på et sted, det er da skønt. Nogle vil 
kalde det tom eller gold ritualisme, at 
så mange danskere går i kirke juleaf-
ten, men dem om det, hvis de endelig 
vil ødelægge stemningen og gøre 1/3 
del af befolkningen i landet til tanke-
løse traditionalister. Så pessimistisk 
tillader jeg mig ikke at være. Selvføl-
gelig er der tradition, hygge og ritual 
i en juleaftensgudstjeneste, men når 
det er sådan, så er det netop fordi, der 
er et både dybsindigt, eksistentielt, 

betydningsfuldt og glædeligt budskab, 
som vi kan hvile i, bagved. Jeg vil i 
hvert fald gøre alt, hvad jeg kan, for 
at der bliver lidt at tænke over og tage 
med hjem og gumle mentalt over ved 
bordet, for hvor ville det dog være 
trist, hvis julen mistede sit indhold, 
når vi nu gør så meget ud af den, og 
når den nu indeholder så mange dybe 
perspektiver på håb i vores tilværelse;

Julen er den yndigste rose 
der er fundet.
Julen er et fantastisk kys til os af alt 
det, der er godt og levende på kloden.
Julen er en kærlighedserklæring, 
der er så ubetinget, at det faktisk 
ikke kan lade sig gøre bare at 
passe den ind i vor hverdag. 
Julen er et guddommeligt påfund, der 
alligevel er så jordnær, at menneske-
ne kan se det somme tider og gribe 
det. 
Julen er en begivenhed, der vælter al 
orden og rimelighed væk under os og 
la’r kærligheden springe frit ud helt 
uden sikkerhedsudstyr.
Julen er en satsning på os, 
som kun kærlighed kan præstere.
  (af Jens Rosendal)

Jeg synes det er så flotte og velvalgte 
ord, som beskriver det, jeg mener, og 
som alligevel har en umiddelbarhed 
i sig, og det er måske det, der skal 
til - umiddelbarheden i at løfte blikket 
fra det som har tendens til at fylde i 
tilværelsen – tænk for en satsning på 
mennesker på trods af uansvarlighed, 
krig, klimakrise og økonomiske udfor-
dringer for handelsbalancen. Julen for-
tæller os om det barn i krybben, som 
bare ligner et helt almindeligt barn – 
at det barn kom alene af den grund at 

Præstens hjørne 
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Flittige hænder samles i Saltum sog-
negård den sidste mandag i måneden 
kl. 14.30. 

Masker med mening startede med 
at strikke dåbsklude. Vi fik hurtigt et 
stort lager og måtte finde på noget 
andet, som gav mening. Vi har strik-
ket karklude, som vi sælger ved for-
skellige lejligheder, vi strikker huer, 
handsker, sokker o.m.a. til hjemløse.
Som afslutning på sidste sæson tog vi 
en tur til Ålborg hvor vi besøgte Budol-
fi kirke og fik en flot rundvisning og 
fortælling af Inger Røgild. Derefter gik 
turen til Folkekirkens Hus, hvor Henrik 
Thorngård viste os rundt.

Efter en god frokost gik turen til Kir-
kens Korshær, hvor vi afleverede alt 
det, vi havde strikket (der var meget) 
samt 1000 kr. Korshærspræst Lena 
Bentsen tog glad imod gaverne og var 
sikker på, de ville blive godt modtaget 

af de hjemløse. Vi fik en spændende 
rundvisning og blev i allerhøjeste grad 
klar over, at MASKER MED MENING 
gør en forskel.

Håber flere har lyst til at deltage. Vi 
strikker, får kaffe med hjemmebag, en 
gang imellem er der også højtlæsning. 
Det eneste, du skal, er at medbringe 
strikkepinde og have lysten til at gøre 
en forskel.

Elin Gjerløv

Masker med mening i Saltum Sognegård

gøre godt. Alene for at minde os 
om, at det gode findes, og at det 
findes blandt så meget andet i dig 
og mig, når Guds Kærlighed tager 
del i hver eneste af os. Det barn 
er et tegn på, at du og jeg er med 
i Guds historie. Det barn minder 
os om, at livet handler ikke om, 
hvad vi kan få ud af det, men om 
hvad vi kan få ind i det.

Med håbet om en 
glædelig jul til alle
    

Schjoldager



Om at tro
“Du skal ikke tro, du skal vide”. Den 
sætning er der nok mange af os, som 
har mødt i vores liv. Jeg husker den 
særligt fra min tid i folkeskolen, med 
en krakilsk matematiklærer, som dik-
tatorisk overhørte os i de forskellige 
matematiske beviser. Sætningen af-
fødte altid en bæven og rystende ner-
vøsitet for, om den svære matematik 
nu også var forstået korrekt. For i ma-
tematikkens verden handler det om at 
finde svar - rigtige svar - og føre bevis 
for dem. 

Spændet mellem tro og viden har altid 
været genstand for stor opmærksom-
hed. Videnskaben er kommet langt og 
har afdækket store områder af den 
fortid og nutid, som vi alle er en del 
af. På trods af fremadstormende tek-
nik og store landvindinger inden for 
forskning i alle afskygninger, så er vi 
ikke kommet tættere på at kunne føre 
bevis for, om Jesus rent faktisk gen-
opstod fra de døde, om han gik på 
vandet, og om hans mor var uberørt, 
da han blev undfanget. Det har vi kun 
Bibelens ord for. Og så er det op til den 
enkelte at tro eller ikke tro.
Som aktiv og troende kristen, så mø-

der jeg stadig den dag i dag sætnin-
gen om tro kontra viden, omend den 
formuleres lidt mindre bastant og om-
handler min kristne tro frem for mine 
matematiske evner: Hvordan kan du 
vide, at fortællingen om Jesus Kristus 
er sand? Hvordan ved du, at Gud fin-
des? 
 - Og det kan man jo ikke vide, men 
vi kan tro det. Heldigvis er det i den 
lutherske kirke det vigtigste. Her skal 
man ikke stå til regnskab for sin tro 
- uagtet hvor stærk eller svag den er. 
Her er vi alle del af et fællesskab, om-
fattet af Guds kærlighed.

For ganske nylig er jeg påbegyndt livet 
som stud. teol. på Aarhus Universitet. 
Her er vi en skøn og broget flok stu-
derende i alle aldre og stadier af livet 
- næsten. Den helt unge kvinde, som 
lige er blevet student, den lidt ældre 
mand, som har valgt at skifte livsbane, 
den ældre, som egentlig er færdig med 
arbejdslivet og er gået på pension. 
Den tørlagte alkoholiker, som ønsker 
at blive præst for selv at kunne give 
tilbage, noget af den hjælp og støtte 
han har mødt i livets svære stunder. 
Alle har vi det til fælles, at vi ønsker at 
udforske og blive klogere på kristen-
dommen, dens opståen og udfoldelse. 
Vi har ikke fag, hvor vi skal definere, 
redegøre for eller forsvare egen tro, 
men alligevel falder talen ofte natur-
ligt på det. I pauserne eller i gruppear-
bejdet. På teologi er det legalt at tale 
om sin tro - og stå ved den, ligegyldigt 
hvilken form og retning den har. 

Tro er et meget privat emne. Det er 
næsten mere almindeligt at tale om 
antallet af seksuelle partnere, end det 
er at tale om sin tro. Jeg oplever hos 
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Noget på hjerte  



venner og bekendte en blufærdighed 
ved at skulle tale om, hvad man tror 
på. Det er min oplevelse, at det er 
nemmere at tale om, at man ikke tror 
på noget - i hvert fald ikke på Gud og 
Bibelens ord.
De sidste par år har jeg forholdt mig 
meget til min egen tro. Det er dels 
sket gennem uddannelse og dels gen-
nem personlig udvikling på anden vis. 
Jeg er nået frem til, at dybest set, 
så har jeg altid haft min tro. Helt fra 
barnsben. Den har fyldt på forskellig 
vis gennem livet, men den har altid 
været der. Jeg er holdt op med at sæt-

te spørgsmålstegn ved den. Den er 
der - og den er en del af mig. Nu er 
det ikke sådan, at jeg på daglig basis 
går rundt og føler mig grebet af troen - 
mon ikke jeg på det område er ganske 
lig de fleste andre. 
Men jeg tror fuldt og fast på, at der er 
en Gud og, at Jesus, som inkarnatio-
nen af Gud, har været her på jorden. 
Jeg tror på Jesu forkyndelse om kær-
lighed til Gud og næsten - og jeg tror 
på, at han overvandt døden og genop-
stod. Jeg behøver ikke videnskabelige 
beviser. Troen er nok. 

Louise Ploug Poulsen
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For mange år siden indbød en konge 
til en konkurrence. 
Den kunstner, som kunne male et bil-
lede, som forestillede sand fred, ville 
blive rigeligt belønnet.
Bidragene strømmede ind. Kongen 
brugte lang til på at studere billeder-
ne. Til sidst var der kun to bidrag til-
bage.
Det første bidrag var et meget smukt 
billede af et bjerg ved en sø. De høje 
bjerge, med snedækkede toppe, stod 
i smuk kontrast til den dybblå him-
mel. Bjergene og træerne afspejledes 
krystalklart i det stille vand. Kongen 
syntes meget godt om dette billede.
Det andet billede var helt anderle-

des sammenlignet med det første. 
Det forestillede et brusende vandfald, 
hvor vandet styrtede ned ad en bjerg-
væg. Himlen var dækket af mørke 
skyer og gav det indtryk, at der var et 
uvejr under opsejling. Men den, der 
kiggede rigtigt indgående på billedet, 
opdagede, at lige i kanten af de ned-
styrtende vandmasser, havde kunst-
neren malet en fugl i sin rede. Fuglen 
lå der trygt, på trods af det buldrende 
vand.
”Dette er det vindende billede” sagde 
kongen til sidst. ”For sand fred er ikke 
fravær af storm. Sand fred er at finde 
ro midt i stormen.”

Sand fred



Julearrangementer:
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Syng julen ind i Alstrup Kirke 
Søndag den 8. december kl. 14.00
Kom og syng julen ind i Alstrup Kirke 
i godt selskab med børnekor og band. 
Vi glæder os altid til denne hyggelige 

og festlige koncert og nyder det store 
arbejde inden.

Traditionen tro synger kirkens 
eget kor og band julen ind i 
Saltum Kirke.

Kom og vær med til at synge 
et udvalg af julens dejligste 
sange og salmer.

Koncert med kirkens eget kor 
i Saltum Kirke
onsdag den 12. december kl. 19.30

Julegudstjeneste for de yngste i Saltum/Alstrup 
torsdag den 19. december kl. 9.30 i Saltum Kirke
Dagplejere, vuggestue/børnehave, forældre, bedsteforældre 
og andre interesserede er meget velkomne!
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Der er lagt op til en nostalgisk efter-
middag, når DYVEKE den 9/2 kl. 14.00 
spiller i Saltum Sognegård. Duoen har 
nemlig specialiseret sig i gamle danske 
film- & revysange fra 20-erne, 30-erne 
og 40-erne. Hvem husker f.eks. ikke 
”Pige træd varsomt”, ”Gå med i lunden” 
eller ”Maggidudi”? 

DYVEKE er tro over for originalerne, 
men tilfører samtidig sangene nyt liv i 
form af nye arrangementer. 
Adskillige koncerter rundt omkring i 
landet har vist, at musikken ikke kun 
taler til et ældre publikum, men til flere 
aldersgrupper. Samtidigt har de mange 
koncerter givet en stor erfaring, der er 

med til at sikre en musikalsk, nostal-
gisk og hyggelig oplevelse.
DYVEKE består af Torben Warncke på 
ukulele, guitar, sang og Henrik Prip 
Eriksen på guitar, kazoo, sang. 

Fri entré.

Dyveke i Saltum sognegård

Kort før sommerferien blev Saltum 
Udeskole kontaktet af Saltum Kir-
kes menighedsråd, som tilbød en fan- 
tastisk opgave til skolen. Figurerne på 
altertavlen i kirken skulle restaureres 
og der skulle en midlertidig erstatning 
op. En opgave som lærerne tog imod 
med kyshånd. Det blev 6. klasse, som 
fik æren af at løfte den store udfordring. 
Først gik turen flere gange til kirken for 
at se på figurerne, kalkmalerierne, præ-
dikestolen og for at tale med præsten og 
blive inspireret og få idéer, Valget faldt 
på et motiv af Jomfru Maria i kirkens 
kalkmalerier og på historierne om discip-
lenes redskaber og symboler. Tilbage på 
skolen blev idéerne til mere end bare et 
maleri af Jomfru Maria og Jesus. Både 
dåben og Helligånden blev valgt til, så-
ledes at de tre store malerier forestiller 
troen på Gud (hånden), fødslen (Jom-
fru Maria og Jesus-barnet) samt dåben. 
Hver discipel er repræsenteret ved navn 
og symbol.

Det har været en rigtig spændende 
og lærerig opgave, som eleverne har 
arbejdet fokuseret og målrettet med. 
De er stolte over at bidrage til kirkens 
udsmykning og vil helt sikkert besøge 
kirken lidt oftere, mens deres værk 
hænger der. Det binder det, vi laver i 
skolen sammen med lokalområdet og 
får tingene til at give mening,

Mette-Marie Degn

Altertavle



Minikonfirmand:

8

Minikonfirmand er for børn i 3. klasse
Tirsdag den 22. januar, 2020 starter 
årets minikonfirmandhold i Saltum 
Kirke og sognegård. Holdet mødes 10 
gange inden forløbet afsluttes ved en 
gudstjeneste palmesøndag kl. 14.
Alle børn i 3. klasse er velkomne, og 
det er gratis at være med. Børnene 
hentes på skolen, når de har fri kl. 
13.10, og så er vi i sognegård eller 
kirke indtil kl. 15, hvor børnene kan 
hentes.

Minikonfirmandundervisning er et til-
bud om dåbsoplæring, en indføring i 
kristendommen, som den praktise-
res i Folkekirken. På de ti uger opnår 
børnene en større fortrolighed med 

de kristne værdier, de færdes hjem-
mevante i kirkens rum, og de lærer 
personalet og frivillige ved kirken at 
kende. Præsten er med nogle gange, 
og ellers er det kirke- og kulturmedar-
bejderen med hjælp fra frivillige, som 
børnene møder hver gang.

Klassen får besøg og en indbydelse 
med hjem i starten af januar.
Tilmelding sker elektronisk via 
www.jetsmark-kirke.dk - 
Tilmelding minikonfirmand".

Spørgsmål m.v. rettes til kirke- og 
kulturmedarbejder Karen M. V. Olesen 
på kmvo@km.dk eller 61222954.

Igen i år er der lagt op til en masse 
sjove spejderaktiviteter i alle enhe-
der. Der er fortsat plads til flere spej-
dere, så du er velkommen til at kigge 
forbi. Skulle du have lyst til at være 
en del af nogle spændende spejdero-
plevelser, så kom forbi spejderhuset, 
når der er møde i den enhed, som 
passer til dig. Det kunne blive så 
FEDT !!!! Vi regner med at se dig i 
vores spejderhus – du kan prøve at 
være spejder 3 gange inden du skal 
bestemme dig til at blive indmeldt.

Sammen rykker vi verden – med vilje 
KFUM spejderne i Saltum, Nolsvej 5, 
9493 Saltum

Mødetider for enhederne er:
- Bæver (0.-1.klasse) 
mødetid onsdag kl. 17.00 – 18.30.
- Ulve (2.-4.klasse) 
mødetid tirsdag kl. 17.30 – 19.00.

- Spejder(5.-9. klasse) 
mødetid mandag kl. 18.30 – 20.00.
- Senior (17 – 18 år) 
mødetid – efter aftale
- Rover (17 år - ) 
mødes efter aftale.

For yderligere information - 
kontakt gruppeleder Karen Thomine 
Christensen telefon 4057 7016

Er spejder mon ikke lige noget for dig?
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Med kirkekoret på udflugt til Hjerl Hede

Ved opstarten på efterårssæsonen var 
vores kirkekor på en herlig bustur til 
Hjerl Hede. En fantastisk oplevelse af 
fællesskab og spændende seværdig-
heder, incl. lækker frokost og kaffe på 
områdets ”Skyttegård”.
Regn kunne ikke dæmpe humøret og 
den glade sang i bussen ud og hjem - 
og spontan sang i den lille kirke. 
Tak til menighedsrådet, der velvilligt 
sponsorerede udgiften til leje af bus. 
Vi vendte hjem rig på oplevelser og 

måske med ”gammeldags” ost, lakrids 
og brød fra bageri og købmandsbutik.
P.S. Har du lyst og lidt stemme i livet, 
så bliver du budt hjerteligt velkommen 
som medlem i koret.

Lene Gjerlev

”Når du hjælper en anden 
op ad bjerget, 

så bestiger du det samtidig selv.”

En dag
skal vi alle dø

Snoopy...
Ja, men

alle andre dage
skal vi det ikke..



Det er, hvad mange mener i dag. Du 
kan blive mere udadvendt, du kan 
få et bedre arbejde, du kan blive en 
bedre far osv. Du kan måske endda 
blive rask, og lykkes hverken det ene 
eller andet, så er det nok, fordi du 
ikke vil det nok! Bliver du alligevel en 
fiasko, så er det din egen skyld! Med 
den opfattelse ender vi i en kæmpe 
skyld hos den enkelte, og det er i høj 

grad der, vi er i dag. – At tro på Gud 
betyder egentlig ”bare”, at jeg skal 
forsøge at opføre mig ordentligt og 
så ellers overlade de store issues til 
Gud. For der er ting her i livet, jeg 
ikke magter at begribe. Hvor jeg er 
magtesløs.

(Sangeren Simon Kvamm 
i Kr. Dagblad)

Kort nyt:
Indre Missions 

program
Tirsdag   3. dec. kl. 19.30, 
ved Louise Kiilerich, Ålborg

Tirsdag 17. dec. Kl. 19.30, 
ved Verner Christensen, Brønderslev

Kirkesanger
Som kirkesanger ved Saltum og Al-
strup kirker har vi for det næste års 
tid ansat Ole Stevns. Ole har mere end 
35 års erfaring som kirkesanger ved 
Åbybro kirke. 
Velkommen til Ole, vi håber du må 
befinde dig godt her hos os.

Spaghettigudstjeneste 
i Saltum Kirke 

Tirsdag den 4. feb. kl. 17. Temme-
lig hemmelig - aktiv gudstjeneste 
for familier og andre interesserede 
med spisning.
Gratis at være med, men af hensyn 
til maden er der tilmelding senest 2. 
februar til Inger på 30705001.

Fastelavn
Søndag den 23. februar er der faste-
lavn, og i Saltum Kirke vil der blive af-
holdt børne- og familiegudstjeneste kl. 
10.30. Efter gudstjenesten vil der blive 
slået katten af tønden og spist faste-
lavnsboller.

Hvis du vil, kan du forandre dig selv

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 lys-
messe for at fejre forårets komme.

Vi fejrer denne tradition i Saltum 
den 2. februar kl. 17.00, hvor også 
Saltum Kirkekor medvirker. 
Efter gudstjenesten går vi i sogne-
gården og spiser sammen.
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Siden sidst:
Dåb Saltum:

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 10. januar.

Kontakt info:

Peter Due 
Drustrup Thomsen 

Osvald Ingvardsen 
Mathiesen 

Vera Hessellund Kiilerich 

Dåb Alstrup: Viede Saltum: 

Gry Gross Rask Louise Nørgaard 
Nielsen og Per 
Madsen

Trine Berg Christen-
sen og Mathias Berg 
Thomsen

Oda Mogensen

Karen Sørensen

Døde Saltum:

Mie Mathilde 
Christensen 
Albrechtsen



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogn

Saltum

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

01. dec 1.søndag i advent 10.30 Kor & kaffe 9.30 Kor

08. dec 2. søndag i advent 9.30 Birgit L. Jensen 

15. dec 3. søndag i advent 10.30 

22. dec 4. søndag i advent 10.30 

24. dec juleaften 15.15 og 16.30 14.00

25. dec Juledag 10.30 

26. dec 2. juledag 10.30 

29. dec julesøndag 10.30 Birgit L. Jensen 

31. dec Nytårsaften 21.00 

05. jan Helligtrekonger s. 10.30 

12. jan 1. s.e. H3k 9.30 10.30 Kaffe

19. jan 2. s.e. H3k 9.00 Michael Berg 

26. jan 3. s.e. H3k 10.30 Kaffe 

02. feb Sidste søndag e. H3k 17.00 kyndelmisse* 

04.feb Spaghettigudstjeneste* 17.00 

09. feb Septuagesima 9.00 Michael Berg 

16. feb Sexagesima 9.30 10.30 Kaffe

23. feb Fastelavn 10.30 familiegtjeneste* 

01. mar 1. s.i. fasten 10.30 9.30

* se side 10   

   

Saltum plejecenter   

24. dec Kristian Schjoldager 10.45 

16. jan Kristian Schjoldager 14.30 

20. feb Kristian Schjoldager 14.30 

Alstrup


