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Præstens hjørne

Kateketik
Kirken har en lang tradition for kate-
ketik. Ordet er hentet fra græsk og be-
tyder at undervise, og betegnelsen er 
brugt helt tilbage til oldkirken om den 
undervisning, som dåbsaspiranterne 
skulle til. 

Den undervisning ser vi tydeligt sine 
spor efter selv i dag, hvor prædiketek-
sterne til hver søndag i kirkeåret følger 
den samme tekstrække som dengang. 
Det vil med andre ord sige, at når præ-
sten går på prædikestolen, så følger vi 
det samme undervisningsmateriale – 
den samme katekese – som i oldkirken. 
Katekese kan beskrives som undervis-
ning i troens indhold, og har sine rødder 
helt tilbage i dåbsbefalingen, hvor Jesus 
siger: ”Mig er givet al magt i himlen og 
på jorden. 

Gå derfor hen og gør alle folkeslage-
ne til mine disciple, idet I døber dem i 
Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn, og idet I lærer dem at holde alt 

det, som jeg har befalet jer.” (Mat. 28. 
18-20). 

Jesus har ikke blot selv undervist sine 
disciple, men han gav også mandat til 
og befalede at undervise i, hvad han 
havde lært. 

Luther var blandt de første, og i hvert 
fald den kendteste, der brugte begrebet 
i en bogtitel. Luthers Lille Katekismus 
udkom i 1529 og var tænkt som en lille, 
lettilgængelig katekismus for de nye lu-
therske husstande og menigheder, den 
giver et kortfattet bud på, hvordan De 
ti bud, Den apostolske trosbekendelse, 
Fadervor, dåben, nadveren og skrifte-
målet forstås og anvendes. 
Denne katekismus findes stadigvæk 
trykt i vores salmebog og er stadig-
væk et af folkekirkens grundlæggende 
bekendelsesskrifter (lidt mere ukendt 
er det, at Luther også skrev en stor 
katekismus med mere grundlæggende 
teologi for præster og teologer).

Kateketik er den dag i dag en kerneop-
gave for præsten i sognet. Mest tydeligt 
er det med konfirmandundervisningen 
og minikonfirmandundervisning, men 
også samtalerne i forbindelse med de 
kirkelige handlinger, dåb, vielse, begra-
velse har præg af kateketik, ligesom 
det også er et vigtigt element i mange 
samtaler af sjælesørgerisk karakter. 
Selvom begrebet ikke er særlig kendt, 
så er det et hjerteslag i folkekirken hver 
eneste dag.

Kristian Schjoldager

Præstens hjørne 
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Glædelig jul

Årets konfirmander



Kære læsere!

Jeg har fået lov til at skrive et indslag 
til ”Noget på hjerte” denne gang og det 
er jeg meget glad for. Jeg hedder Nicola 
Jensen, er 39 år gammel, og selvom jeg 
ikke bor i Saltum sogn, bruger jeg en 
del af min fritid i Saltum, mere præcist i 
KFUMs spejder hus på Nolsvej 5 i Saltum. 
Og det er en hjertesag for mig! 
Jeg har selv været med i spejder gruppen 
i 8 år og at være en del af en organi-
sation, der arbejder med børn og unge 
mennesker i Saltums smukke rammer, 
er bare dejligt. 
Men hvad er spejder for noget? Der er 
mange, der har en opfattelse af, at vi 
tænder bål med to pinde i stedet for 
tændstikker, sover i telt og vandrer…. Det 
passer også nogenlunde, men spejder er 
meget, meget mere. Vores korps er byg-
get op omkring ideer og traditioner, der 
stammer fra spejderbevægelsens start 
i 1908, men spejderliv i dag indeholder 
også moderne teknologi og metoder som 

gps og internettet. Men fundamentet for 
spejdere, er at vi:

• lytter til Guds ord  
• er hjælpsom
• respekterer andre
• værner om naturen
• er til at stole på
• tager medansvar
• finder sin egen mening

Disse ting kalder vi for spejderloven, og 
alt det vi laver i vores ugentlige møder, 
har udgangspunkt i den. At vi kan give 
disse kvaliteter videre til de næste gene-
rationer, er det jeg synes, der gør spejder  
så godt. 

Vi bruger ’spejdermetoden’, som er vores 
pædagogik til at få spejderloven ind i 
vores aktiviteter igennem leg og fantasi-
rammer. Igennem spejder kan vores unge 
mennesker blive til samfundsborgere, der 
kan lide at deltage i fællesskabet og også 
bidrage positivt til det. Fra en voksens 
synspunkt er det nok disse kvaliteter, 
der er tiltalende ved spejder, men hvis 
man spurgte en af vores unge spejdere, 
hvad de synes er bedst, ville svaret nok 
være, at vi leger nogle sjove lege og laver 
mad over bål! Det er der selvfølgelig også 
meget af i vores spejderarbejde. 

I Saltum har vi gavn af det fantastiske 
område ved Nols sø samt skoven, og med 
de mange stier i naturen rundt omkring, 
er det nemt at inddrage naturen i vores 
spejder møder. En ting, som står højt 
på vores liste, er -  at vi har det sjovt 
til spejder, fordi når vi har det sjovt, er 
det endnu nemmere at lære og endda 
næsten helt uden, at man opdager det!
I vores gruppe er det muligt at være 
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spejder uanset alder, vi har nemlig en 
enhed der hedder familie-spejder, hvor 
forældre og deres børn møder til spejder 
hver anden søndag. Her er der fokus på 
at kom ud i naturen, lege, lave noget 
kreativ og spise sammen.

Når man går i 0. eller 1. klasse kan man 
blive Bæver. Her har vi fokus på at være 
en del af gruppen uden at forældre er 
med. Vi bruger meget læring gennem 
lege og arbejder meget på at tage mær-
ker (bevis på en ny færdighed).
Som 2. 3. og 4. klasse elev kan man 
komme med i Ulve flokken. Her bruger 
vi fantasirammen fra Rudyard Kiplings 
Junglebogen. Børnene får et ulvenavn 
under en særlig ceremoni, begynder med 
at bruge dolk til at snitte, og mærkerne 
har lidt flere krav end dem til de yngre 
spejdere.

Fra 5. til og med 8. klasse er man junior/
trop spejder. Her begynder spejderar-
bejdet at indebære mere selvstændige 
opgaver. Aktiviteter og mærker til denne 
enhed har ofte med ansvar og samar-
bejde at gøre.
Fra 9. klasse elever til 17 års alder er 
man senior, og her får vores unge men-
nesker mere frihed til at planlægge og 
styre deres aktiviteter selv. Deres ledere 
er der for at guide og rådgive.

En anden særlig del af spejderbevægel-
sen er, at allerede som 12-årige er det 
muligt at komme på ’kursus’. Disse kurser 
er starten på at lære at være leder, ikke 
bare spejder leder men også i livet. Jeg 
synes, det er helt fantastisk, at vi i KFUM 
giver ansvar til unge mennesker indenfor 
trygge rammer, så de kan udvikle sig. 
Det er noget, de også kan bruge i deres 

fremtidige arbejdsliv. Et lille sjovt faktum 
er, at omkring halvdelen af erhvervsle-
dere har været spejder på et tidspunkt 
i deres liv, og 40% af dem i minimum 3 
år. Det kan vi som spejder være meget 
stolte af, synes jeg!
I Saltum er vi et hold på 10 ledere, som 
arbejder frivilligt hver uge i vores gruppe, 
og bag os er der en bestyrelse af foræld- 
re og tidligere ledere, som tager sig af 
gruppens drift. Vi er altid glade for at få 
flere med, både børn og voksne. Der er 
ingen krav om tidligere spejder erfaring, 
bare man er frisk på at kom med! 

Hvis I vil høre mere om os kan i finde os 
på Facebook: KFUM spejderne Saltum og 
på instagram: kfumspejdernesaltum I er 
også meget velkommen til at kontakte 
mig på 21 34 82 37.

Med spejder hilsen, 
Nicola Jensen, 

gruppeleder KFUM spejderne Saltum



De 4 vise mænd
I fortællingen om de vise mænd, der kom 
til Betlehem for at tilbede den nyfød-
te kongesøn, tales der altid om 3 vise 
mænd. Men en gammel legende fortæller 
historien om en 4. vismand.
Inden sin afrejse solgte han alt, hvad han 
ejede og købte tre kostelige stene: en 
blå safir, en rød rubin og en hvid perle. 
Dem ville han tage med og ofre til den 
nye kongesøn.

Men da han skulle rejse, udbrød der en 
farlig sygdom i hans hjemby, og han fik 
travlt med at hjælpe. Han glemte alt for 
dette ene. Han solgte endda den blå safir 
for at få mad til de syge, og da han en-
delig skulle rejse, var hans tre venner for 
længst draget af. Den vise mand rejste 
derfor alene. Da han nåede frem til Betle-
hem, mødte han stor sorg og fortvivlelse. 
Kong Herodes havde lige slået alle by-
ens små drenge ihjel. Nu blev også den 
røde rubin solgt for at kunne hjælpe folk 
i byen. Fra Betlehem førte hans vej til 
Ægypten. 

Her gik det på samme måde. Den vise 
mand kom hele tiden til steder, hvor der 
var mennesker, der havde brug for ham. 
Og årene gik. 

Da han efter mange års forsinkelse en-
delig rejste til jødeland og kom til Jeru-
salem, var byen i oprør. Jødernes konge 
skulle korsfæstes. ”Nej”, udbrød den vise 
mand, ”det må ikke ske”. Endnu har jeg 
min hvide perle i behold. Med den vil jeg 
løskøbe ham. 

Han skyndte sig til Golgata så hurtigt, 
som hans gamle ben kunne bære ham. 
Men endnu engang mødte han et men-
neske i nød. En ung pige, på flugt fra 
nogle mænd, der ville sælge hende som 
slavinde, kom og kastede sig ned foran 
den vise mand og bad: ”Frels mig”! Han 
købte hende fri med den hvide perle.

Nu havde han mistet alle gaverne. Han 
kom tomhændet ud til Golgata netop i det 
øjeblik, da Jesus døde på korset. 
Det hele var forgæves og for sent.
Da Golgata klippen revnede, ramte en 
lille sten ham i panden, og han styrtede 
til jorden.

Men i drømme så han, at Betlehems 
kongen havde modtaget alle hans ko-
stelige  stene: Den blå safir, den røde 
rubin og den hvide perle funklede i Jesu 
tornekrone.
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Julearrangementer

Koncert i Saltum Kirke 
tirsdag den 7. december kl. 19.30 
Hjørring Kammerkor synger julen ind i Sal-
tum Kirke. Lad julefreden sænke sig og mød 
et velsyngende kor til en stemningsfuld af-
ten med nogle af julens skønne salmer og 
engelske Christmas Carols. Hjørring Kam-
merkor er et blandet kor med 25 medlem-
mer, som kommer fra hele Vendsyssel. Re-
pertoiret er både nyere og ældre dansk og 
udenlandsk kormusik med hovedvægt på 
acappella-sang. Koret har eksisteret siden 
1978 og har i årenes løb også opført større værker som Bachs juleoratorium og 
Johannespassionen.  Dirigent er Anne Mette Vennegaard, som til daglig er organist 
i Gug Kirke. Entré 50 kroner, betales i døren med MobilePay eller kontanter

Syng julen ind 
i Saltum kirke
Onsdag den 15. dec. kl. 19.30
Endelig....efter et par år uden, vil vi 
synge julen ind i Saltum Kirke i godt 
selskab med Gertrud Bjerg og kirkens 
eget kor og band.

Vi glæder os til at jule med jer!!!!!   

Alstrup kirke 
“Den hellige nat”
søndag den 12. dec. kl. 15
Børnekoret vil opføre “ Den hellige 
nat”, en musical bygget op omkring 
juleevangeliet.

Selma Lagerlöf skrev omkring 1940 
en række Kristus legender, der iblandt 
“Den hellige nat”. Legenderne var me-
get smukke og blev hurtigt kendt i 
vide kredse og blev i 2001 genudgivet 
i Danmark i ny oversættelse.

Michael Slot Pihl har skrevet tekster 
og musik til legenden og dermed gjort 
den til en musical.

Julegudstjeneste for de 
yngste i Saltum/Alstrup 
i Saltum Kirke
den 16. dec. kl. 10.00  
Dagplejere, vuggestue/børnehave, 
forældre, bedsteforældre og andre 
interesserede er meget velkomne!

Skolegudstjeneste 
for Saltum Skole i Saltum Kirke den 
17. december kl. 10.00.



Arrangementer 2022

8

Nytårskoncert med Nordvestjysk Brass Band 
tirsdag den 18. januar kl. 19.30
Nordvestjysk Brass Band holder til i Ål-
borg og består af 32 musikere i alderen 
15-55 år, og kommer fra alle egne af 
Nordjylland. Orkestret er blandt Dan-
marks bedste Brass Bands. Det blev 
stiftet i 1987 i Thisted af organist og 
korleder Preben Nørgaard Christensen 
og flyttede i 1997 til Ålborg.
Orkestrets repertoire spænder vidt fra 
klassisk over underholdningsmusik til 
moderne Brass Band kompositioner.
Orkestret dirigeres af Huw Thomas, født 
i Wales og uddannet ved konservatoriet i Birmingham.                      Fri entré

Sangaften i Saltum sognegård
Onsdag den 16. februar kl. 19.30
Så er det tid til “Sangvitaminer”!
Kom og vær med til selv at vælge, 
hvad der skal synges af sange fra Høj-

skolesangbogen. Midtvejs nyder vi en 
kop kaffe.

Kontakt info
Formand:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
torpetgaard@yahoo.dk

Graver:
Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Telefontid: mandag - torsdag 
09.30 – 10.30 - Fredag fri
saltumkirkegaard@gmail.com

Sognepræst: 
Kristian Gram Schjoldager
Tlf. 29291339 - kgsc@km.dk
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
Træffes bedst hverdage 
mellem kl. 10 – 11 - Mandag fri

Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
torpetgaard@yahoo.dk

Yderligere kontakt info 
ses på kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker

Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
Tlf. 99301616

Deadline for indlæg 
til næste nummer:
Lørdag den 1. januar
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Fra Menighedsrådet
Det ny menighedsråd er så småt i 
gang igen efter alle udfordringerne 
med covid-19, vi er ved at pejle os 
ind på tiltag og aktiviteter i resten af 
valgperioden. 

Menighedsråd og medarbejdere har i 
perioden fra den 9. september til den 
18. november deltaget i et kursusfor-
løb over tre fælles forløb, to forløb for 
de ansatte, præsten og kontaktperso-
nen og tre forløb for menighedsrådet, 
om samarbejde. 

Kurset var ledet af Lotte Krøger, som 
bl.a. er uddannet stresskonsulent og 
neuropsykologisk coach. Kurset var et 
forsøg, der opstod fordi Lotte ønskede 
at afprøve om kurset teamudvikling 
var relevant at udbyde til f.eks. me-
nighedsråd. Provstiet har bakket op 
om kurset ved at betale halvdelen af 
udgiften.

Dorte Gregersen, 
menighedsrådsformand

Nu folder jeg hånd og tanke
til tak for den svundne dag,
nu skyder min bøn en ranke
mod Himmelens stjernetag

Nu lukker jeg dør og øje
og stænger al verden ud.
Jeg har en ven i det høje,
ham skikker jeg længselsbud.

Nu bøjer jeg knæ og hjerte
og giver mig Gud i vold.
Jeg slukker fuldtrygt min kærte.
Gud Herren er sol og skjold.

Tekst: Adolf Langsted
Mel: I.P. Hartmann

Nu folder jeg hånd og tanke
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Kort og godt

Opstart af kor 
efter juleferien

Børnekoret begynder tirsdag den 
18. januar kl.15.15.

Voksenkoret begynder 
onsdag den 19. jan.

kl. 19.00

Kærlighed og sandhed
”Sandhed gør kærlighed 

mulig Kærlighed gør sandhed
 til at bære”

(Pastor em. 
T. Kristensen)

Sang-fællesskab 
Har du lyst til at komme og være med i et 
godt sang-fællesskab, så mød frisk frem 
og giv det en chance. Det er sundt og 

livsbekræftende at synge.
Er der spørgsmål, er man 
velkommen til at ringe til 

mig på 22735165, 
Lisbeth Nymark 

Sørensen  
”Kormor”.

Høstoffer
I Saltum kirke blev der 

indsamlet 1935 kr., 
i Alstrup kirke blev der 
indsamlet 2047,50 kr. 

Pengene gives til 
Kirkens Korshær

Fastelavn
Søndag den 27. februar 

afholdes børne- og familie-
gudstjeneste kl. 10.30. 
Herefter vil der blive 

slået katten af tønden 
og spist fastelavns-

boller.

Kyndelmisse
Kyndelmisse betyder lysmesse 

 og falder 40 dage efter jul. Tradi-
tionen fejres den 30. januar 

kl. 19.30 i Saltum Kirke. 
Efter gudstjenesten  

drikker vi kaffe 
sammen i 

sognegården
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Siden sidst

Dåb i Saltum:

Johanne Stadsvold 
Jonstrup 

Daniel Rude Knudsen Benjamin Vestergaard 
Guldager

Loui Daarbak Emil Dahl Jungslund

Dåb i Alstrup:Angel Isimba 

Camilla Victoria 
Marcinkowski og Morten 
Schousboe Agen 

Camilla Henrietta Gude 
Eriksen og Mads Pedersen
og Otilia Gude Pedersen 

Viede i Saltum:

Døde Saltum:

Edel Valborg 
Berg von Fintel 

Ragna Ulla 
Christensen 

Krista Bak 
Olesen 

Anette Birgitte 
Langagergaard 

F ol k e k i r k e ns l o g o  |   F ol k e k i r k e ns Fæ l l e s v i su e l l e i de n t i t et  |   de ce m be r 2012  |   de sign m a n ua l 1.1



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogn

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

28. nov. 1. s. i advent  10.30 kaffe  9.30

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

12. dec. 3.s. i advent  10.30  9.30

16. dec. Jul for de mindste* 10.00 

17. dec. Jul for skolebørn*  10.00 

19. dec. 4.s. i advent  10.30 

24. dec juleaften  14.45 og 16 13.30

25. dec. Juledag  10.30 

26. dec.  2. juledag  10.30 

31. dec. Nytårsaften  21.00 

02. jan.  Helligtrekonger søndag  9.30 10.30 kaffe

09. jan. 1.s.e. H3k  10.30 kaffe 

16. jan 2.s.e. H3k  10.30 

23. jan. 3.s.e. H3k  Kathrine S. Lisbjerg  9.30 

30. jan. Kyndelmisse*  19.30 kaffe 

06. feb. s.s.e. H3k    9.30 10.30 kaffe

13. feb. Septuagesima  10.30 

20. feb.   Sexagesima   10.30   

27. feb. Fastelavn*  10.30 kaffe 

06. marts 1.s.i fasten Michael Berg   9.00

Saltum plejecenter   

24. dec. Kristian Schjoldager  10.45 

20. jan Kristian Schjoldager  14.30

17. feb. Kristian Schjoldager  14.30 

Saltum Alstrup


