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Befrielsen
Det er en lys tid, vi går i møde nu, og 
jeg tror ikke, jeg er den eneste, der går 
og glæder mig over at det vælter op af 
jorden med planter, og til at der igen 
kommer grønne farver frem overalt.

Det er fantastisk hvert år at opleve, 
hvordan bøgen finder de små lysegrøn-
ne blade frem. Vi kan frit gå rundt og 
alle steder lægge mærke til naturens 
kraftpræstation. Det er forår, det er en 
lys tid, og det er snart 4. maj, en dag 
som uløseligt er forbundet med lys og 
frihed her i landet og navnlig i år, hvor 
vi mindes 75 års dagen for befrielsen.

Jeg har lært, at man sætter tændte lys i 
vinduerne 4. maj, men hvor mange gør 
det egentlig længere, og hvor mange 
er det, der tænder dem for at mindes 
befrielsen uden at skænke det en tanke, 
at vi også tænder lysene for at minde os 
om, at friheden ikke er en selvfølge. Jeg 
kan kun sige, at jeg har tænkt mig at 
holde traditionen i hævd, hos mig skal 
der være lys i vinduerne, for at leve i 
frihed – at være et frit menneske – det 
er noget, vi heldigvis sætter højt, og 
noget vi sætter pris på. 

Ja, vi betragter det som et grundvilkår 
for et menneske, at det kan leve i frihed. 
Og måske glemmer vi, dels at en stor 
del af verden ikke har mulighed for at 
dele vor betragtning, og dels at vor højt 
besungne frihed IKKE er ensbetydende 
med, at vi hver især bare kan gøre, hvad 
vi vil, og at frihed forpligter, giver ansvar 
og kræver omtanke og velovervejede 
handlinger.
Tendensen er, at vi søger den græn-
seløse frihed, der ingen konsekvenser 
har. (Hvis man da overhovedet kan tale 
om frihed, når man blot ved at have 
telefonen i lommen altid er holdt øje 

med og konstant udsættes 
for målrettede reklamer, og 
vore personlige oplysninger 
handles med som enhver 
anden handelsvare).
Men frihed bliver tom, 
hvis den er gratis. Et godt 
eksempel, som lægger 
os meget på sinde, er, at 
ytringsfrihed for eksempel 
nødvendiggør, at man ikke 
bare siger hvad som helst 
uden at tage ansvar for 
det, man siger, og for den 

Præstens hjørne 
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videre dialog mellem mennesker. Man 
skal passe på ikke at begrænse friheden 
hedder det, og det er blevet umoderne, 
ja nærmest tabu, at kæde ordet frihed 
sammen med ansvar, selvom de to ting 
hænger uløseligt sammen.

Vi kan måske godt forsøge at kappe alle 
bånd og bindinger, alle regler og normer, 
for at opnå den absolutte frihed og må-
ske også have succes med det, hvis man 
da kan kalde det en succes. Men frihed 
uden at tage hensyn til næsten, uden 
at tage ansvar for at hjælpe den, som 

har brug for mig, og uden at tænke på, 
at vi altid er forbundne med hinanden, 
det er ikke frihed. Det er egoisme og 
ligegyldighed. Så vil jeg hellere erkende, 
at vi altid vil være forpligtet på et ansvar 
overfor medmennesket, og at friheden 
betyder, at vi selv har muligheden for 
at træffe valg om, hvordan vi vil gribe 
det ansvar an. Det er uundgåeligt, at 
vi altid står med en del af vore med-
menneskers liv i hænderne, og det er 
frihedens forpligtigende ansvar at tage 
vare på den del.

Kristian Schjoldager
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”Du og jeg, Alfred” 
- ” ja, du og jeg, Emil.”
Sådan siger Emil og Alfred til hinanden, 
mens de bader sammen i en sø i TV 
serien ud fra Astrid Lindgrens roman 
for børn “ Emil fra Lønneberg”.

Emil er den hyperaktive, ofte dumdristi-
ge, ofte udskældte knægt, og Alfred er 
den rare og hjælpsomme karl på gården 
samt den rolige og forstående voksne. 
Begge kender de til at føle sig udenfor. 
Men her i vandet, hvor de bader sam-
men, er de godt tilpas og trygge.

Deres replik til hinanden lyder så rigtigt.
”For ingen af os er noget uden de nære 
og tætte relationer til andre mennesker.
Vi er ikke noget eller nogen, uden vi har 
noget eller nogen at spejle os i.
Og omvendt så er vi alt, så føler vi os 
værdsat, dersom vi har de rette og 
stærke relationer.” Sådan skrev en an-
melder af serien. 

I min egen barndom var der nogle år, 
hvor min mormor havde en lejlighed 
ovenpå i mit hjem. Jeg husker det, som 
var hun der altid i sin lejlighed og altid 
havde tid til at snakke med mig og spille 

spil med mig. Hun skulle aldrig skynde 
sig ud af døren eller have travlt med 
noget andet. Der var ikke et dagligt pro-
gram på kalenderen. Selvfølgelig var det 
ikke altid lutter idyl. Men det betyder 
meget for et barn, at der er en mormor, 
bedstemor/far, en voksen, der giver sig 
tid og vil lytte og forstå. Hvad hun/ han 
siger og fortæller står ofte stærkt i din 
erindring senere. Min mormor døde, da 
hun var 80 år og jeg 12.

Der er gået mange år, siden jeg var 
barnebarnet, og jeg er nu selv mormor. 
Rollerne er skiftet. Men jeg tror bestemt, 
det er ligeså rart selv at være mormor, 
som det var at være den lille pige. Det 
er mig, der nu har tiden til at lytte og 
skal forstå at udnytte den. Alle børn har 
brug for nogle, der interesserer sig for 
dem og vil følge med i, hvad de har for. 
En fødselsdag eller en juleaften er dage, 
børn ser frem til med stor forventning 
eller at snakke med dem om, hvad de 
skal være, når de bliver voksne, det 
kan de lide. Den tid, vi kan give dem, er 
meget værd. Børn vil også gerne høre 
om gamle dage, da vi ældre var børn. 
Og der er masser at fortælle om fra den-
gang, hvor vi hverken havde computer 
eller mobil, måske bare et enkelt sort/ 
hvid TV i hjemmet o.s.v.

Hvis vi vil give børnene af vores tid, så 
får vi så meget mere igen af dem.
Børn har brug for voksenkontakt. Det 
hører vi netop nu meget om fra pæda-
goger og ansatte på børneinstitutioner, 
og politikerne tager det op. Unge for-
ældre tager det også til sig, kan vi se. 
Jeg oplever, at især de unge fædre viser 
større ansvar og interesse for børnene. 
Har jeg været tidligt oppe og ude at gå 
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en lørdag eller søndag morgen, så mø-
der jeg ofte en ung far med barnevogn. 
Et spædbarn eller et lille barn kan jo ikke 
sove længe, selvom det er weekend. 
Det er vant til at vågne tidligt, så derfor 
må far ud at gå med barnevogn. Det er 
så fint at se. 

For nogen tid siden var jeg også med 
mit yngste barnebarn af sted i et lege-
rum for småbørn. Det var i en større by 
en lørdag. Og sjældent har jeg set så 
mange, og ligeså mange unge fædre 
som mødre boltre sig i strømpesokker 
på skumgummipuder og i legehuse. Jeg 
blev vildt imponeret over alle de unge 
mænd, der legede med deres småbørn. 
Det er et fremskridt til det bedre. 

Nye tider med nye opgaver og udfordrin-
ger følger. Min rolle er skiftet, nu også 

fra et arbejdsliv til en pensionisttilvæ-
relse her i Saltum. Og der er mere ro og 
tid til familie og mennesker, jeg møder.

Du og jeg
Vi har alle brug for nogen at tale med og 
være sammen med. De nære og tætte 
relationer mellem mennesker gør, at vi 
føler os værdsat og trygge. Og for mig 
er relationen mellem min himmelske far 
og mig også altafgørende. Som kristen 
må jeg vide, at jeg er hans elskede barn 
og derfor altid kan regne med ham. Vi 
synger om det i den kendte salme, DDS 
41, v.7: Lille Guds barn i verden her/ 
hold dig da til din fader nær/ spørg om 
hans magt og kærlighed/ stol kun på 
ham og hvil i fred/ O, Guds ske lov. 

Ingeborg Asschenfeldt

I søndags i bilen på vej til Rubjerg 
hører jeg pludselig mig selv sige:

”Se, der går en mand, 
der ser glad ud!”

Hvorfor studser jeg over det?
Trænger vi til et fugleperspektiv over 
det enkle og dejlige, skabte liv?
Er vi helt begravet i hele verdens 
store og små problemer?
Tænker videre på, at vi i Bibelen 
opfordres til at være glade.
Og for få dage siden læste jeg 
en klumme af forfatter
Anne Cathrine Riebnitzsky, 
der sluttede sådan her:
”Vær glad med vilje”.

Lene

Til eftertanke



Børnearrangementer:
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Babysalmesang
For forældre på barsel med en baby 
på ca. 2-10 mdr. 
Nyt hold starter i Jetsmark Kirke 
mandag den 9. marts. 

Tilmelding på 
www.jetsmark-kirke.dk

Gud & Grill
Ved Nols Sø. Sæt X i kalenderen tirsdag 
den 9. juni kl. 17.00, hvor spejderne og 
kirken indbyder til Gud & Grill. 

Et familiearrangement, hvor spejderne 
laver mad og aktiviteter efter andagten.

Mere information følger i næste kirke-
blad og i Lokalavisen og på Facebook. 

Kirke for krudtugler
Kirke og spisning for familier med børn 
i alderen 0-5 år i Hvetbo pastoraterne. 
Torsdag den 26. marts i Saltum Kirke 
og sognegård, kl. 16.30-18. 

Tilmelding senest 23/3 
til Karen Olesen på
kmvo@km.dk eller 61222954. 

Familiegudstjeneste
I Saltum Kirke palmesøndag den 5. april kl. 14.00, hvor årets minikon- 
firmander medvirker.

Kreativ 
kirkesommerskole
I Jetsmark sognegård i uge 27 mandag, 
tirsdag og onsdag for børn fra 0.-5. klas-
setrin i Ingstrup /V. Hjermitslev, Saltum/
Alstrup, Hune og Jetsmark sogne. 
Tilmelding på kirkens hjemmeside 
og Facebook. 

Deltagerbetaling 150 kr. 
Der gives søskenderabat.
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”Gå i kirke til påske, 
men gå til påske i kirken 
hver søndag året rundt. 
Glædelig højtid.”

E. Bjerager
Chefredaktør

Salme 23
”Herren er min hyrde, mig skal intet fattes,
han lader mig ligge på grønne vange.
Til hvilens vande leder han mig,
han kvæger min sjæl,
han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.
Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal,
jeg frygter ej ondt;
thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst.
I mine fjenders påsyn dækker du bord for mig, 
du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over.
Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage, 
og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider.”



Nordvestjysk Brass Band i Saltum Kirke
Onsdag den 1. april kl. 19.30 
Nordvestjysk Brass Band holder til i Aalborg 
og består af 32 musikere. 
Medlemmerne er i alderen 15-55 år, og 
kommer fra alle egne af Nordjylland. 
Orkesteret er blandt Danmarks bedste 
Brass Bands, og har til stadighed en am-
bition om at være blandt toppen af dansk 
Brass Bands. 
Repertoiret spænder vidt fra klassisk, over 
underholdningsmusik, til moderne brass-
band kompositioner.

Fri entré

Sang og Musik
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Fællessang i sognegården
Onsdag den 11. marts kl. 19.30 
Kom og vær med til at få en masse ”sangvitaminer” gennem fællessang. En 
aften, hvor programmet lægges af alle, der har lyst til at foreslå, hvad vi skal 
synge, i godt selskab med kirkens kor og band. Og med en hyggelig kaffetår 
midtvejs. 

Tilmelding er nødvendig mht. bordopsætning og kaffebrygning og skal ske på 
tlf. 30705001 senest mandagen før.

Alsang 
i Saltum Kirke
Mandag den 4. maj kl. 19.30
Kom og deltag i en dejlig alsang 
til minde om 75 året for 
Danmarks befrielse. 

Hvetbokoret og Saltum Kirkekor 
med band deltager.

Sommerkoncert
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 3. juni kl. 19.30, 
hvor Saltum Kirkekor med m.fl. holder den årlige sommerkoncert.
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Fra Menighedsråd

Den midlertidige altertavle, som 6. kl. 
har lavet til Saltum kirke, forventes 
hængt op i sognegården når figurerne 
til altertavlen vender tilbage fra konser-
vatoren i løbet af sommeren.
Arbejdet med at søge fondsmidler til det 
nye orgel ved Saltum kirke er iværksat 
og Augustinusfonden har bevilget 1 mil. 
kr. til projektet. Aalborg stift og Jammer-
bugt provsti bakker op om projektet og 
har givet tilsagn om 1.5 mil. kr. i lån af 
stiftsmidlerne, dog højest 25% af an-
skaffelsessummen. Den samlede pris 
for orglet er 4.9 mil. kr. så vi fortsætter 
arbejdet med at søge fondsmidler. Alle 
bidrag uanset størrelse er velkomne og 
kan overføres via Mobile Pay nr. 24485 
eller til konto 9070 1590020725 mærket 
orgel.
Arbejdet på Alstrup kirkegård varetages 
af Per Larsen, Moseby. Per vil i sæsonen 
2020 også slå græs og rive grus ved 

Saltum kirke. Graver Louise Larsen og 
det øvrige personale vil stå for pasning af 
kirkegården i Saltum, varetage de kirke-
lige handlinger og gravning i forbindelse 
med begravelser ved begge kirker. Total 
set er der lige knap tre fuldtidsstillinger 
ved vores to kirker. I januar, februar og 
marts er det kun graveren, der er ansat.
Den 12. maj kl. 19.30 er der oriente-
ringsmøde i sognegården forud for valg-
forsamlingen til menighedsrådsvalget, 
der finder sted tirsdag d. 15. september 
kl. 19.30 i sognegården.
Sognepræst/flyverpræst Kristian Gram 
Schjoldager udsendes med helikopterbi-
draget til Mali i juni, juli og august må-
ned. Det forventes, at en afløser bliver 
konstitueret i Kristians stilling. Menighe-
den ønsker Kristian en god tur.

Dorte Gregersen
menighedsrådsformand

Hvis vejret tillader, begynder jeg at tage 
gran af gravstederne medio marts. På de 
gravsteder, hvor vi har lagt gran og på 
de gravsteder, vi vedligeholder, tager jeg 
granerne af. Granaffald fra gravsteder, 
vi ikke vedligeholder, bedes lagt i kom-
posten ved graverhuset i Saltum og ved 
redskabshuset i Alstrup. Kranse lægges 
ved siden af. På begge kirkegårde er der 
trillebøre i redskabsrummet ved siden 
af toiletterne. Vi udplanter stedmoder-
blomster inden påske, hvis vejret tillader. 
Af hensyn til dyrelivet og kirkegårdens 
personale opfordrer jeg til, at der IKKE 
benyttes vaser af glas, ej heller sylte-
tøjsglas nogen steder på kirkegården. 

I plænen på nordsiden af kirken er det 
i perioden fra 1. marts til 1. november 
kun tilladt at benytte de dertil indrettede 
granitvaser/plastikkræmmerhuse. Det er 
ok, men på eget ansvar at sætte ting på 
mindepladerne. Vi modtager med glæde 
stauder til udplantning i tomme gravste-
der på kirkegården. Har I brug for hjælp 
til pyntning af kirken ved begravelse, 
vielse/velsignelse står jeg som graver 
klar til at udføre opgaven. Jeg træffes 
på tlf. 40487751 tirsdag – fredag eller 
på saltumkirkegaard@gmail.com
 

De venligste hilsner 
graver Louise Larsen

Fra kirkegården



Har du mod på at gå ca. 8 km. sam-
men med andre rare mennesker, så 
er dette måske noget for dig. 

Vi begynder i Hune Kirke kl. 15.00 
med en kort andagt, dernæst går vi 
til Jetsmark Kirke. 

Vi slutter af med at holde gudstjeneste 
sammen kl. 18.00 ved sognepræst 
Michael Berg. Undervejs vil der være 
pauser og mulighed for at få vand og 
frugt.

Efter gudstjenesten venter der en 

bus, som kan køre vandrerne tilbage 
til Hune Kirke. 

Vel mødt - Menighedsrådene 
og præsterne i Hvetbopastoraterne

Kort nyt:

Præsten 
er til at tale med
Præsten tager gerne på hjemmebesøg 
eller sygehusbesøg. Hvis du gerne vil 
have et besøg, er du meget velkom-
men til at ringe/e-maile/skrive til mig 
for at aftale et besøg. 

Kristian Schjoldager

Familiestøtte
Har du brug for familiestøtte kan du 
fortsat henvende dig til Folkekirkens 
Familiestøtte ved Jens Sørensen, 
mail jso@km.dk / tlf. 2134 5401.

Folkekirkens Familiestøtte ønsker at 
tilbyde familier samtaler og praktisk 
støtte gennem frivillige, engagerede 
medarbejdere. 
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Indre Missions 
program

Tirsdag 25.februar kl. 19.30, 
ved Asger R. Nørgård

Tirsdag 10. marts kl. 19.30, 
ved Bjarne Klitgård

Tirsdag 17. marts kl. 19.30, 
ved Ruth Tidemann

Tirsdag 12. maj kl. 19.30 
ved Daniel Ziggy Russeld 
Tirsdag 26. maj kl.19.30 
ved Jens Jacob Nielsen

Påskevandring 2. Påskedag den 13. april 
kl. 15.00 fra Hune Kirke til Jetsmark Kirke
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Siden sidst:

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 3. april.

Kontakt info:

Begravede 
i Saltum:
Karen Sørensen

Tonni Kristensen 
Nygaard

Johnny Emil 
Benche Kjær

Jytte Margot 
Kristensen

Rose Jensen

Søren Andreasen

Ellen Christensen

Aght Ane Johansen

Helga Christine 
Magdalene Larsen

Begravede 
i Alstrup:
Betty Andersen
Helga Buje

 

Dåb i Saltum:
Lia Skovsgaard Ritter

Dåb i Saltum:

Melvin Sand Gajhede



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogn

Saltum

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

1. marts 1. s. i fasten 10.30 9.30

8. marts 2. søndag i fasten 10.30  

15. marts 3. søndag i fasten 10.30 

22. marts Midfaste 9.30 Birgit L. Jensen 

29. marts Maria bebudelsesdag 9.30 10.30 kaffe

5. april Palmesøndag 14.00 fam.gudstj.* 

9. april Skærtorsdag 17.00 fællesspisning 10.30 kaffe

10. april Langfredag 10.30 

12. april Påskedag 10.30 koret medv. 9.30 koret medv.

13. april 2. påskedag Påskevandring* 

19. april 1. søndag e. påske 9.30 10.30 kaffe

26. april 2. søndag e. påske 10.30 kaffe 

3. maj 3. søndag e. påske 9.30 Kathrine S. Liisberg 

8. maj Store Bededag 10.30 konfirmation 

10. maj 4. søndag e. påske 9.30 10.30 kaffe

17. maj 5. søndag e påske 9.00 Michael Berg 

21. maj Kristi Himmelfart 10.30 

24. maj 6. søndag e. påske 10.30 kaffe 9.30

31. maj Pinsedag 10.30 koret medv. 9.30 koret medv.

* se side 10   

   

Saltum plejecenter   

19. marts Kristian Schjoldager 14.30 

16. april Kristian Schjoldager 14.30 

21. maj Kristian Schjoldager 14.30 

Alstrup


