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Der er 
ingenting 
der maner …

Den 15. juni er det 
Valdemarsdag, og i år fylder Dan-
nebrog præcis 800 år. Dannebrog 
er dermed verdens ældste natio-
nalflag, og mange danskere holder 
af det som vores fremmeste na-
tionalsymbol.

Ifølge sagnet faldt Dannebrog ned 
fra himlen den 15. juni 1219, idet 
den danske konge Valdemar Sejr 
var ved at tabe et slag i Estland, 
men så faldt Dannebrog ned fra 
himlen, og danskerne vandt sla-
get. Dannebrog har været med på 
slagmarken utallige gange siden 
da, og i en tid med EU og globali-
sering er det også blevet genstand 
for ideologiske slag. 

En anden forklaring kunne være, 
at kongerne Valdemar Sejr og Val-
demar Atterdag begyndte at tage 
tempelriddernes symbol til sig og 
benytte det som kongens flag, og i 
denne tradition trækker korsflaget 
rødder tilbage til de romerske kej-
sere, der blev døbt i 300-400 tal-
let. Valdemar Sejr havde selv fået 
velsignelse af paven til at drage på 
korstog, og også Valdemar Atter-
dag benyttede sig af korssymbo-
let. Og så blev det kongens og 
Danmarks flag.  

Når det så er sagt, så bruger vi 
vores flag flittigt og ganske unikt. 
Når vi kigger på, hvordan andre 
lande bruger deres flag, så må vi 
sige, at Dannebrog har en høj grad 
af folkelig samlingskraft. Dan-
skerne hejser ofte flaget  - lige så 
snart der er en forsamling eller no-
get vigtigt at markere, på fødsels-
dagen, på helligdagen, i villaha-
ven, på juletræet, til fest og i sorg. 

Dannebrog rejser følelser, det 
hjælper os med at udtrykke hold-
ninger og tro, men det er nok de 
færreste, der tænker over, hvad 
symbolet i midten står for, at vi 
med stolthed hænger et frygtet 
torturinstrument op i flagstangen, 
når vi virkelig skal fejre noget. Når 
vi puster lysene ud i lagkagen, og 
i den hvide røg fra lysene er der 
kun blodfarve og kors tilbage i rå 
mængder på små papirsflag. Og så 
fordeler vi ellers kagen mellem os i 
store stykker under glæde og jubel 
– velbekomme!! 

Men Valdemarerne havde alligevel 
fat i noget, for det er værd at be-
mærke, at det er det tomme kors, 
vi flager med, det er sejrens kors, 
for Jesus er væk, han er opstand-
en. Det tomme kors er symbol på 
den opstandne og levende Frelser, 
der ved sin død og opstandelse sej- 
rede over døden. Guds Kærlighed 
er stærkere end døden, lyset fra 
påskemorgen er stærkere end 

Præstens hjørne 
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mørkets magt. Det er et håb, der 
gennemsyre hele vores kultur og 
vores menneskesyn, og det er et 
håb vi kan leve hele vort liv på. 
Det tomme kors er langt stærkere 
og dybere, end noget andet tegn 
vi har, for det tegn står der tilbage, 

uanset hvor hårdt og udslettende 
brutalt livet kan være – vi flager 
med håbet, og det har vi nu gjort 
i 800 år.

Schjoldager

Fra sidst i januar og indtil 
palmesøndag har 6 trofaste 
børn fra 3. klasse fulgt under-
visningen i kirke og sognegård 
om så forskellige emner som 
skabelse, tro, håb, dåb, bøn, 
nadver, død, kirkens højtider og 
næstekærlighed. 

Der er blevet talt om mange 
ting, og børnene har ivrigt budt 
ind med kommentarer og un-
derfundige betragtninger. 
Der er blevet sunget sange 
med bevægelser, skrevet egne 
bønner og udtrykt egne håb for 
fremtiden. 

Vi har haft besøg af en bede-
mand og har løftet en kiste.

Vi har været en tur i tårnet, 
og sidst, men ikke mindst, har 
vi haft en vigtig betydning for 
gudstjenesten palmesøndag, 
hvor vi deltog med oplæsning, 
sang, bønner, lysindtog og 
aktiv medvirken i prædikenen. 

En stor tak fra os i kirken til jer, 
der har været med!

Minikonfirmander i Saltum Kirke 2019
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Noget på hjerte  

Menighedens 
fællesskab
Hvad er formålet 
med vores gudstje-
neste, og hvilken 

rolle spiller menigheden heri? Nedenfor 
vil jeg gerne skrive lidt om dette emne i 
relation til vores Højmesse.

Tidligere ærkebiskop af Canterbury, 
Rowan Williams, (f. 1950) siger hertil: 
”En god liturgi sender mennesker ud i 
verden med større tålmodighed og op-
mærksomhed. De går ud af kirken med 
en fornemmelse af skønhed og glæde, 
som ændrer deres perspektiv på de sit-
uationer og mennesker, de
møder, og gør dem mindre selvoptagede 
og mindre pressede. Det kaldes nåde”. 
(Kristeligt Dagblad, d. 17. januar 2019).

Det er netop vores forvandling under 
gudstjenesten (liturgien) til nye men-
nesker (i flertal!), som indgangsbøn-
nen og udgangsbønnen fremhæver. 
Bønnerne er udtrykt i jeg-form, men vi 
beder dem i ”Helligåndens fællesskab”, 
altså sammen.
Indgangs- og udgangsbøn omslutter 
gudstjenesten ligesom præ- og post-
ludiet, og de henviser til hinanden. De 
betoner, at vores personlige gudsforhold 
aldrig blot kan være forstandsmæssigt, 
hvis vi - Guds faldne skabninger - skal 
kunne forbedre os, leve og handle i vor 
tro.
I indgangsbønnen beder vi derfor om, 
at Guds ord ved Helligåndens hjælp må 
blive grundfæstet i vort hjerte. I ud-
gangsbønnen takker vi for, hvad Gud 
igennem gudstjenesten har lært os, 

men vi beder endnu engang Gud om 
Helligåndens hjælp til, at Ordet må blive 
i vore hjerter.

Menighedens fællesskab giver disse og 
de øvrige bønner en særlig kraft. Mere 
end når vi selv beder eller går i forbøn 
for nogen. – Det gælder ligeså i forskel-
lig grad de øvrige, liturgiske elementer:
Hilsen, kollekter, sang, de tre læsninger, 
trosbekendelsen, prædiken, kirke-
bøn, dåb, nadver og velsignelsen. Me-
nighedens aktive rolle er ikke ny, men 
er et barn af Reformationen.
Var dette et pædagogisk ’kneb’ for at 
holde menigheden vågen? Måske, men 
først og fremmest må vægtlægningen 
på menigheden ses som et spejlbillede 
på vores kristne menneske- og livssyn.

Det er just det dobbelte kærligheds-
buds forudsætning, at mennesket ek-
sisterer i relation til Gud, men også til 
næsten. I kristendommen er ikke kun 
min egen frelse på spil, og ’død over de 
vantro’. Den apostolske velsignelse efter 
præstens kirkebøn for bl.a. dem ”uden-
for” udtrykker det kort: ”Lad os med 
apostlen tilønske hinanden: Vor Herre 
Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og 
Helligåndens fællesskab være med os 
alle! Amen” (2 Kor 13,13).

Vores præst er gudstjenestens leder 
(bekræftet i den indledende Hilsen), 
men også ved præstens prædiken er 
menigheden med. Vi rejser os fx og 
svarer: ”Gud være lovet for sit glædelige 
budskab”.
Præsten har både pligt og ret til fra 
prædikestolen frit at forme sin prædik-
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en i forhold til den specifikke evan-
gelietekst, men han/hun skal skabe 
forbindelse mellem evangeliet og vores 
verden i sin udlægning af dagens tekst. 
Vi lytter til vejen, sandheden og livet, 
som gælder ligefuldt nu.

Menighedens fællesskab manifesterer 
sig fra første færd. Højmessen er Ska-
berens indbydelse til alle. Vores røde 
flag med det hvide kors er hejst til fest, 
og kirkeklokkerne jubler indbydelsen 
ud over det ganske, kristent baserede 
land. I våbenhuset har vi aflagt alle 
vore forskelle og ’våben’, for i Guds hus 
skal der herske fred og fordragelighed i 
mellem os som Guds ligestillede børn.

Efter at være trådt ind i det smukke 
kirkerum tager vi salmebøger præget af 
andre før os. Vi hjælper hinanden ind 
på de enkle kirkebænke. Bedeslagene 
formaner os til ro og samling. Vi sidder 
–kvinder, mænd og børn - skulder ved 
skulder med blikket rettet op mod det 
væsentlige - ikke vendt
mod hinanden i lystig samtale, endsige 
mod vores indre selv i meditation, men 
forventningsfulde.

Dette er ikke en almindelig fest eller 
en art museumsspil. Liturgien overgår 
i dybde, inderlighed og pragt alt fx de 
største operaer, mennesker har skabt. 
Her er sammen med Ordet overjordisk 
skøn orgelmusik og lyrik, salme- og kor-
sang, lys, blomster, billeder, kirkeårets 
farver…
Her udspilles også et drama eller en vek-
selsang med vores præst og evt. koret i 
forskellige roller. Vi rejser os og sætter 

os. Vi hilser og svarer vores præst. Vi 
deltager i kirkens to sakramenter eller i 
de andre ritualer. Men dette er hverken 
en opera, en klassisk, græsk tragedie, 
hvor mennesket skal lære at kende 
sin plads mellem kosmos og kaos i en 
skæbnebestemt verden, eller et rituelt 
kultmåltid, der
skal sammentømre vores sekt. Fokus er 
ej heller på præstens præstation, selv 
om hans/hendes tro, ro og alvor har 
stor betydning. Denne fest handler om 
liv, død og genopstandelse!

Vi deler troens mysterium, hvor vi – 
ledet af præsten - møder Guds her-
lighed, kærlighed og nåde.
Allermest intenst, når vi sammen 
knæler under nadveren eller modtager 
Herrens velsignelse.

Gudstjenesten renser hjertet og åb-
ner det for kærligheden til Gud og vor 
næste, den kærlighed, som
vi ikke kan leve foruden - uden at gå til 
grunde. Stærkt befordret af vores sam-
vær i menigheden. Til
sidst går vi bort med fred, fornyede og 
frie. Vi ser måske først hinanden igen til 
nogle af vores
menighedsråds mange, fine arrange-
menter, men næste gudstjenestes fæl-
lesskab vil igen få os til at
besinde os på, hvem vi er i forholdet til 
Gud, næsten og i vores eget liv.

Vivian Nedergaard 
Thostrup Brodthagen



Gud & Grill i Jetsmark
præstegårdshaven 
Tirsdag den 4. juni kl. 17-19.30 
indbyder sognene i Gl. Pandrup 
Kommune, FDF-Pandrup og
KFUM-spejderne i Saltum til 
en festlig og aktiv aften med 
gudstjeneste, aktiviteter og 
grillmad. 

Tilmeldingslink og betalingslink 
på 30 kr. pr. deltager kommer på 
Facebook og Lokalavisen i maj.

Arrangementer for børn:
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På bjergvandring med Kirkesommerskolen 
i Gl. Pandrup Kommune
For andet år i træk er sognene gået sammen om at lave et sommerskoletil-
bud. Det er bibelhistorier om Bibelens Bjerge, kreative aktiviteter, leg og 
en udflugt ud i naturen. Det er for børn, der har afsluttet 0.-5. klassetrin. 
Tidspunktet er 1.-3. juli kl. 9-15 i Jetsmark Kirke og Sognegård. 

Tilmelding senest 7. juni på www.jetsmark-kirke.dk, og her kan du læse 
mere om tilbuddet. Egenbetaling: 150 kr. pr. barn. Søskenderabat. 

Babysalmesang
Sognene i Gl. Pandrup Kommune 
er gået sammen om at tilbyde 
babysalmesang til forældre med 
en baby. Nyt hold starter mandag 
den 12. august i Jetsmark Kirke 
kl. 10.15. 
Tilmelding elektronisk 
på: www.jetsmark-kirke.dk
Babysalmesang er nærvær og 
sansemotorisk udvikling mellem baby og forælder i det smukke kirkerum, sam-
men med andre. Der serveres kaffe med brød efterfølgende. 
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Kirkemusikalsk 
legestue i Saltum Kirke
Et tilbud for småbørn med forældre 
eller en omsorgsperson.

Hver anden torsdag i ulige uger 
er der kirkemusikalsk legestue i 
Saltum Kirke fra og med torsdag 
den 15. august 2019. 

Vi starter i sognegården kl. 8.45 
med en let servering, inden vi går i 
kirken og synger og leger sammen. 

"Tilgivelse er at låse døren op for at slippe nogen fri 
- og indse, at den fangne, det var dig"...

(Max Lucado)

Mandag den 11. juni går de 4 Hvetbo pastor-
ater sammen om at afholde en friluftsgud-
stjeneste.

I år sker det i Oasen kl. 11 i  V. Hjermitslev. 
Der er indgang fra Assenbækvej, og der er 
parkering ved Lunden/idrætshallen. 

Det bliver en festlig gudstjeneste hvor san-
gere og præster fra alle kirkerne medvirker, 
og ud over den lokale organist vil Brønder-
slev Harmonika orkester også spille for os. 

I oasen er der borde og bænke, men hvis du 
vil være sikker på et sted at sidde så tag også 
gerne din egen stol eller et tæppe med. 

Efter gudstjenesten kan der købes grillpøl-
ser, øl og vand, eller du kan medbringe din 
egen madkurv.  

På gensyn! 
Ingstrup og V. Hjermitslev 

menighedsråd

2. Pinsedag friluftsgudstjeneste



Koncerter:
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Koncert med Pia Fog 
og Lili Olesen i Saltum kirke 
den 4. juli kl. 19.30
Se nærmere på vores hjemmeside, 
sogn.dk og på kirkesiden i lokalavisen.

Syng sommeren ind i Saltum Kirke
Onsdag den 26. juni kl.19.30
Kom og vær med til en dejlig aften, i godt selskab med Gertrud Bjerg og kirkens kor og 
band, hvor vi sammen i ord og toner vil hylde glæden til sommeren og livet.

Barokensemblet Camerata 
Øresund afholder 
koncerten ”Veni, Vidi, 
Vivaldi” i Saltum kirke, 
fredag den 16. august 
kl. 19.30
Camerata Øresund består af musikere boende på begge sider af Øresundsbroen, en kon-
struktion som ikke kun har været inspiration for gysende krimi- serier, men som også gavner 
og beriger regionens levende musikliv. 

Ensemblet blev stiftet i 2010 af Concerto Copenhagens koncertmester, Peter Spissky. 
Sidenhen er Camerata Øresund vokset til at blive et af regionens mest fremtrædende barok-
ensembler og optræder jævnligt på festivaler og koncertsteder i Danmark, Sverige og
Island.

Arrangør: Vendsyssel Festivals Styrelse 
Billetpris: Kr. 200,- 

Pia Fog
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Fra menighedsrådet

Menighedsrådet venter stadig på den en-
delige godkendelse fra Ålborg stift i forhold 
til at igangsætte restaurering af altertavlen 
og påbegynde etablering af ny varmefor-
syning til Saltum kirke. Licitationen over 
opgaven med at bygge nyt orgel til Saltum 
kirke er afgjort, og menighedsrådet fortsæt-
ter samarbejdet med orgelbygger Marcus-
sen og Søn i Åbenrå. 

Vores ansøgning er sendt via provstiet til 
godkendelse i stiftet. Når en godkendelsen 
foreligger fra Ålborg stift, påbegyndes arbej- 
det med fondsansøgninger.

Præsten tager gerne på hjemmebesøg el-
ler sygehusbesøg. Hvis du gerne vil have 
et besøg, er du meget velkommen til at 
ringe/e-maile/skrive til mig for at aftale et 
besøg. 

Samtidig vil jeg gerne sige tak til de men-
nesker, der på den ene eller den anden 
måde har formidlet kontakten, når det har 
været nødvendigt. Det er ganske enkelt 
en uvurderlig stor hjælp.

Et besøg og en samtale kan indeholde alt 
mellem himmel og jord. Det behøver ikke 

være noget helt specielt, man gerne vil 
tale om. Jeg har tavshedspligt, og samtal-
en er derfor kun en samtale mellem dig 
og præsten – det er det, der er udgangs-
punktet – resten giver normalt sig selv.

Der er også en mulighed for, at jeg kan 
forrette hjemmealtergang, hvis det er et 
ønske.

Kristian Schjoldager

Hjemmebesøg

Indre 
Missions 
program
Tirsdag 13. august kl. 19.30
Tirsdag 27. august kl. 19.30
Tirsdag 10. september kl. 19.30
Tirsdag 24. september kl. 19.30
Tirsdag 8. oktober kl. 19.30

Det grå guld.
Gamle mennesker bliver lidt grå 

rundt omkring, 
men de er stadig guld for os.

(Sara 9 år).



Opstart af kor 
efter sommerferien:

Børnekoret tirsdag 
den 13/8 kl.15.15-16.45

Voksenkoret onsdag den 14/8 kl.19-21
Rigtig god og velfortjent sommerferie til alle i dejlige korfolk!
Tak for alle jeres flotte indsatser i de mange arrangementer, vi har haft i den første halvdel af 2019. Glæder mig til, vi tager fat igen på en ny sæson!

Knus fra kormor  

Og.......vi optager gerne nye 
kormedlemmer, 

når vi starter op igen.

Malerier 
i sognegården

Sommerens malerier i sognegården

Denne sommers billeder i sognegården 

er en donation fra en beboer i sognet. 

Giver ønsker, at billederne

skal være til salg og, at evt. penge fra 

solgte billeder gives til velgørenhed. 

Billederne er malet af kunstmaler 

Poul W. Bech, Viborg.

Billederne koster mellem 150 og 1.000 kr. 

For nærmere info kontakt 

Dorte Gregersen 29891794.

Menighedsrådet

Kalkmalerier i Saltum kirke Den 21. maj begynder en 
forundersøgelse af kalkmalerierne 
i Saltum kirke, i den forbindelse 

skal der bygges et stillads i koret. 
Undersøgelsen varer fem uger, i den 

tid vil gudstjenester og kirkelige 
handlinger foregå i Alstrup kirke.

Indskrivning 
af konfirmander 

finder sted efter gudstjenesten 
i Saltum den 1. september.

Koncert
Kaare Norge

Allerede nu vil vi gerne gøre 
opmærksom på, at der afholdes 

koncert med Danmarks mest 
anerkendte klassiske 

guitarvirtuos, Kaare Norge,
 søndag den 29. september 

kl. 16.00 i Saltum Kirke.

Nærmere information 
følger i næste kirkeblad.

OPSLAGSTAVLEN
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Siden sidst:

Faye Vendelboe 
Bundgaard

Malthe 
Sand Guldager 

Dåb Saltum Kirke:

Ellie Uggerly 
Kræmmergaard 

Døde i Saltum:

Birthe Kathrine 
Hejlesen

Vibeke Gamsted

Jens Christian 
Bruun Nielsen 

Leif Sørensen

Døde i Alstrup:

Torben Hav

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 - kgsc@km.dk 
Tinghøjgade 81, 9493 Saltum
Træffes hverd. 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 16. juli 2019

Kontakt info:

Alberte Nielsen 

Ella Nielsen 

Vilje 
Vestenbæk Nielsen

Sigurd 
Sønderby-Egebak



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.

  9. juni Pinsedag Ingen*  10.30 koret medv.
16. juni Trinitatis søndag Ingen*  10.30
23. juni 1. s.e. trinitatis 10.30 
30. juni 2. s.e. trinitatis   9.30 Anette Udmark 
  7. juli 3. s.e. trinitatis 10.30 kaffe 9.30
14. juli 4. s.e. trinitatis 10.30 
21. juli 5. s.e. trinitatis 10.30  9.30
28. juli 6. s.e. trinitatis   9.30 Birgit L. Jensen 
  4. aug. 7. s.e. trinitatis   9.00 Michael Berg 
11. aug. 8. s.e. trinitatis 10.30 Bente K. Jeppesen kaffe 
18. aug. 9. s.e. trinitatis   9.30  10.30 kaffe
25. aug. 10. s.e. trinitatis 10.30 
  1. sept. 11. s.e. trinitatis 10.30*   9.30
   
* se opslagstavlen inde i bladet   
   
Saltum plejehjem   
20. juni  Kristian Schjoldager 14.30 
15. aug. Kristian Schjoldager 14.30 

Alstrup


