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- Alt du har brug for!

KÆMPE 
STEMPELKORT

KONKURRENCE
Når du handler i Aabybro Handels- og

Erhvervsforenings medlemmers butikker,
kan du deltage i lodtrækningen
om gavekort til byens butikker 

Erhvervsforenings medlemmers butikker,Erhvervsforenings medlemmers butikker,

 Julebyen
Aabybro

Den 6. - 7. - 13. og 21/12 besøger Julemanden Aabybro  
På udvalgte dage sammen med nissemor, nissebørn og rensdyr 

GavekortJ a m m e r b u g t

handel  lokalt  i  Jammerbugt

Gavekort
J a m m e r b u g t

handel  lokalt  i  Jammerbugt

Julegaven som ikke skal byttes - Jammerbugt Gavekortet. Køb det hos Meny og Bog & Idé

- Alt du har brug for 

Specialbutikker:
3. - 17. december
Tirsdag- onsdag 09.30 - 17.30
Torsdag - fredag 09.30 - 18.00
Lørdag - søndag 09.30 - 14.00

18. - 23. december                09.30 - 18.00
Bog & Idé, Sportmaster, Expert, Aabybro Guld & Sølv har 
alle dage åbent til kl. 19.00
27. - 30. december
Fredag 09.30 - 18.00
Lørdag 09.30 - 13.00
Mandag 09.30 - 17.30

Hverdage 8.00 - 20.00
Lørdage 8.00 - 18.00
Søndage 9.00 - 18.00
Lørdag 21. december 8.00 - 20.00
Søndag 22. december  8.00 - 20.00
Mandag 23. december  8.00 - 20.00
24. - 25. - 26. december Lukket 
Fredag 27. december 8.00 - 20.00

Køb
dine julegaver

lokalt

Så juler vi igen
Juletræer 

Juledekorationer/Kranse m.m.
Åben alle dage 10-18

Ingstrup Kransebinderi & Juletræer
Skjulsmarksvej 22, 9480 Løkken

Bil 2233 7327 
 

NORDJYLLANDS STØRSTE INDENDØRS

LOPPEMARKED

kræmmerland.dk
Kræmmerland, Bransagervej 10, 9490 Pandup, tlf. 22 49 12 80

ÅBENT:  
ALLE DAGE 10-17

FØLG OS PÅ      KRÆMMERLAND

ALTID KAFFE PÅ KANDEN

Af Simon Jacobsen

redaktion.pandruplokalavis@nordjyske.dk

SALTUM: DEN Herrnhutiske 
Brødremenighed, der blev 
kaldt 1700-tallets indre mis-
sion, blev grundlagt af den 
pietistiske teolog, greve Ni-
colaus Ludwig von Zinze-
ndorf, i byen Herrnhut i 
Sachsen, i dag en delstat i 
Tyskland. Greven og hans 
følge kom til København i 
1731 hvor von Zinzendorf 
skulle overvære kroningen 
af kong Christian den 6. Han 
havde en god relation til den 
pietistiske kongelige familie 
og håbede at få støtte til sin 
mission i Danmark. Han blev 
modtaget med stor velvilje 
ved hoffet og fik tildelt Dan-
nebrogsordenen.

Den herrnhutiske mission 
i Jylland blev udbygget af 
skomageren Vitus Bering 
Handrup. Han kom den 30. 
november 1742 til Jylland 
sammen med hustruen, Ma-
ria Bruun. De rejste nord og 
kom til Aalborg, Klim og Sal-
tum, hvor der var et par præ-
ster, som var banebrydere 
for herrnhutismen i Nordjyl-
land. Det var Laurids Fugl i 
Saltum og Andreas Langga-
ard i Klim.

Brødrekredsen i Saltum
Laurids Fugl blev i 1741 an-
sat som sognepræst i Sal-

tum-Hune sogne. Under stu-
dietiden i København har 
han stiftet bekendtskab med 

Brødremenigheden og end-
da tilegnet sig dens tanke-
gang. At lægge vægt på den 
enkelte kristnes fromme liv. 
Kristentroen skulle give sig 
udtryk i et synligt liv. Livet 
som kristen var vigtigere 
end læren. Inden han blev 
sognepræst i Saltum, var 
han i en årrække præst ved 
Budolfi Kirke i Aalborg. Her 
havde han samlet ”de vakte” 
til gudelig forsamling i pri-
vate hjem; det havde givet 
anledning til tumultariske 
optrin og demonstrationer 
mod pietisterne, så øvrighe-
den måtte gribe ind. I Sal-
tum-Hune stødte han også 
beboerne i sognet fra sig og 
fik også en stor del af dem 
som erklærede modstandere 
på grund af sit forhold til 
herrnhuterne.

Laurids Fugl samlede sine 
tilhængere i præstegården 
til gudelige forsamlinger. 
Han var ofte på rejse enten 
til de herrnhutiske brødre i 
Hanherred eller til Haslund 
ved Randers, hvor ægtepar-
ret Handrup jo var udstatio-
neret som emissærer. Pastor 
Fugl var også i en årrække 
bindeled mellem Herrnhut i 
Tyskland og Vendsyssel.

De gudelige samlinger og 
brødrekredsen i Saltum fort-
satte efter pastor Fugls død i 

Hernnhuternes rolle  i lokalsamfundet
KIRKEHISTORIE: Hernnhuterne var i Saltum fra 1741 til midten af 1800-tallet

KULTURRABATTER

Greve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Foto: Christiansfeld Arkiv



1783. Den emissær, som 
havde sit virkefelt i Nørrejyl-
land og dermed Saltum, var 
bosat i Skjern. I 1802 var der 
samlet ca. 25 personer fra de 
omkringliggende sogne til 
gudelig forsamling. Fra 
1815 til 1846 betjente emis-
sær Frands Lund dette om-
råde.

Pastor Oluf Christian Holt 
Cortsen, der kom til Saltum i 

1827, fortsatte arbejdet og 
samlede brødrekredsen i 
Saltum Præstegård. Nord for 
Limfjorden fik herrnhuterne 
ikke stor tilslutning; udover 
brødrekredsen i Saltum var 
der muligvis kun en kreds i 
Hjørring.

Christiansfelds menighed
I 1760’erne blev de europæi-
ske brødrebyer kendt for de-

res by- og menighedsstruk-
tur samt brødrenes flid, or-
den og dydighed.

Brødremenigheden i 
Herrnhut modtog i 1771 en 
invitation til at anlægge en 
brødremenighedsby i Dan-
mark. Christian den 7. un-
derskrev den 10. august 
1772 en bevilling, hvorved 
Brødremenigheden fik tilla-
delse til at anlægge Christi-

ansfeld, der stod færdig i år 
1800. Det er tankevækkende 
at herrnhuterne var i Saltum 
inden da.

Brødremenigheden findes 
i dag kun i Christiansfeld i 
Danmark. Menigheden er en 
evangelisk-luthersk frime-
nighed. På verdensplan er 
der ca. 1 million tilhængere.
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www.sparv.dk

Skift til os!
BLIV KUNDE I PANDRUP
- dit lokale pengeinstitut

Lars S. Larsen
Afdelingsdirektør
lsl@sparv.dk  
82 22 94 91

Rikke M. Madsen
Afdelingschef
rmm@sparv.dk
82 22 94 54

Jette S. Holmgaard
Kunderådgiver
jho@sparv.dk  
82 22 94 43

Jørn Gertsen
Kunderådgiver
jge@sparv.dk    
82 22 94 92

Kirsten Vestergaard
Kunderådgiver
kv@sparv.dk
82 22 94 42

Louise S. Førby
Kunderådgiver
lsf@sparv.dk
82 22 94 81

Torben Rye
Kunderådgiver
tor@sparv.dk  
82 22 94 89

Morten Pilegaard
Kunderådgiver
mpi@sparv.dk 
82 22 94 48

Du vil blive mødt af en handlekraftig afdeling, hvor der er plads 
til individuelle løsninger samt personlig og nærværende kontakt. 
Vi er til stede i dit nærområde, og du kan forvente, at vi står bag 
dig og er din sikre økonomiske base.

Det er vigtigt for os at være lokalt forankret, og vi håber på, 
at det er med i dine overvejelser, 

såfremt du er på udkig efter et nyt penge institut. Vi er sikre på, 
at vi kan tilbyde dig attraktive vilkår og god rådgivning. 

Det er vigtigt for os at være lokalt forankret, og vi håber på, 

”
Vi bakker op og STØTTER LOKALT

PANDRUP AFDELING .  BREDGADE 7 .  9490 PANDRUP .  TLF. 82 22 94 90 

Så kontakt os og få en uforpligtende snak 
– det koster ikke noget og vi garanterer kvalitetsbyggeri.

VINDER REGION 
NORDJYLLAND

Høj kreditværdighed
Bisnode 2018

Går du i byggetanker?
– og gerne vil have indfl ydelse på 

udformningen af dit nye hus/sommerhus? 

Anders 29 38 70 08
Jens Chr. 22 17 01 11

Sitkavej 7, 9490 Pandrup, www.golding.dk, mail@golding.dk

• Totalentreprise
• Nybyggeri
• Om- og tilbygning
• Renovering

• Nye vinduer og døre
• Nyt køkken og bad
• Tagrenovering og nyt tag
• og meget andet...

Hernnhuternes rolle  i lokalsamfundet
KIRKEHISTORIE: Hernnhuterne var i Saltum fra 1741 til midten af 1800-tallet

Saltum Kirke og præstegården. Foto: Egnssamlingen


