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Tusind tak og glædelig opstandelse!
Jeg vil gerne sige jer tusind tak for den varme velkomst, som jeg fik, da jeg tilbage i
december og januar blev ordheret og indsat som konstitueret soglepræst. Det har været

en ganske ovewældende tid. Meget wr n1t, og der er stadig mange ting, som er ulendt
land for mig. Men det gør ikke kravene mindre. Man kan som ny'uddannet præst ikke
gemme sig bag undslqyldningen om, at man er ny i faget. Det bør i stedet være anstøds-

stenen til at gøre en elctra hdsats for at opgaverne bliver løst på en god ogværdig måde.

Mange tak til alle jer, som har vist rnig den store tillid at bruge mig som præst på de lyse

såvel som på de mørke dage og ikke mindst i dagene midt imellem.



Tåk til menighedsråd, ansatte, Knud Riis og Ame-Marie Moss Hansen for jeres gode
måde at være på.Jeg vil altid tænle tilbage på mit første embede med stor glæde. Lintrup,
Hjerting og Hygum er velsignet med nogle gode folk, som vil deres kirke, præst og sogn.
Det er et godt udgangspunk for det videre arbejde frem mod og efter menighedsråds-
valget,.der løber af stablen til efteråret. Menighedsrådene er efterhånden et af de sidste
beboerdernokratier, som findes i de små samfund. Det sksl vi væme om, og jeg kan derfor
kun opfordre til, at man tager del i det folkekirkelige arbejde.
Vi nærmer os påsken, og skal i den kommende tid høre fortællingeme om, hvordan Jesu
kom tilJerusalem, om den sidste aften med disciplene og om hans død og opstandelse.
Opsandelsen bryder med al vores fornuft og giver ofte anledning til stor debat. \4 er vant
til at tænke på døden som den endegyldige afslutning. Men pludselig er graven tom, da

de ulykkelige kvirrder kommer for at gne den død,e frelser i stand. Deres umiddelbare
opfattelse er, at nogen må have lernet ham. En opstandelse kunne der i hvert åld ikke
være tale om, førend englen fortæller, hvad der er sket. Kvindernes verden bliver med et
forandret. De bliver forlq'ndt et glædeligt budskab, sorn de ikle kunne have sagt dem selv,

og her er vi inde ved noget helt centalt. Evangeliet kommer netop til os med ord til trøst
og opbyggelse, med glædelige ord, som vi her i mørket og dødens skygge ikke kan sige os

selv Glædelig opstandelse.
Moræn Sørensen

Til kalenderen
A.ftensgudstjeneste i Hygum
Pøhnuønrløg, søndøg d.. 20. rnørts kl.l9:00 aftroldes aftensgudstjeneste i Hygum. Kom
og vær med til en hyggelig start på påskeugen. Der tændes lys i midtergangen og me-
nighedsrådet er vært ved en kop aftenkaffe umiddelban efter gudstjenesten.

Afskedsgudstjeneste med kirkekaffe
2. P'iskedøg,mønd.øg d. 28. rnø* bl.. 10:30bliver der afltoldt fælles afskedsgudstjeneste
i Lintrup for konstitueret sognepræst Morten SØrensen. Der er kirkekaffe umiddel-
bart eft er gudstjenesten.

Frivillige til a&ikling af "Lutlers Nøgle"
Onsd.øg d.. j0. møm afholdes et stort rollespil ved Terp Spejdercenter, som tager afsæt

i reformationen, og det bliver samtidig afslumingen på det forløb, som konfirman-
derne har haft med Morten Sørensen. I den forbindelse har vi brug for frivillig hjælp
til busturen derud og til små søtistroller. Statisterne mødes den 29. marts kl. 13:30
og øver det igenlem. Interesserede må rneget gerne kontake Morten Sørensen for
nærmere oplysninger. Vel mødt til en rigtig god og sjov dag med konfirmandeme.

Fælles udendørs pinsegudstjeneste
2. pinsedag mønd.øg d.. 16. maj kl..13;00; Gudstjeneste ved Hiemstavnsgården i Sdr.
Hygtm. Tåg campingstolen og kaffekuwen med ud i det fi:i og vær med til en guds-
tieneste under åben himmel.I tilfælde afregn fl1ttes gudstjenesten til Hygum Kirke.
Vel mødt.



Invitation til medvirken i gudstjenestekor 2. pinsedag
I lighed med tidligere år inviteres alle, der har lyst til at synge, til at medvirke i et
flerstemmigt kor, der skal fiemføre et par salmer og sange ved 2. pinsedags frilufu-
gudstjeneste, der i år afholdes i Sdr. Hygum. Der vil være øvning i SogneHuset, Sdr.
Hygum, i ugerne op til under ledelse af Kirsten Sørensen. A.lle er velkomne! Ang.
nærmere oplysninger vil der komme annonce i nytirsdag efter påske.

Indvielse af Hygum Kirke
Sønd.øg d.. 1 8 . september bliver Hygum Kirke genindviet. Biskop Elof Westergaard
medvirker ved en fesdig gudstjeneste. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Kirkelige handlinger
Døbte
Linrrup Kirke
Esias Aalling Dinesen
Kasper Thyrnana-D onslund

Hjerting Kirke
Tilde Augustinus Jensen

Begravede ,/ bisatte
Lintrup Kirke
Irene Bertelsen
Per Christian Maimburg
Nis Hansen Schmidt

Hygum Kirke
Andreas Jensen Skou Hansen
Esther Eleonora Mikkelsen
Birthe Irene Elisabeth Skade-Nielsen
Edith Johanne Rltz

Menighedsrådene orienterer
Klinkpungen
Sdr. Hygum Menighedsråd oplyser, at der af
midler fra kliokpungen er givet julehjælp til
en familie i sognet.

Kirkebil
Ældre, gangbesværede og kørestols-
brugere er velkomae til at benltte kir-
kebilen til samdige gudstjenester og
sognemøder i tresognspastoratet.
Ring senesr u. l6:00 dagen før til Sol-
veigs Taxi, df. 74 84 16 68.

Arets Konfirmander
Hjerting Kirhe
søndzg den 3. april hI. 10.00
Charlotte Marie Stig Laasholdt
Oliver Schneider Sørensen

Lint 'up Kirke
søndag dcn 10. øpril hl. 10.00
Nichlas Borring
Ida Maland Gammelgaard
Didde Conradsen Gryager
Anders Riber Hansen
Milena Osther Hansen
Helene Odsgaard Jensen
Laura EllegaardJensen
LineJensen
Matthias Nørregren Johansen
Carl Frederit Matzen
Anton Erland Nielsen
Ernil Nielsen
Maåias Lund Pedersen
Rikke Schrøder
Frederik Kirchhoff Sørensen
Christian 'Tørnæs

Hygam Khke
søndag den L møj kl. 10.00
Malene Beck
Laura Wilhelmina Bor
Niels Cornelis Bor
Jeppe Due
Camilla Skov Frost
Sune Krogsgaard Hansen
AsbjømJensen
Christoffer Dall Juhl
Simon Enemark Pedersen
Louis Risager



Modtager:

Omdc.: 6600
Toftager 16

6660 Lintrup
204,Y,257

Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting

Marts
13. marts Mariæ Bebudelses dag 14:00 Moss Hansen Ingen
20. marts Palmesøndag 10:30 19:00
24. mars Skærtorsdag 10.30 9100

25. marts Lang{iedag 9:00 10.30
27. marts Påskedag 10.30 9:00
28. marts 2. Påskedag 10:30 MS afskedgudstj. Ingen

April
3. april 1. s. e. Påske

10. april 2. s. e. Påske
17. april . 3. s. e. Påske
22. april Bededag
24. april 4. s. e. Påske

M^i
1. maj 5. s. e. Påske Ingen
5. maj Kristi Himmelfarts dag 10:30
8. maj 6. s. e. Påske Ingen
15. maj Pinsedag 10.30
16. maj 2. Pinsedag Ingen
22. ma1 Tiinitatis søndag 9:00 Moss Hansen
29. maj 1. s. e. ffin. 10:30

lngen lngen 10 Konfirmation
10:00Konfirmation Ingen
9:00 10:30
9:00 Moss Hansen Ingen
Ingen 9:00 Moss Hansen

1 0:00 Konfirmation
Ingen
10.3 0
9:00
1 3 :00 Hjemstar-nsgården
Ingen
9:00

9:00
Ingen
10.10

Juni
5. juni 2 s. e. Tiin.
8.,utti Landsbyfest
12. juni 3. s. e. Tiin.

10:30
19r00
9:00

Når der er dåb i Hierting, bliver gudstjenesten i Lintrup automatisk fl1ttet hertil. Er dåben ilJce

annreldt inden kirkebladets deadline, vil ændringen blive annonc erct i lgebL^det nyiridtS

Kirketiener i Lintrup og Hierting
Dorthe Schilling, træffes daglig kl. 0.00-9.30 på graverkontoret, Kirkepladsen 1 A,
6660 Lintrup. tlf.74 85 54 8l - e-mail: lih ikirker@bntrup.dt

Kirketjener i Sdr. Hygum
Charles Volsgaard, træffetid 10.00-l 1.00, graverkontoret
Ribevet 53,6630 Rødding, df.74 84 53 80, e-mail: hygumkirkegaard@mail.dk

Sognepræster
Monen Sørensen, Lintmpvej 19, 6660 Lintrup, dl 74 85 51 l, mail: MOSO@kn.dk
Knud Riis, Lintrupvej l9;6660 Lintrup, df. 74 85 51 17, mail: KNKR@KNI.dk
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