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Nu er det jul igen...
Det ser i skrivende srund ud til, at det bliver jul igen! Det er vi vistnok temmelig mange,
der glæder os over! og glæder os til, ja, rigtig mange.
Børnene står utr.ivlsomt forrest i køen af utålmodige juleventende, og blandt dem de min-
dre først, derefter de mellemste og så de større i konfirmationsalderen og derover - og så
de fleste voksne.
De mindste er efter min formening mest optaget af lyset, det levende, der har stråiet ekstra
i adventstidens dekorationer og juleaften springer over på juletræet og gør det til et op-
retstående lyshav. De mellemsre er forgabt i det hele: Lyset, maden, slemningen og ga-
verne... De største fikserer nok mest på gaverne... De fleste voksne har det visi mesisom
de mellemste børn, men vi er mindre overraskede og mere tænksomme og glæden har
flere lag-i.os - vi har jo mange juleaftner med i vores personlige bagage og åelmed min-
derne af dem, der ikke er mere, så her kan godt rinde en tåre under dansen omkring ju-
letræet.
Til alt dette kommer julesalmerne, der lår det hele til at gå op i en højere enhed, enheden
med Gud i hans sønJesus, fødselaren, vi fejrer.
og 4:r er godt nok mange gæsrer tii den fødselsdag - og hvor mange kilometer bliver
der ikke rejst den q:agl Oyer hele jorden! For som vi hørår, hver gang der er dåb, sagde
Jesus til disciplene: "Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet i døber
dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn." - Og det gjorde de iå' Mod syd og
øst,og nord, især det sidste, og med Paulus som hovedmanden.-Han var ganske visi førsi
en farisæer, der forfulgte de kristne, men så blev han pludselig selv omvåndt ril kristen-
{omlner-r - .og drog afsted på "aposrlenes hesre" - dvs. til lods - med evangeliet til
Grækenland og Italien og måske Spanien - og efter ham fulgte gennem årene ån række
missionærer, så kristendommen udbredtes til store dele af Rusland og til de lande, vi
kender som. Europa_ - 99 her til Danmark kom bl.a. Ansgar. Efter Columbus's opdagelse
af Amerika kom både Syd- og Nordamerika til, og det fortsatte, også i Afrika, og i dåg .t
den kristne kirke i stor vækst, fx i Kina, hvor den kristne kirke på 40 år er rroLse-t fra 5 til
80. millioner - fredeligt, hvilket desværre ikke kan siges om al kristen mission op gennem
tidenl



Så over det meste af jorden er der i disse dage kristne, der fejrerJesu fødsel. - Hos os

begynder vi fejringen i kirken juleaften - og her begprder vi med at synge "Det kimer nu
til julefest".
Den er såmænd skrevet af Martin Luther, så i år bliver den salme hos os tillige en slags

annonce for, at vi i de lutherske lande i Europa fejrer 500-års jubilæet for reformationen,
så snart det nye år ser dagens lys. - Glædelig jul og godt nytår! 

Knud. Riis

Menighedsrådsvalg
Der har som bekendt været menighedsrådsvalg d. 8. november, men i Lintrup-Hjerting-
Sønder Hygr- Pastorat er de nye menighedsråd fremkommet på fredelig vis, nemlig ved

at der på orienterings- og opstillingsmødet i såvel Lintrup-Hjerting som Sønder Hygo*
kun fremkom 6n kandidatliste.

Lintntp-Hjming
I Lintrup-Hjerting fortsætter Dorte Hundstrup og Jens Kristian Poulsen, mens l{anna
Madsen og Anita Gryager, Lintrup, og Rita Sørensen, Hjerting, træder af.

Nu er detlkke mit mandat at sigå dJafgåede tak for veludført arbejde på de poster, de

har besryret de sidste fire år, men jeg vil da gerne udtryklg min tilfredshed led det og
dertil min glæde over deres menneskelige bidrag til det gode samarbejde i rådet.
Imidlertid ir jeg her nødt til at gøre forskel på de tre ved ar føje noget til. For dels har
Hanna rræt"t *ådle- af Lintrup menighedsråd i hele 12 år, dels har hun været formand
i 8 år og d6t for både Lintrup-Hjerting og det samlede pastorat. Som sådan var h'rn også

med til at ansætte mig.
Det er godt for en pråst at have en god menighedsrådsformand, ikke mrnds_t_i begyndel-
sen, hvor alt jo er nyt for en. En, der er god at konsultere, og en sådan har Hanna været
for mig.
Hun hår ikke været en, der snakker Fanden et øre af - og heller ikke præsten - men en,

der er god til at høre; og man kan stole på hende, og så har hun en imponerende sikkerhed
i vurde"ringen afsåvel sågfige som personlige forhold, men ingen skråsikkerhed. Så hende

skylder jeg en særlig og stor tak.

Sønder Hlgu-
Her fortsåiter det samlede råd, og det finder jeg meget glædeligt og dertil imponerende
på baggrund af det store læs, det har trukket i den foregående periode med restaureringen
åf Hygr- Kirkes tårn, der jo var tæt på at lide en skæbne noget værre end tårnet i Pisa!

- Begge menighedsråd har konstitueret sig. 
Knud. Riis

1. s. i Advent

Sønder Hygo-
Margith Clausen - formand
Grethe llekermann - næstformand, sekretær
Vera Sønderby - kasserer

Jytte Pedersen - kontaktperson
futrid Andersen - kirkeværge

Suppleanter:
Else Ilsøe Larsen
Susanne Bechmann

Det nye menighedsråd pr.
Lintrup-Hjerting
Jens Kristian Poulsen - formand
Margrethe Wind -næstformand,
- kirkeværge, Hjerting
Dorte Hundstrup - kasserer

Jens Christian Andersen

- kirkeværge, Lintrup, bygningslqmdig
F.rik Bertelsen - sekretær
Conny Hansen - kontaktperson

Suppleant:
Anne Marie Arbjerg

lr



Arrangementer
Efterårets Studiekreds - sidste del
3 . Tirsdag den 3 1/1: "Påske og pinse udsprang af juJ", Knud Riis, Lfqup, sognepræst. 

.

4. Tirsda[ den 28/2: "Det vigligste først - om Guds kald". Heine Holmgaard, Bedsted.
Sognepræst.
Allå eivelkomne. Aftenens forløb kan ses i sidste kirkeblad eller oplyses af graver Charles
Volsgaard.

Julekoncert i Lintrup Kirke
-Søndaø d. 11. der. kt. 14: Koldins-koret under ledelse af Tommy Biilov stemmer decem-
bersin'det op til julens højtid, o[ d6t suppleres efterfølgende med gløgg og æbleskiver i

Forsamlingshuset. Alle er velkomne.

"Vi synger julen ind"
Onsdåg tr. 14. december kl. 19 i Hygum Kirkes tårnrum v/ Ulla Volsgaard.

Juleafslutning for Lintrup Skole
Onsdag d. 21. december kl. 9.

Kirkecaf6 - en nyskabelse
Tircdagd. 10. januar k\.10 i Sogne-Huset. , -
Dette"nye iniiiativ er et formi-ddagstilbud for alle der måne have lyst
- v/ orgånist Ulla Volsgaard og menighedsrådsmedlem Jytte Pedersen

Reformationsjubilæum 2017
Næste år skrive i a Z0t7 , og det beryder, at det er 500 år siden Martin Luther slog sine berømte
95 teser op på porten til slåtskirken i \Mttenberg - hvilket blev startskuddet til r?formationen.
Den begivenhåd vil vi erindre og fejre ved nogl-e arrangementer i løbet af året.

Det første bliver det, der måtte aflyses i december på grund af sygdom:

Torcdagd. I2.jan. kl. I9 i Lintrup Præstegård
Førs te" re formations j ubilæumsarran gerie ntl - v / fortæller D itte Krøgholt
Ja, vi lægger ud med Jakob Knudsens fortælling om Luther i hans berømte romaner
;'A.rgst" 6[ "Mod" - genfortalt af Ditte Krøgholt, åer tidligere har gæstet os (med Blichers
"En landsbydegns dagbog").

Mørkningsmusik i Hygum Kirke
Onsdag d.iS.ianuar kt.'f6.30 v. organist lJlla Volsgaard

Aftengudstjeneste
Tårsdag d. 26. januar kl. 19 i Hygum Kirke og SogneHuset.
Fællesgudstjeneste for hele påstoratet m. efterFølgende
kaffe og kage og højskolesang.

Filmaften: Luthers liv
Torsdag d. 7. februar kl. 18.30 i Lintrup Præstegård.
For alle interesserede med en kort optakt til filmen og
efterpå snak over en kop kaffe og et stykke brød.
Bemærk tidspunktetl

Luthers teser
Onsdag d. 8. marts kl. 19 i SogneHaset, Sdr Hygum
v/ sognepræst Eva Holm Riis

Sangaften
Torcdag d. 30. marts kl.l9 i Hygum Kirkes tårnrum
v/ lJl[aVolsgaard: \4 slmger Forårs- og Påskesalmer!

Kirkelige handlinger
Døbte
Lintrup Kirke
Oskar Wind Langhanke

Hierting
Marius Dannevang
Johannsen
Hygum Kirke
Lise Lund Winther Beck

Begravede / bisatte
Lintrup Kirke
Signe Marie Nielsen
Arne Laue Madsen

Hygum Kirke
Arne Sigvald Grøn
Inger Lydia Peterse!



I Modtager:

Omdc.:6600
Toftager l6
6660 Lintrup
204,X,457
Gudstjenester Lintrup Hygum Hierting

December
I 1. december
18. december
24. december
25. december
26. december
3 1. december

Januar
8. januar
15. januar
22. jan'oar

26. januar

Februar
5. februar
12. februar
19. februar
26. februar

Marts
5. marts
12. marts

L s. iAdv.
4. s. iAdv.
Juleaften
Juledag
Sct. Stefan
Nytårsaften

1. s. e. H3K
2. s. e. H3K.
3. s. e. H3K.
(4. s. e. H3K.)

l. s. i Fasten
2. s. i Fasten
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9
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Sidste s. e. H3K 10.30
Septuagesima 9 Moss Hansen
Seksagesima 10.30
Fastelam 9

10.10
9

Når der er dåb i Hjerting, bliver gudstjenesten i Lintrup automarisk fl,yttet herdl. Er dåben ikke
anmeldt inden kirkebladets deadline, vil ændringen blive annonceret i ugebladet nytirsdag.

Kirketjener i Lintrup og Hjerting
Dorthe Schilling, træffes daglig kl. 9.00-9.10 på graverkontorer, Kirkepladsen I A,
6660 Lintrup,df.74 85 54 85 - e-mail: lihjkirker@lintrup.dk

Kirketjener i Sdr. Hygum
Charles Volsgaard, træffetid I 0.00- 1 I . 00, graverkontoret
Ribevej 53,6630 Rødding ,rJf.74 84 53 80, e-mail:hygumkirkegaard@mail.dk

Sognepræst
Knud Riis, Lintrupvej 19,6660 Lintrup, tlf.7485 51 17, mail: KNKR@K /I.dk

Kirkebil
Ældre og gangbesværede og kørestolsbrugere er velkomne ril at benyrte kirkebilen til
gudstjenester og sognemøder. Ring senest aagen før dl Solveigs Tåxi, tif. 74 84 16 69.

OBS ! for interessered.e:
Melodierne til "Den dønske sølmebog"findes på: http://wuw.dendønskesølrnebogontine.dh/

Ud,giuet af Lintrup, Hjming og Sdn Hygum mmighedsråd.
Annanhauenfu redakør: Knud Riis, Lintrupoej 19, 6660 Linnup, tlf,74 8t t I 17
Tryk: fud.d.ing Bognykkeri. - Med forbehold for ændringer.


