
HØJTID
Julehøjtid, siger vi af og til midt i decemberjaget.
Der er ikke højtid nok i dagligdagen; ikke tid eller
lydhørhed til at overveje, hvad Gud egentlig har
for med mig, den enkelte af os. Julen er en højtid,
fordi julenat fik et indhold, som andre nætter ikke
havde. Gud griber ind i tilværelsen. 
Verdenshistorien, kunne man sige, javist! Men
havde det været Guds hensigt bare at ændre ver-
denshistorien, havde englesangen og julebudet
været mere velanbragt hos Augustus i kejserpaladset i Rom. Men dér sad verdens mægtigste
mand og anede ikke, at Gud havde noget for. Men det anede nogle hyrder, som ingen kendte,
og ingen regnede for noget. 
For det var ikke verdenshistorien, Gud ville ændre. Det var derimod din og min historie. Dig
og mig er en frelser født; han er Kristus, Herren. En frelser. Den, der træder til, når der er fare
på færde. Når vi trues – som vi jo gør det. Af synd. Af selvoptagethed. Af lidelse. Sygdom. Død
– enten død for dem, vi elsker eller vor egen død.
Derfor må vi svare Gud efter den opskrift, han selv gav os med engleskaren julenat: ”Ære være
Gud i det højeste og på jorden!” En himmelsk lovsang, som vore stemmer skal være et ekko
af. I lovsangen bliver højtiden til, og derfor elsker vi at synge julesalmer. De fortæller os, hvad
vi så ofte glemmer: at Gud har noget for med os. Der er født os en frelser; han er Kristus,
Herren!

Hans Fabricius, pastor emer. 

Glædelig jul
Menighedsrådene ønsker en glædelig jul og godt nytår til alle borgere i Lintrup-Hjerting og
Sdr. Hygum Sogne, til medarbejderne ved vores kirker og til alle, der har vist interesse for kir-
kerne i det forløbne år. Kirken er et gammelt hus. Det gælder også for vores kirker. De har
været en central del af vores lokalsamfund og været en del af menneskers liv fra fødsel til død
i århundreder. Det er en arv, som vi i fællesskab må værne om og bringe videre til nye genera-
tioner. Det gør vi ved at have et levende kirkeliv nu og i fremtiden. Det er en opgave, som me-
nighedsrådene vil arbejde for i 2018. Vel mødt i kirken i 2018. 

Jens Kristian Poulsen, Lintrup-Hjerting Menighedsråd
Margith Clausen, Sdr. Hygum Menighedsråd
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Reformationstræ 
For at fejre reformationen har Sdr. Hygum
Menighedsråd besluttet at plante et nyt træ
på kirkegården. I den forbindelse var bør-
nene fra Børnehaven Luna inviteret til at
hjælpe med at plante træet. Så den 1.novem-
ber kom børnene til kirken med deres egne
skovle. De var godt forberedt, men først var
de inde i kirken for at høre lidt om Luther
og reformationen og se det store billede af
Luther, som hænger i kirken. Så skulle træet
plantes en søjle-eg og det gik børnene op i
med stor iver. Bagefter fik de en lille beløn-
ning for deres arbejde.

Så fast en borg – salmesang i Ribe Domkirke 
Den 8. oktober 2017 var 3., 4. og 5. klasse fra Lintrup Børnecenter til salmesang i Ribe Domkirke.
Det var en rigtig god og lærerig oplevelse eleverne fik i domkirken.

”Det har været sjovt at være i Ribe Domkirke. Jeg har lært at vi er protestanter”
Louise

Hele arrangementet var bygget omkring 6 salmer, som var flettet ind i et skuespil, hvor vi mødte
selveste Martin Luther. Martin Luther fortalte om sit liv og reformationen, og om hvordan det var
at leve på den tid. En munk blandede sig og var ikke helt enig med Martin Luther, men det endte
med, at munken også lærte noget om Martin Luther.
Eleverne havde inden arrangementet i Ribe Domkirke arbejdet med materialet fra skoletjenesten i
Ribe Stift om reformationen, så de kunne genkende den historie, der blev fortalt i Domkirken. Ele-
verne vil de næste 3 uger arbejde videre med at fremstille foldebøger og formbøger om Martin Lut-
her og Reformationen.
Tusind tak til menighedsrådet, som sørgede for, at vi kunne komme til Ribe og hjem igen.

Hilsen: Eleverne i 3. – 4. og 5. klasse – Lintrup Børnecenter

Minikonfirmandundervisning 
Lintrup-Hjerting Menighedsråd har et stærkt ønske om, at der kan tilbydes minikonfirmand -
undervisning i Lintrup og Hjerting Sogne. Undervisningen er tilrettelagt med 3. og 4. klasse som
målgruppe. Idéen med undervisningen er, at minikonfirmanderne bliver fortrolige med kirke og
kristendom, og at undervisningen kan bygge op til konfirmandundervisningen i 7. klasse.
Vi håber på at kunne udbyde et forløb, der begynder midt i januar 2018 med en fast ugentlig
undervisningsdag i otte uger. Hver gang vil der være halvanden times undervisning. Minikonfir-
mandundervisningen afsluttes ved en søndagsgudstjeneste i marts 2018. Til at forestå arbejdet med
minikonfirmanderne vil der blive ansat en underviser, som har det som sin særlige opgave. Når vi
har alle aftaler på plads, vil der blive sendt en invitation ud til alle 3. og 4. klasser.

Arbejdstilsynet – et dyrt bekendtskab 
Kirker og kirkegårde er som alle andre arbejdspladser omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og får
med mellemrum besøg af Arbejdstilsynet, som kontrollerer, at arbejdsmiljøforholdene er i orden.
Ingen kan naturligvis have noget imod, at arbejdsmiljøet er i orden, men det kan godt være en tung
byrde for et menighedsråd at løfte arbejdsmiljøopgaven med de mange, komplicerede regler. 
Arbejdstilsynet er i gang med en turné til alle kirker og i foråret kom turen til Sdr. Hygum Kirke.
Det førte til et påbud til menighedsrådet om ”at nedsætte de ergonomiske belastninger ved græs-
slåning på skråningerne mod kirkediget, så forholdene altid er sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlige”.
En traditionel plæneklipper må således ikke anvendes. Der er afprøvet forskellige robotter, men
ingen duede. Løsningen er blevet en fjernstyret græsklipper, som kan klare de stejle skråninger. Så
til foråret kører der en lille gul maskine rundt på skråningerne, når græsset igen skal klippes.
Menighedsrådet fik også påbud om, at ringningen med kirkeklokken ikke må ske manuelt. Indtil
nu er det sket ved, at graveren trækker i klokkerebet i tårnrummet. Så inden udgangen af 2017
skulle der gerne være installeret automatisk ringning i kirken. Der er tale om to store økonomiske



poster, som menighedsrådet ikke har budgetteret med, men provstiet har været velvilligt indstillet
og har bevilget pengene, så menighedsrådet kan leve op til påbuddene. 

Sygefravær
Vores sognepræst Knud Riis er langtidssygemeldt. Det er p.t. uvist, hvornår han kan genoptage
arbejdet. Under sygefraværet passes sognepræstens opgaver af præster fra de omkringliggende
pastorater og af pensionerede præster. Indtil nu er det lykkedes at finde præster til os, men præste-
situationen i Malt Provsti gør det svært. Tjenestetelefonen er fortsat 7485 5117, som henviser til
sognepræst Anne-Marie Moss Hansen, Jels, hvor der kan aftales kirkelige handlinger. 

Konfirmandundervisning
Konfirmandundervisningen er under sognepræstens fravær foreløbig blevet varetaget af sognepræst
Anna Jensen, Folding. Anna Jensen har i forvejen konfirmandundervisning i Malt og Folding sogne,
men forventes at fortsætte indtil videre. Undervisningen er i efteråret 2017 gennemført i Lintrup
Præstegård, men vil efter juleferien blive flyttet til Sognehuset ved Sdr. Hygum Kirke. Bustrans-
porten af konfirmanderne vil blive tilpasset til det ændrede undervisningssted. 

Arrangementer 
Juleafslutning for Lintrup Børnecenter
Fredag d. 22. december 2017 kl. 9.00 i Lintrup Kirke.

Nytårsreception
Nytårsreception den 31. december 2017 i Sdr. Hygum Kirke og Lintrup Kirke efter gudstjenesterne. 

Filmaften
Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Lintrup Præstegård. Der vises en spillefilm,
som tidligere har været vist i biograferne.  Efter filmen er der snak og kaffe.

Mørkningsmusik i Sdr. Hygum kirke
Onsdag den 24. januar 2018 kl.16.30-17.00 v/ Ulla Volsgaard

Kirkecafé i Sognehuset Sdr. Hygum
Den 7. december 2017, 11. januar 2018, 8. februar 2018 og 8. marts 2018 v/ Jytte Pedersen og Ulla
Volsgaard. Hver gang kl. 10.00-11.30.

Kirkekaffe i Lintrup Kirke
Den 28. januar, 25. februar og 25. marts 2018 byder menighedsrådet på kaffe efter gudstjenesten. 

Sognemøde 
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 18.00 i Lintrup Forsamlingshus. Lintrup-Hjerting Menighedsråd orien-
terer om arbejdet i det seneste år og om planerne for det kommende år. Mødet indledes med fæl-
lesspisning.  

Sang i tårnrummet i Sdr. Hygum Kirke
Onsdag den 18. april 2019 kl. 19.00 v/Ulla Volsgaard

Kirkelige handlinger
Døbte
Lintrup Kirke:
Jacob Cordes Pedersen
Hygum Kirke:
Conrad Warming Bladt
Vitus Schmidtmann Holden
Jeppe Bruun Clausen
Hjerting Kirke:
Ebbe Sonnich

Viede: 
Lintrup Kirke:
Vibeke Capion Jensen og Robert Nørgaard Jensen

Begravede/ Bisatte
Lintrup Kirke:
Christian Julius Lassen
Hygum Kirke:
Evald Nielsen

Hjerting Kirke:
Niels Thomsen Pedersen



Gudstjenester                                       Lintrup Hygum           Hjerting

December                                                                          
24. dec. 2017 4. s. i advent, juleaften          kl. 14.30 kl. 13.30              kl. 16.00
25. dec. 2017 1. juledag                              kl. 9.00 kl. 10.30              Ingen
26. dec. 2017 2. juledag, Sct. Stefan           kl. 10.30 kl. 9.00                Ingen
31. dec. 2017 Nytårsaften                           kl. 16.00 kl. 14.30              Ingen

Januar                                                                          
7. jan. 2018 1.s.e. helligtrekonger           fælles 19.00                   Fælles
14. jan. 2018 2.s.e. helligtrekonger           kl. 9.00 kl.10.30               
21. jan. 2018 3.s.e. helligtrekonger           kl. 10.30 ingen                   
28. jan. 2018 Septuagesima                        Ingen kl. 9.00                

Februar                                                                          
4. febr. 2018 Seksagesima                         kl. 10.30 ingen                   
11. febr. 2018 Fastelavn                               Ingen kl.10.30               
18. febr. 2018 1.s. i fasten                            kl. 9.00 Ingen                   
28. febr. 2018 (2.s. i fasten)                          19.00 Fælles                  Fælles

Marts                                                                          
4. marts 2018 3. s. i fasten                          Kl. 9.00 Kl. 10.30             
11. marts 2018 Midfaste                               kl. 10.30 kl. 9.00                
18. marts 2018 Mariæ bebudelsesdag           Ingen kl. 10.30              
25. marts 2018 Palmesøndag                        kl. 9.00 ingen                   
29. marts 2018 Skærtorsdag                          kl. 10.30 kl. 9.00                
30. marts 2018 Langfredag                           kl. 9.00 kl. 10.30              

April                                                                          
1. april 2018 1.påskedag                            kl. 10.30 kl. 9.00                
2. april 2018 2. påskedag                           Ingen kl. 10.30              
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Kirketjener i Lintrup og Hjerting
Dorthe Schilling træffes dagligt (mandag undtaget) kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirkeplad-
 sen 1 A, 6660 Lintrup, tlf. 74 85 54 85 – e-mail: lihjkirker@lintrup.dk

Kirketjener i Sdr. Hygum
Charles Volsgaard træffes på arbejdsdage kl. 10.00-11.00, graverkontoret, Ribevej 53, 6630 Rødding,
tlf. 74 84 53 80, e-mail: hygumkirkegaard@mail.dk

Sognepræst
Knud Riis, Lintrupvej 19,6660 Lintrup. Under sognepræstens sygdom passes tjenestetelefonen, tlf.
74 85 51 17 og kirkebogen af sognepræst Anne-Marie Moss Hansen, Jels. 

Kirkebil
Ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere er velkomne til at benytte kirkebilen til gudstjenester
og sognemøder. Kirkebilen bestilles senest dagen før hos Solveigs Taxi, tlf. 74 84 16 68. 

Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten. Evt. ændringer vil blive meddelt i ugeavisen
NyTirsdag. 


