
Påsken er højdepunktet i kirkeåret med indstiftelsen af nadveren, Jesu lidelse,
korsfæstelse og genopstandelse. Fortællingen er blevet fortalt gennem århund-
reder i vore kirker. Det sker også i Lintrup Kirke og i Sdr. Hygum Kirke i påske-
dagene i 2018. Det kan man opleve ved selvsyn i kirken. 

Billedet her på forsiden illustrerer skærtorsdag - dagen, hvor Jesus spiser sammen
med sine disciple for sidste gang, og nadveren indstiftes. Skærtorsdag er dagen
før langfredag, hvor Jesus korsfæstes. Salmen på næste side – Han står på randen
af sin grav – følger op på billedets fortælling.
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1. Han står på randen af sin grav,
i morgen de ham dømme;
den bitre kalk, ham verden gav,
han om en stund skal tømme;
da svulmer hjertet i hans barm,
ej føler han mod verden harm,
kun kærlighed til sine.

2. Han deler ud det hvide brød,
en vedtægt han dem lærer;
han er jo selv det livsens brød,
som sjælens kræfter nærer:
Det er mit legem, har han sagt,
som gives hen i syndermagt
og brydes ned for eder.

3. Så tog han druens ædle saft
i påskefestens bæger;
han er jo selv den livsens kraft,
som hjertets sorger læger:

Tag, drik deraf! Det er mit blod,
som øses ud til syndebod;
gør dette til mit minde!

4.Bort svandt de mange hundred år, 
men hvor hans klokker kime,
end kalk og disk på bordet står
til minde om hin time.
Da står han med sin Ånd os bi,
og trøstig da forkynde vi
hans død, indtil han kommer.

5. Han står på randen af sin grav,
i nat de ham forråde;
men helligt, varigt pant han gav
os på sin store nåde;
den klare vin, det hvide brød,
det er hans blod, som for os flød,
det er hans legems samfund.

Michael Nielsen Schmidth 1839.

Dåbsklude
Sdr. Hygum Sogn er i foråret 2017 gået i gang med at strikke dåbsklude. Tanken
bag dåbskluden er, at den ligger på døbefonden, når et barn døbes. Når barnet er
døbt, bliver det tørret med dåbskluden og får den med hjem som minde. Dåbs-
kluden kan evt. sættes i en ramme og hænges op eller gemmes sammen med dåbs-
kjolen.  
Ophavskvinde til dåbskludene er sogne-
og hospicepræst, Ann Maj Lorenzen,
Djursland, der fik idéen en oktoberdag i
2016. Nu mødes strikkeglade      menne-
sker i mere end 80 sogne og strikker dåbs-
klude med kristne symboler. Mønstrene
spænder fra kors til Lutherrosen. 

Hvis der er nogle, der har lyst til at være
med til at strikke dåbsklude, kan man kon-
takte Jytte Pedersen på tlf.  2926 3256.
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På besøg hos minikonfirmanderne
Da vi denne torsdag eftermiddag lister ind i konfirmandstuen, bliver vi først mødt
af en stille summen fra de otte minikonfirmander og deres underviser Martin
Jensen. De er lige ved at være klar til at gå i gang.

Dagens tema er dåben, og det er der mange, der ved noget om. Nogle har været
med til både tre og fire barnedåb i familien. Andre har også oplevet, at voksne
mennesker er blevet døbt.

Efter den indledende snak tager Martin over og fortæller om Johannes Døber,
der døber Jesus i Jordan-floden. ”Hvor ligger Jordan-floden” kommer det
prompte. Landkortet må ned, og floden må findes.

Martin runder dagens tema af og taler med minikonfirmanderne om, hvad dåben
betyder og hvilke symboler, vi knytter til dåb i dag.

Minikonfirmanderne slutter af ved gudstjenesten søndag d. 11. marts. Vi håber,
at mange vil bakke op om afslutningen og deltage i den efterfølgende frokost i
spejderstuen. 

Hvor ligger Jordan-floden?

Omdeling af kirkebladet
Den fortsatte forringelse og nedlukning af det danske postvæsen medfører nu,
at kirkeblade heller ikke bliver udbragt af PostNord. I stedet vil kirkebladet
fremover blive omdelt af Bladkompagniet sammen med blade og reklame-
tryksager.  Første gang er med dette nummer af kirkebladet.
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De vise mænd og kvinder i Lintrup Kirke
Ved juleafslutningen i Lintrup Kirke d. 22. december for Lintrup Børnecenter
opførte de mindste klasser et rollespil om de vise mænd og om jesusbarnet i kryb-
ben i Bethelem.  Det gjorde de rigtig fint og sikkert. 
Kirken var fyldt med børn, nogle forældre og bedsteforældre m.fl. Det blev en
oplevelse, som greb og rørte alle - både små og store. Det blev også en illustration
af, at skole og kirke – i hvert fald i vores område - stadig har noget at give hinan-
den. Vi ser frem til en ny opførelse næste jul. Flere billeder kan ses på www.lin-
trup-hjerting.dk og Facebook.

Konfirmation i foråret 2018
Konfirmationen vil omfatte 12 konfirmander i Lintrup Kirke d. 8. april og 9 kon-
firmander i Sdr. Hygum Kirke d. 6. maj. Undervisningen har været varetaget af
skiftende undervisere primært sognepræst Anna Jensen, Folding og pastor emer.
Jørgen Hanssen, Gredstedbro. Desuden har provst Anne Marie Erbs og organist
Lene Bordorff stået for lektioner. Det er menighedsrådenes indtryk, at konfir-
manderne har været glade for undervisningen trods forløbet med skiftende un-
dervisere.  
Fra uge 8 er det planen, at sognepræst Knud Riis overtager undervisningen. Der
planlægges en heldagsudflugt for konfirmanderne d. 13. marts. Udflugten går til
Jelling med runesten, kæmpehøje og kirke og Hjerting Kirke ved Esbjerg, som
er et eksempel på en moderne kirke.
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Årets konfirmander  
Lintrup Kirke d. 8. april
Frederikke Christensen
Valdemar Sejr Hammer
Oliver Olesen Sørensen
Christian Ellegaard Jensen
Mads Christian Matzen
Jeppe Holst Wagner
Rasmus Zoëga-Nielsen
Nicolaj Tørnæs
Asbjørn Bruun Gryager
Marco Midtgaard Mathiesen
Daniel Andersen Teilmann
Victoria Jensen

Nyt fra menighedsrådene

20 års jubilæum 2018 
Den 1. marts 2018 har vores organist og graver -
Ulla og Charles Volsgaard  - været ansat i 20 år
ved Sdr. Hygum Kirke. Charles blev i 1998 ansat som graver og kirketjener. 
Charles sørger for, at kirken, kirkegården og dens omkringliggende arealer altid
fremtræder flotte og velplejede.  Det får han mange rosende ord for fra besøgende

i kirken og på kirkegården. Ulla blev
oprindeligt ansat som gravermedhjæl-
per, men har senere uddannet sig til or-
ganist og arbejder nu som organist i Sdr.
Hygum Kirke og i Lintrup Kirke. 
Både Ulla og Charles udfører deres ar-
bejde med stor flid og akkuratesse. De
har begge et godt humør og en positiv
indstilling til arbejdet og livet og har et
godt samarbejde med personalet og me-
nighedsrådet.

Menighedsrådet takker for 20 gode år
og håber, at de begge vil fortsætte deres
virke en årrække endnu.

Sdr. Hygum Menighedsråd

Sønder Hygum Kirke d. 6. maj
Alexander Beck-Andersen
Tobias Schack
Sebastian Sørensen
Calle Lolk Vibild
Emma Kjær
Mark Lucas
Oskar Wendelborn
Alex Hjortborg Hagedorn Lorentzen
Maja Wolff



Nyt medlem af Sdr. Hygum Menighedsråd
Vera Sønderby træder ud af menighedsrådet pr. 1. februar 2018, da hun flytter
til Aabenraa, hvor hun har familie. Vera har været medlem af menighedsrådet i
mange år og har stor erfaring inden for arbejdet. Vi har været glade for at arbejde
sammen med hende og ønsker hende held og lykke i Aabenraa.

Nyt medlem af menighedsrådet er Susanne Beckmann. Susanne Beckmann skal
være kasserer, som var Veras job i menighedsrådet. Else Ilsø Larsen er første sup-
pleant, men har ikke ønsket at indtræde, da hun ikke samtidig kan være medlem
af menighedsrådet og medhjælp ved grandækningen. Vi glæder os til samarbejdet
med Susanne.

Arrangementer
Sdr. Hygum Kirke  
Kirkecafé i Sognehuset Sdr. Hygum
Den 8. marts, d. 5. april, 3. maj og 7. juni 2018 
kl. 10.00 – 11.30 v./ Jytte Pedersen og Ulla Volsgaard.   

Kirkekaffe 
Kirkekaffe i tårnrummet efter gudstjenesten påskedag d. 1. april 2018.  

Sognemøde
Sdr. Hygum Menighedsråd holder sognemøde torsdag d. 12. april i Sognehuset
i Sdr. Hygum. Nærmere oplysning om sognemødet kommer i NyTirsdag.

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

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Menighedsrådene holder traditionen tro en fælles friluftsgudstjeneste for pasto-
ratet 2. pinsedag d. 21. maj 2018
kl. 14.00. I år sker det på Hjem-
stavnsgården i Sdr. Hygum.
Lejlighedskoret medvirker. 
Efter gudstjenesten kan man
nyde den medbragte kaffekurv
eller købe kaffe i Hjemstavns-
gården. Hvis vejret bliver dår-
ligt, flyttes gudstjenesten til Sdr.
Hygum Kirke. 
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Lintrup Kirke 
Sognemøde 
Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 18.00 i Lintrup Forsamlingshus. Lintrup-Hjerting
Menighedsråd orienterer om arbejdet i det seneste år og om planerne for det
kommende år. Mødet indledes med fællesspisning og slutter med musik og sang
ved Duetten med Pia Brinck Kamper(sang) og Ovid Klein Olsen(guitar). Duoen
underholder med egne tekster og melodier og sange fra den danske sangskat og
fortæller om glæde, savn, sygdom og kærlighed til livet.

Minikonfirmation i Lintrup Kirke
Årets minikonfirmander har afslutning ved gudstjenesten i Lintrup Kirke d. 11.
marts 2018 kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der fælles frokost i spejderstuen i
Lintrup Aktivitetscenter.

Kirkekaffe
Den 25. marts og den 27. maj 2018 byder 
Lintrup-Hjerting Menighedsråd på kaffe 
efter gudstjenesten i Lintrup Kirke. 

Kirkelige handlinger
Døbte
Sdr. Hygum Kirke
Jeppe Bruun Clausen
Lea Lund Schack

Begravede/bisatte
Lintrup Kirke
Ellen Vestbjerg
Edith Marie Nielsen

Hjerting Kirke
Grace Ada Sutcliffe
Jens Terkelsen Jønsson

Sdr. Hygum Kirke
Elna Sandberg Jensen
Thora Thomine Schmidt
Arne Sieling
Søren Gade Tanggaard
Aase Kabel Frandsen

Familiegudstjeneste  
Onsdag den 25. april kl. 17.00 er der fa-
miliegudstjeneste i Lintrup Kirke. 
Efter gudstjenesten er der fælles spis-
ning med pizza i spejderstuen i Lintrup
Aktivitetscenter. 
Nærmere oplysninger kommer senere i
NyTirsdag. 

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 
Se Sdr. Hygum Kirke.



Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten. Evt. ændringer vil blive meddelt i ugeavisen NyTirsdag.
Kirketider er offentliggjort på hjemmesiden www.sogn.dk/lintrup og www.sogn.dk/soenderhygum og for
Lintrup-Hjerting desuden på hjemmesiden www.lintrup-hjerting.dk.

Gudstjenester                                    Lintrup Hygum      

Marts                                         
4. marts 2018 3. s. i fasten                     kl. 9.00 kl. 10.30
11. marts 2018 Midfaste                          kl. 10.30 minikonfirmander kl. 9.00
18. marts 2018 Mariæ Bebudelsesdag     ingen kl. 10.30
25. marts 2018 palmesøndag                   Kl. 9.00 Moss-Hansen 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
8. april 2018 1.s. e. påske                     kl. 10.00 konfirmation ingen
15. april 2018 2. s. efter påske               Ingen kl. 10.30
22. april 2018 3. s. efter påske               kl. 9.00 Moss-Hansen ingen
25. april 2018 4. s. efter påske               kl. 17.00 pizzagudstjeneste
27. april 2018 Bededag                          Ingen Ingen
29. april 2018 4. s. efter påske               kl. 9.00 10.30

Maj                                         
6.  maj 2018 5. s. efter påske               Ingen kl. 10.00 konfirmation
10. maj 2018 Kristi Himmelfartsdag   kl. 10.30 ingen
13. maj 2018 6. s. efter påske               Ingen kl. 10.30
20. maj 201 pinsedag                          kl. 10.30 kl. 9.00
21. maj 2018 2. pinsedag                      Fælles kl. 14.00
27. maj 2018 Trinitatis                         kl. 9.00 Moss-Hansen ingen

Juni                                         
3. juni 2018 1. s.e. efter trinitatis        kl. 9.00 kl. 10.30
6. juni 2018                                        kl. 19.00 Landsbyfest 
10. juni 2018 2. s. efter trinitatis           Ingen kl. 9.00 Moss-Hansen

Udgivet af Lintrup, Hjerting og Sdr. Hygum menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Jens Kristian Poulsen.
Tryk: Rødding Bogtrykkeri. - Med forbehold for ændringer.

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
Sognepræst. Knud Riis, Lintrupvej 19, 6660 Lintrup. Tjenestetelefon 7485 5117, 
e-mail:knkr@km.dk. Mandag er fridag.

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. 


