
Advent  - og hvad sker der så?  

Iadventstiden hører vi profetisk tale om det kommende. Og lys efter lys bliver
tændt i adventskransen. Men når der ikke er flere lys at tænde, hvad sker der
så? Mon nogen vil sige: Var det alt?

Johannes Døber hører adventstiden til. Han er den, som venter på det helt afgø-
rende, og samtidig den, som forbereder os på det. Men hvem er han? End ikke
værdig til at løse den kommendes skorem! påpeger han. Og så døber han kun
med vand! Johannes Døber er – ikke ret meget. Blot den, der råber i ørkenen:
Jævn Herrens vej! Jamen, for hvem, og til hvad nytte? 
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Ansættelse af ny sognepræst til 
Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum
I skrivende stund har vi endnu ikke fået en ny sognepræst til Lintrup-Hjerting
og Sdr. Hygum. Pastor emer. Jørgen Hanssen har siden midten af august fungeret
som sognepræst og varetaget alle de opgaver, der hører til embedet som sogne-
præst. Det gør han rigtig godt, men det er naturligvis ikke en permanent løsning.
Heldigvis er der dog nu udsigt til, at der snart kommer en afklaring.

Ribe Stift, som står for ansættelsen, har slået stillingen op d. 30. oktober 2018 og
med frist for ansøgere til d. 19. november 2018. Vi håber naturligvis, at der kom-
mer et tilfredsstillende antal ansøgere til stillingen. Det kan vi dog ikke være sikre
på, da der generelt kun er få ansøgere til ledige præstestillinger. Men der kommer
nu et kuld nyuddannede præster fra Pastoralseminariet, som skal have embede.
Det hjælper forhåbentligt. 

Når ansøgningerne er kommet ind, skal de gennemgås af biskoppen og menig-
hedsrådene, så der kan indkaldes kandidater til samtaler og eventuel prøvepræ-
diken Prøveprædikenen sker i en fremmed kirke og overværes af menighedsråds-
medlemmer, biskop og provst. Andre har ikke adgang til at overvære prøvepræ-
dikenen. Forudsat der kommer et tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere, forventes
en ny sognepræst at kunne tiltræde stillingen 1. februar 2019. 
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Det er som om Johannes går rundt i en verden, som har én stor mangel, en ver-
den, der venter på det helt afgørende. Og samtidig insisterer han på, at der må
være mere i vente - noget skelsættende nyt. En sand glæde! Et afgørende ord fra
Gud!
Jesus kaldte siden hen Johannes Døber for den største blandt kvindefødte. Ja, for
han insisterer på tidens og Guds fylde – mere end det øjet ser. Og han bliver nødt
til det, fordi han ser det ørkesløse, manglen, i øjnene. 
Det er ikke altid vi tør det. Lad os se noget andet, siger vi, skifter fjernsynskanal
og lader os underholde. 
Men i en ørken kan man ikke skifte kanal. Dér kunne Johannes kun råbe efter Gud.
Og sådan banede han Herrens vej! Gud skulle være svaret i tomheden.  
Og høres Johannes' råb? Bliver det jul? Når tiden er inde, så drejer det sig jo blot
om dette, at et barn bliver født i en stald og lagt i en krybbe i Betlehem. Var det alt?
Men det er det svar, Gud giver på Johannes' råb. Og med dette barns fødsel til-
siges vi Guds velbehag og velsignelse over vore ørkesløse liv. Gennem advents -
tidens råb bliver juleglæden og julefreden vor mulighed. Vi bliver set af Gud!
Vi er ikke længere de oversete! Og selv ser vi Guds milde ansigt i barnet, født i
stalden! 

Pastor Jørgen Hanssen
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Den nye sognepræst indsættes i sit embede ved en særlig indsættelsesgudstjeneste.
I forbindelse hermed vil menighedsrådene invitere til en velkomstsammenkomst,
hvor befolkningen i vores område kan hilse på den nye præst og præstefamilie.
Har den nye præst ikke tidligere haft embede som præst i folkekirken, skal ved-
kommende præstevies eller ordineres ved en højtidelig gudstjeneste i Ribe Dom-
kirke, inden vedkommende tiltræder stillingen hos os. Det vil vi informere om,
når vi ved nærmere om den nye præst. 

Istandsættelse af Lintrup Præstegård 

I forbindelse med præsteskiftet skal præsteboligen sættes i stand. Det sker ved
ethvert præsteskifte, ligesom det sker ved lejerskifte i andre boliger. Formålet er
at sikre, at en præstebolig er i god vedligeholdelsesstand og lever op til nutidens
forventninger og krav til en god familiebolig. Menighedsrådene har også lagt
vægt på, at præsteboligen fremstår indbydende overfor ansøgere, som med dagens
præstemangel har gode muligheder for at få stilling andre steder end i Lintrup-
Hjerting-Sdr. Hygum Pastorat.  

Istandsættelsen omfatter nymaling af lokalerne i præstegårdens boligdel, moder-
nisering af et ældre badeværelse i stueetagen, slibning af boligens trægulve og
trappen til 1. sal og isolering af et par vægge mod grundfugt.  Desuden udskiftes
udtjente hvidevarer, gamle armaturer m.v. erstattes med nyt. Håndværkerne er
færdige i første del af november 2018. Desuden har vi fået fjernet bevoksninger
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og buske i haven, flyttet og fældet træer og sået nyt græs, hvor der har været
behov for det. En del af bevoksningen har stået meget tæt på bygningerne, hvilket
bygningerne ikke har haft godt af. Det samlede budget for indendørs og udendørs
arbejder er ca. 330.000 kr. Resultatet er blevet rigtigt pænt, uden at boligen er
prangende.

De to menighedsråd, som ejer præstegården i forening, forventer at kunne
invitere til åbent hus, så alle interesserede kan komme og se, hvordan præstegår-
den tager sig ud. Det vil vi vende tilbage til senere, når der er større klarhed om
ansættelsen af ny præst. 

Afsked med sognepræst Knud Riis
Søndag d. 23. september 2018 tog
vi afsked med Knud Riis og præste-
familien efter godt 8 års virke som
sognepræst i Lintrup-Hjerting og
Sdr. Hygum. Det skete ved velbe-
søgte gudstjenester i Lintrup Kirke
og Sdr. Hygum Kirke. Bagefter var
der frokost i Sdr. Hygum Forsam-
lingshus, hvor godt 60 personer fra
de tre sogne deltog. Det blev en ef-
termiddag, hvor sulten blev stillet
med god mad, hvor der var taler og
sange og lejlighed til at få en god
snak ved bordet. Så det blev ud på
eftermiddagen, inden vi kunne tage
hver til sit. 

Menighedsrådene vil gerne sig tak
for den indsats, han har gjort som
sognepræst hos os i de 8 år. Vi vil
også gerne takke for hans behage-
lige måde at være på som privatper-
son. Den tak skal også lyde til hans
familie. Vi ønsker, at han må
komme til at nyde sit nye liv som en
fri og uafhængig mand, frigjort fra
arbejdslivets forpligtelser og ansvar,
og at der bliver mulighed for at op-
dyrke nye interesser eller interesser,
som tidligere har måttet ligge. 
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Renovering af orglet i Lintrup Kirke
Som kirkegængere i Lintrup Kirke i oktober
måned sikkert har bemærket, er der blevet
brugt et andet orgel end normalt ved guds-
tjenesten. 

Det er et låneorgel, som har været opstillet
i koret, mens kirkens orgel er blevet renset
og renoveret. 
Ved den årlige kontrol med Lintrup Kirkes
tilstand blev det konstateret, at orglet har
været angrebet af skimmelsvamp, og at det i
øvrigt var meget snavset og tilstøvet på bag-
siden og i det indre. I forlængelse heraf blev
Kirkeministeriets orgelkonsulent tilkaldt.
Konsulenten anbefalede, at orglet blev ren-
set og istandsat hurtigst muligt, og bemær-
kede desuden, at orglets anslag var ”knoklet”
og tungt. Tilsvarende har kirkens organist
og afløsere gjort opmærksom på, at orglet
var tungt at betjene. 

Orglet er bygget i 1896 af orgelfirmaet Marcussen og Søn fra Åbenrå, som har
arbejdet med orgler siden 1806. Orglets alder gør, at det er blandt de ældste org-
ler i Sydjylland, og at vi er forpligtet til at passe godt på det og forhindre, at det
går i forfald.

Renoveringen og rensningen er blevet lavet i oktober måned af Marcussen og
Søn. Der er bl.a. blevet opsat en støvdug over orglet, som skal forhindre støv-
nedfald, og installeret varmelegemer og ventilatorer for at undgå nye fugtpro-
blemer og skimmeldannelse i orglet. Arbejderne har kostet ca. 230.000 kr. 

Børnekonfirmander/minikonfirmander
Det man tidligere kaldte minikonfirmander hedder nu børnekonfirmander. 

I Lintrup-Hjerting Menighedsråd arbejder vi på at kunne tilbyde et undervis-
ningsforløb for børnekonfirmander. 

Undervisningen er tilrettelagt med 3. og 4. klasse som målgruppe. Idéen med un-
dervisningen er, at børnekonfirmanderne bliver fortrolige med kirke og kristen-
dom. Familier med børn i 3. eller 4. klasse på Lintrup Børnecenter vil få tilsendt
en invitation, når vi har detaljerne på plads.
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LINTRUP-HJERTING

Søndag d. 9. december 2018 kl. 14.00
Julekoncert i Lintrup Kirke kl. 14.00 med Harte Gospelkor. Gospel rummer alt
fra pop og ballader til jazz og rock og er alt fra gamle Negro Spirituals til mo-
derne gospelsange. 
Efter koncerten er der julekomsammen i Lintrup forsamlingshus med gløgg og
æbleskiber.

Fredag d. 21. december kl. 9.00
Juleafslutning for Lintrup børnecenter i Lintrup Kirke. Andre er også velkomne.

Mandag d. 31. december 2018
Efter gudstjenesten nytårsaftensdag i Lintrup Kirke kl. 14.00 er der nytårsrecep-
tion i våbenhuset, hvor menighedsrådet byder på champagne og kransekage, og
vi ønsker hinanden et godt nytår. 

Kirkekaffe
Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter gudstjenesterne søndag d. 27. januar
og søndag d. 24. februar 2019.

Filmaften
Tirsdag d. 19. februar 2019 19.00. Der vises film i 
konfirmandstuen i Lintrup Præstegård. Efter filmen 
drikker vi en kop kaffe eller te og taler om filmen.

HYGUM

Kirkecafé i Sognehuset 
Kirkecaféen holdes på torsdage en gang om måneden kl. 10.00-11.30, hvor vi
hygger os med en snak og en sang eller to v./ Jytte Pedersen og Ulla Volsgaard.
Kirkecaféen fortsætter torsdag d. 5. december 2018, torsdag d. 17. januar 2019
og torsdag d. 14. februar 2019. Alle er velkomne.

Søndag d. 9. december 2018 kl. 19.00
Julekoncert i Sdr. Hygum Kirke. Søskendekoret Olesen med Preben Leth kruse
som pianist kommer og synger i kirken. 
Efter koncerten inviterer menighedsrådet på kaffe og æbleskiver i Sognehuset,
hvor koret også deltager.

ARRANGEMENTER…
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Lysfest i Sdr. Hygum Kirke
Torsdag d. 29. november kl. 17.00 er der lysfest i kirken. Lysfesten arrangeres i
samarbejde med Børnehuset Luna. 
Børnene fra Luna har dekoreret forskellige glas til at bære lys i og pyntet kirken
med lysglas. 
Der er samling ved Luna kl. 16.45, hvorfra alle deltagere i samlet trop bevæger
sig til kirken. 
Alle, som har lyst til at deltage sammen med børnene og få en god start på den
mørke og kolde, men hyggelige december, er hjerteligt velkomne.    

Nytårsreception
Efter gudstjenesten nytårsaftensdag i Sdr. Hygum Kirke kl. 15.30 er der nytårs-
reception, hvor vi hilser på hinanden og ønsker hinanden et godt nytår.

Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 19.00
Gudstjeneste i Sdr. Hygum Kirke fælles med Lintrup-Hjerting menighedsråd.
Efter gudstjenesten er der kaffe og fællessang i Sognehuset.

Mørkningsmusik
Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 16.30-17.00 spiller organist Ulla Volsgaard mørk-
ningsmusik i Sdr. Hygum Kirke. 

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. 

Kirketjener i Lintrup og Hjerting
Dorthe Schilling træffes dagligt (mandag undtaget) kl. 9.00-9.30 på graverkon-
toret, Kirkepladsen 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
Pastor emer. Jørgen Hanssen er indtil videre fungerende sognepræst. Træffes på
tlf. 74 85 51 17 og via e-mail:joha@km.dk. Mandag er fridag.



Gudstjenester Lintrup Hjerting Hygum
Dec. 2018
2.  dec. 2018 1. s. i advent kl. 9.00 kl. 10.30

9. dec. 2018 2. s. i advent Se Sdr. Hygum kl. 9.00
Moss Hansen

16. dec. 2018 3.s. i advent kl. 10.30 Se Lintrup

24. dec. Juleaften kl. 16.00 Kl. 13.00 kl. 14.30

25. dec. 1. juledag kl. 10.30 kl. 9.00

26. dec. 2 juledag Se Sdr. Hygum kl. 10.30. 
Moss Hansen

31. dec. Nytårsaftensdag kl. 14.00 kl. 15.30

Januar 2019

6. januar Helligtrekonger Se Sdr. Hygum kl. 9.00. 
Moss Hansen

13. januar 1.s.e.hellligtrek. kl. 9.00 kl. 10.30

16. januar 2.s.e.helligtrek. Se Sdr. Hygum kl. 19.00 fælles

20. januar 2.s.e.helligtrek. kl. 10.30 Se Lintrup

27. januar 3.s.e.hellligtrek. kl. 9.00. Kirkekaffe kl. 10.30

Februar 2019

3. februar 4.s.e.helligtrek. kl. 10.30 kl. 9.00

10. februar Sidste s.e.helligtrek. kl. 9.00 Se Lintrup
Moss Hansen

17. februar Søndag sektuagesima Se Hygum kl. 10.30

24. februar Søndag seksagesima kl. 10.30. Kirkekaffe kl. 9.00

KIRKETIDER…

Der tages forbehold for ændringer i kirketiderne. Ændringer bliver meddelt i ugeavisen NyTirsdag.
Kirketider meddeles også på www.sogn.dk/lintrup og www.sogn.dk/soenderhygum og for Lintrup-
Hjerting desuden på www.lintrup-hjerting.dk.
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