
”Nu’ det jul igen og nu’ det jul igen
og julen varer lige til påske” 

Det gør julen ikke, for indimellem kommer fasten. Fasten starter med fa-
stelavn, som herhjemme mest er karakteriseret ved at børnene klæder
sig ud, og slår katten af tønden. I gamle dage var fastelavn et brag af en

fest, som indledte den strenge fastetid. Ikke alene klædte alle sig ud, men den dag
blev rollerne også byttet om. I et samfund, som var meget hierarkisk inddelt, var
det den dag der var mulighed for at bytte det hele om. Kongen blev tjener og
tjeneren blev konge. Det var i hvert fald idéen. 
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Leonardo Da Vinci: Nadveren med Jesus og de 12 disciple.
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Dagen var en løssluppen fest. For efter fastelavn kom fastetiden, tiden som leder
op til påsken, den vigtigste kristne fest. I fastetiden spiste man ikke kød, drak ikke
alkohol, man prøvede at vende sit sind fra det jordiske til det himmelske og huske
på det offer, Jesus bragte. 

Påsken starter Palmesøndag med Jesu indtog i Jerusalem, hvor der er jubel og
palmegrene. Folk råber ”Messias”, og Jesus tiljubles. Senere følger Skærtorsdag,
hvor Jesus sidste gang spiser med sine disciple. 

Det er ved Skærtorsdag, at Jesus indstifter nadveren, som er en central del af høj-
messen. Den dag spiser Jesus med sine disciple, men i løbet af sit virke, spiser
han sammen med mange forskellige mennesker, ofte dem, som ingen andre vil
spise med, endsige besøge. Men Jesus besøger dem, og deler et måltid med dem. 
Nadveren er ikke kun for de pæne og de retfærdige, nadveren er for alle. Vi er
alle Jesu disciple og vi har alle lov til at være en del af det måltid, han indstiftede
til syndernes forladelse. At dele et måltid med nogen, er en fredshandling. Man
slås ikke, mens man spiser. Det er en måde at anerkende den anden på.  

Efter Skærtorsdag kommer Langfredag, den dystre, triste dag, hvor altret står
tomt, lysene i kirken slukkes og vi mindes Jesu lidelser på korset. Påsken slutter
med søndagen, hvor vi fejrer Jesu opstandelse, lysets sejr over mørket og den
evige død.

Påsken er den jubelfest, som
den stille fastetid peger hen
imod. 
Vi synger i kirken:

Krist stod op af døde
i påskemorgenrøde
højt synger lydt og sjæleglad 
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Arne Haugen Sørensen har
malet billedet her af opstan-
delsen, hvor man nederst ser
den tomme, åbne grav og cen-
tralt i billedet et menneske,
som omsluttes af Guds hæn-
der.
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Ansættelse af ny sognepræst
Fra 1. februar 2019 har Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum igen fast sognepræst.
Kirkeministeriet har fra denne dato ansat Elizabeth Fonsmark som sognepræst.
Elizabeth Fonsmark er uddannet teolog og har været sognepræst i Hellevad-
Egvad sogne. Der var 4 ansøgere til stillingen. Heraf var to til prøveprædiken og
samtale med menighedsrådene. Valget af Elizabeth Fonsmark var enstemmigt. 
Det har været væsentligt for menighedsrådenes valg af præst, at Elizabeth Fons-
mark er optaget af at gøre kirkens forkyndelse nærværende og aktuel og gøre kir-
ken til en naturlig del af det lokale fællesskab. 
At skabe liv og aktivitet i og omkring kirken stiller krav både til præst og menig-
hedsråd. Det er en proces, som tager tid og forudsætter et positivt medspil fra
folkekirkemedlemmer og lokalsamfund.  Så tag godt imod Elizabeth Fonsmark
og hendes familie. 
Menighedsrådene byder Elizabeth Fonsmark velkommen og ser frem til samarbejdet.

Den nye sognepræst
Først og fremmest vil jeg sige at jeg ser meget frem
til at starte som præst hos jer i Lintrup-Hjerting-
Sdr. Hygum!
Mit navn er Elizabeth Fonsmark og jeg er 38 år. Jeg
blev færdiguddannet i 2017 og har efterfølgende
arbejdet i Hellevad og Egvad Sogne i nærheden af
Rødekro. 
Jeg er født i Haderslev, hvor mine forældre stadig
bor. Mens vi læste, har min mand, Lars, og jeg boet i Århus, men vi ville gerne
tilbage til Sønderjylland, da vi var færdige med studierne. Lars er psykolog og
arbejder på Smerteklinikken i Grindsted.
Vi ville gerne være tæt på familien, vi har hernede og heller ikke for langt fra
Fanø, hvor vi elsker at være på ferie. Lars og jeg har tre børn, Sebastian på fem
år og Carl og Sofia på tre år. Vi holder alle fem af at være ude i naturen og gå
eller cykle. Personligt holder jeg også meget af at læse og være sammen med ven-
ner og familie.
Rent fagligt brænder jeg for at gøre kirkens forkyndelse nærværende og aktuel
og at gøre kirken til en naturlig del af sognet. En af mine yndlingsteologer, Løg-
strup, har sagt at ”vi altid holder lidt af vores næstes liv i vores hånd”, og den
tanke om, at vi på den måde, altid har et ansvar for hinanden og er en del af et
fællesskab, er meget vigtig for mig. - Jeg glæder mig til at møde jer!

Bedste hilsner,
Elizabeth Fonsmark
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Tak til Jørgen Hanssen 
Med udgangen af januar måned er Jørgen Hanssen standset som vikarierende
sognepræst i Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum. Jørgen Hanssen har vikarieret i
1. kvartal 2018 og siden august 2018 under Knud Riis’s sygdom og senere pen-
sionering. 
Jørgen Hanssen har været en rigtig god vikar. Han har med sin værdighed og ro
bidraget til at skabe stabilitet omkring præstearbejdet. Han har holdt gode præ-
dikener. Han har også holdt utraditionelle gudstjenester for børnene ved lysfest
i Sdr. Hygum og juleafslutning i Lintrup og gjort en familiegudstjeneste til en
levende time i kristendomsundervisning. Menighedsrådene siger ham tak for ind-
satsen hos os.  
Jørgen Hanssen er bevis på, at seniorer er en ressource og ikke en belastning for
samfundet.  Hvis han ville, kunne han umiddelbart blive fast sognepræst. Det øn-
sker han ikke. Men andre sogne kan forhåbentlig få glæde af ham som vikarpræst
ved vakancer og sygdom, ligesom vi har haft. 

Lysfest i Sdr. Hygum Kirke
Årets lysfest med børnene fra Børne-
huset Luna blev holdt torsdag d. 29.
november 2018. Det er en dejlig tra-
dition at holde lysfest i kirken og få
en god start på den mørke og kolde,
men hyggelige julemåned. Delta-
gerne samledes ved Luna og bevæ-
gede sig til kirken, som var oplyst
med levende lys. Børnene havde de-
koreret forskellige glas til at bære lys
i og havde malet og dekoreret de fine
og smukke lysglas, som var hængt op
i kirken med fyrfadslys.  

Gudstjenesten blev holdt i børne-
højde. Børnene hjalp med at tænde
lysene i adventskransen, og pastor
Jørgen Hanssen brugte forskellige
hjælpemidler som et æsel, en engel,
en stjerne og andre ting til at illu-
strere gudstjenestens tekst. Efter
gudstjenesten spiste vi i forsamlings-
huset. Så det blev en dejlig aften. Lysfest Sdr. Hygum Kirke.
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Kirkecaféen i Sdr. Hygum
Den 6. december 2018 holdt vi årets sid-
ste kirkecafé i Sognehuset med godt
fremmøde på 18 personer.  
Vi havde besøg af vores vikarpræst
pastor Jørgen Hanssen. Vi lærte lidt om
tiden i Hygum Sogn omkring år 1700.
Det var spændende nyt. 
Derefter fortalte Jørgen Hanssen nogle
humoristiske sønderjyske historier. 
En rigtig hyggelig formiddag, hvor vi
også drak kaffe og fik lidt at spise. 
Tak for året, der gik. Vi fortsætter i 2019
og mødes en gang om måneden indtil
sommerferien. 

Kirkediget ved Lintrup Kirke
Stendigerne omkring Lintrup Kirke er fra 1873 og er en blanding af kløvede sten
og marksten. Kærnen har en høj andel sten samt jordmateriale. Diget har jævnligt
sætninger, udbulinger eller skred. Senest er den nordøstlige del begyndt at vælte i
sommeren 2018. Denne del af diget har derfor været afspærret for at undgå uheld

Digets nordøstlige del er blevet genopbygget i januar 2019. Inden arbejdet be-
gyndte, blev diget undersøgt af Nationalmuseet. Nationalmuseet fandt dog ikke
noget af interesse. Udskridningen af diget skyldes formentlig, at gamle trærødder
har gjort grunden under diget ustabil. Der har tidligere stået store elmetræer tæt
på diget. Trærødderne voksede ind under diget, men er nu rådnet væk, så jorden
under diget er blevet ustabil. For at undgå nye problemer er der nu lavet en sikker
grund under diget med stabilgrus.
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LINTRUP-HJERTING

Kirkekaffe
Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter gudstjenesterne søndag d. 24. februar,
søndag d. 7. april og søndag d. 19. maj 2019.

Sognemøde
Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 18.00 i Lintrup Forsamlingshus. Menighedsrådet
orienterer om arbejdet i det seneste år og om planerne for det kommende år.
Mødet indledes med fællesspisning. Nærmere i NyTirsdag. 

Familiegudstjeneste
Onsdag d. 20. marts 2019 er der familiegudstjeneste med efterfølgende fælles-
spisning (pizzagudstjeneste) i spejderstuen i Lintrup Aktivitetscenter. 
Børnekonfirmanderne medvirker.

HYGUM

Kirkekaffe i Sognehuset
Kirkecaféen v./ Jytte Pedersen og Ulla Volsgaard holdes på torsdage en gang om
måneden kl. 10.00-11.30, hvor vi hygger os med en snak og en sang. D. 14. marts,
d. 11. april og d. 23. maj 2019. Alle er velkomne.

Sognemøde
Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 18.00 i Sognehuset, hvor menighedsrådet fortæller
om arbejdet i det seneste år og om planerne for det kommende år. Vores præst,
Elizabeth Fonsmark kommer også med et indlæg. 
Mødet indledes med fællesspisning. Se annonce i Nytirsdag.

Musik i tårnrummet 
Onsdag d. 1. maj 2019 kl. 19 - 21 er der sangaften i tårnrummet ved Sdr. Hygum
Kirke v/Ulla Volsgaard.

ARRANGEMENTER…
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Årets konfirmander
Lintrup Kirke
Søndag d. 28. april kl. 10.00
Morten Bruhn Andreasen
Adalina Nørregren Johansen
Jens Møller Jensen
Kirstine Bertelsen
Sisse Nielsen
Maria Lund Pedersen
Louise Riber Hansen
Lucas Midtgaard Friis Nielsen
Asbjørn Mayland Gammelgaard
Jacob Kjær Kynde
Sebastian Roos Fisker

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
Elizabeth Fonsmark. Træffes på tlf. 74 85 51 17 og via e-mail: EDF@km.dk 
Mandag er fridag. 

Sdr. Hygum Kirke
Søndag d. 5. maj kl. 10.00
Thobias Kirkegaard Andersen
Emma Maria Cornelia Bor
Mads Emil Fussing Ebsen
Tobias Rahr German Vejrup
Valeriia Feshchuk
Victoria Vonsyld Steiner
Simon Rosenfeldt Cordes Sørensen
Caroline Witthøft Westergaard
Rico Larsen



Gudstjenester Lintrup Hygum

Søndag d. 3. marts Fastelavn 9:00 EDF 10:30 EDF

Søndag d. 10. marts 1. s. i fasten Se Sdr. Hygum 14:00 Moss Hansen

Søndag d. 17. marts 2. s. i fasten 09:00 Moss Hansen Se Lintrup

Onsdag d. 20. marts Familiegudstj. Kl. 17.00 EDF

Søndag d. 24. marts 3. s. i fasten Se Sdr. Hygum 10:30 EDF

Søndag d. 31. marts Midfaste 10:30 EDF 09:00 EDF

Søndag d. 7. april. Mariæ Bebudelse 09:00 EDF 10:30 EDF

Søndag d. 14. april Palmesøndag 10:30 EDF 09:00 EDF

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag 09:00 EDF 10:30 EDF

Fredag d. 19. april Langfredag 10:30 EDF 09:00 EDF

Søndag d. 21. april Påskedag 09:00 EDF 10:30

Mandag d. 22. april 2. Påskedag 10:30 EDF Se Lintrup

Søndag d. 28. april 1. s. e. påsken 10:00 EDF 
Konfirmation

Søndag d. 5. maj 2.s.e. påske 10:00 EDF
Konfirmation

Søndag d. 12. maj 3. s. e. påske 09:00 Moss Hansen Se Lintrup

Fredag d. 17. maj Bededag Se Sdr. Hygum 10:30 EDF

Søndag d. 19. maj 4. s. e. påske 09:00 10:30 EDF

Søndag d. 26. maj 5. s. e. påske 10:30 EDF 09:00 EDF

Torsdag d. 30. maj Kristi  09:00 Moss Hansen Se Lintrup
Himmelfartsdag

KIRKETIDER…

EDF: Elisabeth Dalsgaard Fonsmark. Eventuelle ændringer bliver meddelt i ugeavisen NyTirsdag, på
www.sogn.dk/lintrup og www.sogn.dk/soenderhygum samt på www.lintrup-hjerting.dk

Udgivet af Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum Menighedsråd. Redaktion: Jens Kristian Poulsen (ansvarsh), Erik Bertelsen
og Margith Clausen. - Tryk: Rødding Bogtrykkeri. - Med forbehold for ændringer..

Der er ingen kirketider i Hjerting


