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Kirkebladene i Danmark

Pinse 

Søndag d. 9. juni fejrer vi pinse. Pinsen kaldes traditionelt kirkens fødselsdag,
og pinseberetningen stammer fra den del af Bibelen, som hedder ”Apost-
lenes Gerninger”. Disse beretninger beskæftiger sig med, hvad der skete

med Jesu apostle efter hans død, og hvordan de missionerede og underviste og
levede sammen som kristne. De er blevet lovet, at Helligånden vil komme over
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dem og give dem kraft, og det sker til pinse, hvor de ved ånden kan prædike på
alle verdens tungemål. De er forsamlede ved torvet i Jerusalem og taler om Guds
underværker, så enhver kan forstå det. 

Beretningen er en slags modsætning til beretningen om Babelstårnet, hvor Gud
forvirrer menneskenes sprog. Her taler alle til alle, og det siges dermed, at selvom
vi nok taler forskellige sprog, så er vi alligevel fælles i Jesus Kristus.

I Pinsen er det Helligånden, der er i centrum. Helligånden afbildes ofte som en
due og er Guds kraft i verden. Helligånden er en del af treenigheden sammen
med Fader og Søn.

Hjerting Kirke. Hvad skal der ske?
Hjerting Kirke har nu været lejlighedskirke i en årrække, så kirken kun bruges
ved barnedåb, bryllupper og begravelser. Derudover benyttes kirken juleaften og
ved 1-2 gudstjenester i årets løb. 

Kirken er over 800 år gammel og fredet, så den skal passes omhyggeligt og holdes
vedlige, så den ikke går i forfald. Kirken døjer desværre med alvorlig fugtproble-
mer, som på sigt kan ødelægge kirkens inventar, altertavle, træskærerarbejder og
orglet. Altertavlen dateres tilbage til 1619 og træskærerarbejderne til 2. halvdel
af 1400-tallet. Til at afhjælpe fugtproblemerne vil menighedsrådet opstille et au-
tomatisk affugtningsanlæg i kirken, men det er først efter flere års diskussioner,
at Ribe Stift nu har givet lov til det. Opstillingen vil ske i nær fremtid.

Lukket?
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Kirkens fremtid er på ny aktualiseret, efter at biskoppen i Ribe har indkaldt me-
nighedsrådet til et møde om Hjerting Kirke i august måned. Spørgsmålet er om
Hjerting Kirke 

• Fortsat skal være lejlighedskirke
• Skal være en levende kirke med flere kirkelige handlinger og aktiviteter end nu
• Skal lukkes helt, så kirkens indre tømmes for inventar og udsmykning. Kirken
vil herefter blive en tom, fredet bygningsskal og tilholdssted for flagermus.

Inden mødet med biskoppen vil menighedsrådet holde et møde med borgerne i
Hjerting om kirkens fremtid. Mødet holdes i Hjerting Forsamlingshus torsdag
d. 15. august kl. 19. 

Luthers Nøgle  
I konfirmandundervisningen indgår normalt en udflugt. I år gik turen til Luthers
Nøgle – et rollespil som blev holdt d. 3. april på Terp Spejdercenter for konfir-
mander i Malt Provsti og Varde Provsti. Luthers nøgle er et rollespil om tiden
omkring reformationens indførelse i Danmark.

Ved ankomsten til Terp blev konfirmanderne klædt ud som pilgrimme og sendt
ud for at finde Luthers Nøgle. Under jagten mødte pilgrimmene mennesker fra
middelalderen, der havde en opgave eller dilemma, som pilgrimmene skulle
hjælpe med at løse. Pilgrimmene mødte bl.a. pestramte, bønder, adel, munke,
nonner og katolske præster. Hver opgave krævede både snilde og samarbejde
mellem konfirmanderne og gav lejlighed til at reflektere over kristne værdier.

”Det var
smadder 
sjovt og 
spændende”,
som en af
konfirman-
derne sagde
på turen
hjem.
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Børnehaven på besøg i Lintrup Kirke 
til påskegudstjeneste
Ugen op til påske havde jeg den store glæde at have besøg af børnehaven i kirken,
hvor jeg fortalte dem om de tre vigtige påskedage: Skærtorsdag, Langfredag
og Påskedag. De havde inden besøget øvet sig på en af Sigurd Barretts sange:
”Hosianna”, og sang af hjertens lyst. Bagefter gik de tilbage til børnehaven og
fik påskefrokost.

Jeg har været så glad for, at børnene bagefter kom hen til mig og sagde, at de
syntes det havde været sjovt, og at de havde været glade for at synge ”Hosianna”.
En af dem kom hen og fortalte mig, at ”Langfredag havde været en lang dag, for
Jesus kom på kursus”. Da jeg spurgte ind til det, kunne jeg høre, at hun mente
”korset”, og de har da i hvert fald været gode til at høre efter. 
Det er noget, jeg vil gentage til næste år og glæder mig over det gode samarbejde
med Lintrup Børnecenter. Jeg vil meget gerne lave noget lignende i Sdr. Hygum
og kontakter børnehaven i løbet af foråret.

Sognepræst Elizabeth Fonsmark

Dåbslørdage
Sognepræsten og menighedsrådene i Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum har be-
sluttet, at vi som prøveordning vil indføre mulighed for lørdagsdåb i vore kirker
i pastoratet. Det bliver den første lørdag i hvert kvartal.

Barnedåb er altid en offentlig begivenhed, som fejres ved en gudstjeneste i kirken.
Her har menigheden mulighed for at byde det lille nye medlem af menigheden
velkommen til det kristne fællesskab. 
Ud over disse lørdagsdåb er der altid mulighed for at blive døbt ved almindelige
søndagsgudstjenester.

Indskrivning til konfirmation 2019/2020
Indskrivning i Sdr. Hygum Kirke d. 1. september efter gudstjenesten kl. 10:30
og i Lintrup Kirke d. 8. september efter gudstjenesten kl. 10:30. 

Konfirmander, konfirmandforældre og sognepræst mødes efterfølgende til en
bid brød og orientering om forløbet. I løbet af maj måned udsendes invitation
til de kommende konfirmander. 

Ved spørgsmål henvendelse til sognepræst Elizabet Fonsmark,edf@km.dk
tlf. 74 85 51 17.
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Konfirmation i Lintrup Kirke d. 28. april 2019

Konfirmation i 
Sdr. Hygum Kirke
d. 5. maj 2019

Øverste række fra venstre: Maria Lund Pedersen, Sisse Nielsen, Kirstine Bertelsen, Asbjørn
Mayland Gammelgaard, Adalina Nørregren Johansen Morten Bruhn Andreasen, Lucas
Midtgaard Friis Nielsen og sognepræst Elizabeth Fonsmark. 
Nederste række fra Venstre: Louise Riber Hansen, Jacob Kjær Kynde, Jens Møller Jensen og
Sebastian Roos Fisker.

Bagest fra venstre: 
Sognepræst 
Elisabeth Fonsmark,
Rico Larsen, 
Tobias Vejrup, 
Simon C. Sørensen, 
Tobias Andersen, 
Mads Emil Ebsen. 

Siddende fra venstre: 
Caroline W. Westergaard,
Valeriia Feshchuk, 
Emma Bor og 
Victoria V. Stener.
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Istandsættelse af våbenhuset ved Hygum Kirke
Hygum Menighedsråd har fået bevilling til at istandsætte våbenhuset. Istandsæt-
telsen omfatter bl.a.:

• Reparation af murværket. Murværket trænger både ind- og udvendigt gevaldigt
til reparation, da indtrængende fugt ødelægger murene.

• Det gamle ildsted, der pt. er blændet af, åbnes op, så man kan se, hvordan det
har fungeret tidligere. Det har tidligere også fungeret som blystøberkamin.

• Den malede trædør, som er fra ca. 1600 tallet, renoveres og suppleres med et
tredje båndhængsel.

• Arealet foran indgangen til våbenhuset søges hævet og får fast belægning, så
der bliver niveaufri adgang til kirken. 

Menighedsrådet håber, at arbejdet kan starte september – oktober, når tilladel-
serne er i hus. Vi forventer ikke, at kirken vil være lukket under renoveringsar-
bejdet.

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
2. pinsedag er der friluftsgudstjeneste fælles for pastoratet i Lintrup Præsteskov
ved Viggos Søer kl. 14.00. Lejlighedskoret medvirker. 
Kom og vær med til at fejre pinsens glædelige budskab i et dejligt, naturskønt
område. Du må gerne tage en stol med. 
Hvis vejret er dårligt, flyttes gudstjenesten til Lintrup Kirke.

Kirkekaffe
Lintrup-Hjerting Menighedsråd byder på KIRKEKAFFE efter gudstjenesterne
i Lintrup Kirke søndag d. 16. juni og søndag d. 14. juli og i Hjerting Kirke søndag
d. 18. august.

Landsbyfest i Lintrup
I anledning af landsbyfesten i Lintrup er der
gudstjeneste i Lintrup Kirke d. 5. juni kl.
19:00. Lejlighedskoret medvirker. Bagefter er
der kaffe og kage i Spejderstuen, hvor lejligheds-
koret underholder, og vi synger en fællessang.

ARRANGEMENTER…



7

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. 

Gud og Grill
I anledning af byfesten i Sdr. Hygum er der gudstje-
neste i teltet på festpladsen torsdag den 13. juni kl. 17. 
Derefter er menighedsrådet vært med øl/vand og en
grillpølse.

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt, fælles for pastoratet, er planlagt til torsdag den 29. august.
Turen går til Historiecenter Dybbøl Banke. Der er middag på en kro i omegnen.
Derefter besøger vi en kirke og drikker kaffe på hjemvejen. 
Nærmere i NyTirsdag.

Kirken i sommerferien
Jeg har ferie i uge 26-27-28-29, hvor kirkerne passes af Anne-Marie Moss
Hansen, Jels, ammh@km.dk, tlf. 74552126.  
Derefter er det Anne–Maries tur til at holde ferie, og i den tid passer jeg Jels. 
Derfor er der henover sommeren kun gudstjeneste i pastoratets kirker hver 14.
dag. Men alle er naturligvis også velkomne til gudstjenester, der ikke er i ens egen
sognekirke. 

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer!
Bedste hilsner, Elizabeth Fonsmark



Gudstjenester Lintrup Hygum

Søndag d. 2. juni. 6.s.e.påske Se Sdr. Hygum Kl. 9:00 Moss Hansen

Onsdag d. 5. juni Byfest- Kl. 19:00 EDF 
gudstjeneste

Søndag d. 9. juni Pinsedag Se Sdr. Hygum Kl. 10:30 EDF

Mandag d. 10. juni 2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste 
kl. 14:00  i Lintrup 
præsteskov. EDF

Torsdag d. 13. juni Byfest- Kl. 17:00 
gudstjeneste

Søndag d. 16. juni Trinitatis søndag Kl. 10:30 EDF Se Lintrup

Søndag d. 23. juni. 1.s.e. Trinitatis Se Sdr. Hygum Kl. 10:30 EDF

Søndag d. 30. juni 2.s.e. Trinitatis Kl. 9:00 Moss Hansen Se Lintrup 

Søndag d. 7. juli. 3.s.e. Trinitatis Se Sdr. Hygum Kl. 9:00 Moss Hansen

Søndag d. 14. juli. 4.s.e. Trinitatis Kl. 10:30 Moss Hansen Se Lintrup

Søndag d. 21. juli 5.s.e. Trinitatis Se Sdr. Hygum Kl. 9:00 Moss Hansen

Søndag d. 28. juli. 6.s.e. Trinitatis Kl.10:30 EDF Se Lintrup 

Søndag d. 4. august. 7.s.e. Trinitatis Se Sdr. Hygum Kl. 9:00 EDF

Søndag d. 11. august 8.s.e. Trinitatis Kl. 10:30 EDF Se Hjerting
i Hjerting Kirke

Søndag d. 18. august 9.s.e. Trinitatis Kl. 9:00 EDF Kl.10:30 EDF

Søndag d. 25. august 10.s.e. Trinitatis Kl. 10:30 EDF Kl. 9:00 EDF

Søndag d. 1. september 11.s.e.Trinitatis Kl.9:00 EDF Kl. 10:30 EDF

KIRKETIDER…

Er der barnedåb i Hjerting en søndag, flyttes gudstjenesten fra Lintrup Kirke til Hjerting Kirke. 
EDF: Elisabeth Dalsgaard Fonsmark. Eventuelle ændringer bliver meddelt i 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


