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Kirkebladene i Danmark

Det’ jul, det’ cool, det’ nu man hygger sig bedst…
… synger MC Einar i 1994, og det er man blevet ved med at mene. Den 1. søndag
i advent begynder det nye kirkeår og er starten på den tid, der hedder advents -
tiden. De fire adventssøndage er en nedtælling til juleaften, den aften, hvor Jesus
blev født, og som vi fejrer med stor iver hvert eneste år. 

I folkekirken er der mange nye tiltag, der er nye salmer, nye gudstjenesteformer,
nye kirkebygninger, nye alt muligt, men ikke julen! Nej, der skal ikke ændres så
meget som et komma ved den begivenhed. ”Rør blot ikke ved min gamle jul!”
Det skal være nøjagtig som sidste år. Måske er det af og til for meget med alle de
nye tiltag? I hvert fald er der et overvældende behov for at holde fast i julen, som
den var. Det glæder vi os over. Det elsker vi. Det betyder så også, at for dem, der
har mistet eller hvor noget er blevet ændret, er julen en meget, meget hård tid. 
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Den allerførste jul, den, hvor Jesus blev født, var også en hård tid. Jesu fødsel bli-
ver ganske vist fejret med englekor og vismænd, guld, røgelse og myrra, og på
diverse senere fremstillinger bliver stalden med krybben fremstillet som utrolig
hyggelig og rar. Det var den ikke. At overnatte i en stald med en nyfødt er ikke
en rar ting. Ganske kort efter Jesu fødsel er hans forældre nødt til at flygte til
Egypten, fordi despot-kongen Herodes har lugten lunten og tror, det er en kon-
kurrent, der er blevet født. Hans løsning: han dræber alle spæde drengebørn. 

Den første jul var ikke nem og langt fra vores brunkage-duftende, marcipanbe-
rigede, gaveindkøbsprægede, lamettapyntede jul. Vi taler om julestemning, og
hvert år holder Paven en prædiken i Peterskirken, den overdådige bygning, der
står i skærende kontrast til den fattige stald. Han taler om julenat, den vidunder-
lige nat, da Jesus blev født. 

Vi fejrer julen på samme tid, som de gamle fejrede vintersolhverv - at dagene fra
nu af begyndte at blive længere, og at der var udsigt til foråret. Vi fejrer, at der
kom et menneske til verden, som var Gud, og som efter påskens skrækkelige og
underfulde begivenheder påtog sig døden for os, så vores død ikke bliver evig.
Det fejrer vi til jul. Vi fejrer at Gud elskede mennesker så højt at han blev lig os,
for vores frelses skyld. Vi fejrer, at lyset kommer til verden.

Det fejrer vi, som mennesker altid har fejret; med familie og venner, med god
mad og med gaver. Vi fejrer kærligheden.

Glædelig jul!
Elizabeth Dalsgaard Fonsmark

Hjerting Kirke – hvad nu?
I august måned i år holdt Lintrup-Hjerting Menighedsråd møde med borgerne
i Hjerting om fremtiden for Hjerting kirke. Formålet var at høre borgernes me-
ning, inden menighedsrådet skulle til møde med biskoppen i Ribe om kirken.
Det blev et godt og velbesøgt møde, hvor der var bred enighed om, at kirken
fortsat skal være en del af Hjerting. Der var tilslutning til, at kirken fortsat skal
være lejlighedskirke, men fremover skal der være flere gudstjenester i kirken -
cirka en gang i kvartalet. Desuden skal der som hidtil være særlige kirkelige hand-
linger.

På mødet blev der udtrykt ønske om at få kirkens indre fornyet, så indretningen
bliver mere tidssvarende. Den seneste hovedistandsættelse er sket i 1934-35, og
kirken bærer efterhånden præg af, at kirken normalt ikke er i brug. Det blev også
foreslået, at kirkerummet skal kunne anvendes til alternative gudstjenester, f.eks.



Børnekonfirmander
Onsdag d. 8. januar 2020 starter børnekonfirmandundervisning for børn
i Lintrup-Hjerting og Sdr Hygum. 

Undervisningen foregår lige efter skoletid om onsdagen i Lintrup. 
De elever, som har lyst til at være med fra 3. klasse, bliver hentet af præsten. 

Undervisningen er hver onsdag fra d. 8. januar til d. 4. marts bortset
fra vinterferien. 

Den sidste onsdag er der afslutning ved en pizzagudstjeneste i Lintrup
Kirke kl. 17:00. Som minikonfirmandmedhjælper er Lisbet Hansen ansat. 

Der bliver sendt en invitation til børnene i 3. klasse i Lintrup-Hjerting og
Sdr. Hygum. Interesserede kan få yderligere oplysninger hos præsten.

Alle er velkomne.
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for børn og unge, til undervisning, babysalmesang, kirkekulturelle arrangementer
m.m. for pastoratet eller flere pastorater. Desuden var der ønsker om at få mor-
gen- og aftenringning med kirkeklokken.

Ved mødet i Ribe Stift d. 20. august udtrykte biskoppen interesse for de forslag,
som fremkom ved borgermødet i Hjerting. Det blev aftalt, at biskoppen skulle
besøge kirken sammen med den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet.
Besøget skete d. 23. september, hvor alle var positive over for forslagene fra bor -
germødet. Også Kirkeministeriets klokkekonsulent kommer på besøg, så det kan
afklares om, der kan laves automatisk ringning med den nuværende klokke, som
er fra 1411, eller om der er behov for en ny kirkeklokke på kirketaget som nu
eller i en fritstående klokkestabel på kirkegården. 

De næste skridt vil være at få en arkitekt til at lave en idéskitse, som kan myndig-
hedsbehandles hos Ribe Stift, Nationalmuseet og den kgl. Bygningsinspektør.
Det vil der gå en rum tid med, da der er mange parter, som skal høres, og kirken
er et 800 år gammelt, fredet hus. Når den fase er overstået, skal der skaffes penge
– formentlig mange – til de ændringer, som kan godkendes.

Det vil alt sammen tage en rum tid, men de første skridt er taget.  
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ARRANGEMENTER…

LINTRUP-HJERTING
Kirkekaffe
Lintrup-Hjerting Menighedsråd byder på kirkekaffe efter gudstjenesten i Hjer-
ting Kirke søndag d. 12. januar 2020 kl. 19.00 og efter gudstjenesten i Lintrup
Kirke søndag d. 23. februar 2020 kl. 10.30.

Julekoncert 
i Lintrup Kirke
Søndag d. 8. december kl. 14.00 er der julekoncert i Lintrup Kirke. Koncerten
er med Kolding-koret, som er et blandet kor med ca. 30 sangere fordelt på 4
stemmegrupper - sopran, alt, tenor og bas. 

Koret vil synge et skønsomt udpluk af julens sange og forestå et par fællessange. 

Efter koncerten inviterer menighedsrådet på gløgg og æbleskiver i Lintrup For-
samlingshus, hvor der sluttes af med fællessang.  

Lucia-gudstjeneste i 
Lintrup Kirke
I år holder vi børne- og familie-
gudstjeneste i Lintrup Kirke d. 15.
december kl. 16.00. 
Børnene fra Lintrup Børnecenter
går Lucia-optog som indledning til
gudstjenesten. Det er en kort guds-
tjeneste, hvor alle kan være med, og alle er velkomne! 

Juleafslutning 
Fredag d. 20. december kl. 9.00 er der juleafslutning for Lintrup Børnecenter i
Lintrup Kirke. Andre er også velkomne.

Nytårsreception 
Efter gudstjenesten nytårsaftensdag i Lintrup Kirke kl. 15.30 er der nytårsrecep-
tion i våbenhuset, hvor menighedsrådet byder på champagne og kransekage, og
vi ønsker hinanden et godt nytår. 
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3500 km i kajak på Ruslands floder
Thomas Frank fortæller om sin 3500 km lange kajaktur. I efteråret 2017
begav Thomas Frank sig alene afsted i en fem en halv meter lang kajak på
de russiske floder. Hans mål var at sejle på vikingernes gamle rute fra
Østersøen til Byzans, vore dages Istanbul. 

På turen ville han efterprøve sin teori om, at vikingerne tog den kristne
religion med sig hjem fra deres togter til Rusland og Byzans. Tidligere har
han roet i kajak på Elben og Nilen.

Torsdag d. 23. jan. kl. 19.00 har Thomas Frank sagt ja til at fortælle om
turen i Lintrup Forsamlingshus. Det bliver en spændende aften om eks-
tremsport, historie og kultur.

Til daglig arbejder Thomas Frank som domprovst i Viborg.

Lysgudstjeneste Søndag den 12. januar 2020 kl 19.00
er der lysgudstjeneste i Hjerting Kirke. 
Det er en aftengudstjeneste med le-
vende lys og salmesang. 

Mens vi venter på, at dagene bliver
længere, mødes vi og fejrer lyset. 
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Sangaften
Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19.00 er der sangaften i konfirmandstuen i Lintrup
Præstegård. Vi synger nye salmer og sange fra salmebogen, salmebogtillægget
med ”100 salmer” og højskolesangbogen. Inden vi går hjem får vi en tår kaffe og
lidt kage og en snak om stort og småt. 

SØNDER HYGUM

Kirkecafé i Sognehuset
Kirkecaféen holder møde torsdag en gang om måneden kl. 10.00 -11.30 i Sog-
nehuset, hvor vi hygger os med en kop kaffe, en snak og en sang eller to. 

Vi mødes i kirkecaféen torsdag 21. november, torsdag 12. december, torsdag d.
16. januar 2020, torsdag d. 13. februar og torsdag d. 12. marts 2020. 
Alle er velkomne.

Adventskoncert 
Tirsdag den 26. november kl. 19.00 er der adventskoncert i Sdr. Hygum Kirke,
hvor Øster Lindet Koret kommer og synger for os. Koret er et blandet kor med
sopran-, alt-, tenor- og basstemmer og har omkring 25 medlemmer. 

Efter koncerten byder menighedsrådet på æbleskiver og kaffe i Sognehuset, og
vi synger nogle af julens sange.

Lysfest for børnehaven Luna (og andre interesserede)
Den 4. december er der lysfest i Sdr. Hygum Kirke, hvor der ophænges lygter,
som børnene fra Luna har lavet. Vi samles ved LUNA kl. 16.45 og går med bør-
nene i spidsen til en festlig gudstjeneste i kirken. Alle børn og voksne er velkomne
i kirken

Nytårsreception 
Efter gudstjenesten i Sdr. Hygum Kirke nytårsaftensdag kl. 14.00 er der nytårs-
reception med vin og kransekage, og lejlighed til at hilse på hinanden og ønske
hinanden et godt nytår. 



Afstemningsgudstjeneste
Den 10. februar 1920 var der fol-
keafstemning om, hvorvidt Søn-
derjylland skulle høre til
Danmark igen. I Sdr. Hygum var
der et overvældende dansk fler-
tal, og hvert år siden da er denne
begivenhed blevet fejret i Sdr. Hygum Forsamlingshus. Det sker også i 2020.
100-året for Genforeningen vil ligeledes blive markeret med en gudstjeneste i
Sdr. Hygum Kirke d. 10. februar 2020 kl. 17.00.

Kirkeklokken i Sdr. Hygum
Den 19. marts 2002 kl. 19.00 holder Erik Kure foredrag om kirkens klokker. Det
foregår i Sognehuset. Erik Kure er organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke,
Vejle.

Barnedåb
Barnedåben er altid en offentlig begivenhed, som fejres ved den almindelige søn-
dagsgudstjeneste i kirken. Det kan dog aftales med sognepræsten, at dåben holdes
som en særlig dåbsgudstjeneste, der foregår i kirken den 1. lørdag i kvartalet.
Næste gang er 4. januar 2020. Tilmelding til eventuel lørdagsdåb skal ske senest
en måned før til sognepræst Elizabeth Fonsmark. 
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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. 



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting
Søndag d. 1. dec. 9:00 EDF 10:30 EDF
1. søndag i advent 
Søndag d. 8. dec. 9:00 AMMH
2. s. i advent
Søndag d. 15. dec. 16.00 EDF Se Lintrup
3. s. i advent Børnegudstjeneste 

med Luciaoptog
Søndag d. 22. dec. 10.30 EDF 9.00 EDF
4. s. i advent
Tirsdag d. 24.  dec. 13.00 EDF 16.00 EDF 14.30 EDF
Juleaften
Onsdag d. 25. dec. 9:00 EDF 10.30 EDF
1. juledag
Torsdag d. 26. dec. 10.30 EDF Se Lintrup
2. juledag
Tirsdag d. 31. dec. 15.30 EDF 14.00 EDF
nytårsaften
Søndag d. 5. jan. 9.00 EDF 10.30 EDF
helligtrekongers søndag
Søndag d. 12. jan. Se Hjerting Se Hjerting 19.00 EDF
1. s e. helligtrekonger Lysgudstjeneste
Søndag d. 19. jan. 10.30 EDF Se Lintrup
2. s. e. helligtrekonger
Søndag d. 26. jan. 9.00 EDF 10.30 EDF
3. s. e. helligtrekonger 
Søndag d. 2. febr. 10.30 EDF 9.00 EDF
Sidste s. e. helligtrekonger
Søndag d. 9. febr. 10:30 EDF
septuagesima

Mandag d. 10. febr. Se Sdr. Hygum 17.00 EDF 
Afstemningsgudstj.

Søndag d. 16. febr. 9.00 AMMH
Seksagesima
Søndag d. 23. febr. 10.30 EDF 9.00 EDF
fastelavn
Søndag d. 1. marts 9.00 EDF 10.30 EDF
1. s. i fasten

KIRKETIDER…

Er der barnedåb i Hjerting en søndag, flyttes gudstjenesten fra Lintrup Kirke til Hjerting Kirke. 
EDF: Elisabeth Dalsgaard Fonsmark. AMMH: Anne-Marie Moss Hansen. Eventuelle ændringer vil blive
meddelt i ugeavisen NyTirsdag, på www.sogn.dk/lintrup og www.sogn.dk/soenderhygum samt på
www.lintrup-hjerting.dk.
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og Margith Clausen. - Tryk: Rødding Bogtrykkeri. - Med forbehold for ændringer..


