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Kirkebladene i Danmark

Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem under jubelscener og viftende palme-
blade. Torsdag spiser han sidste gang med sine disciple, om fredagen korsfæstes
han, og han opstår påskemorgen. 
Hver søndag til højmesse fejrer vi nadver, hvor vi deler brødet og vinen. Da Jesus
fejrer nadver med sine disciple, fortæller han om brødet, at det er hans legeme,
som gives for dem, og om vinen, at det er hans blod, der udgydes for dem.

“Dette er mit legeme…”
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Det var ikke kun noget, som skete dengang, men noget, der til stadighed sker.
Nadveren er et sakramente, et guddommeligt tegn. Nadveren er blevet fejret hele
vejen igennem kirkens historie. Overfor ses en moderne fremstilling af den sidste
nadver af David LaChapelle. Jesus spiste ikke kun med sine disciple i løbet af sit
virke, men også med andre mennesker, også ofte nogen, som var udstødt fra det
pæne selskab. Han favnede alle, der havde brug for ham, ligesom vi har brug for
ham nu.

Janne Mark udtrykker det smukt i sin salme, ”Igen Berørt”, fra 2015: 

Igen berørt, bevæget af
dit ord, din ånd
dit ord, din hånd
her heler du hver bristet sang
om lyse liv og dage
vi får dit mod, vi tør gå ud
og være lys i verden
vi er af dig, du er i os
er vores liv og færden.

I år holdes gudstjenesterne Skærtorsdag og Langfredag på en anden måde end
hidtil. Begge helligdage holdes gudstjenester, som er fælles for hele Pastoratet.
Skærtorsdag i Lintrup og Langfredag i Sdr. Hygum. Vi spiser vores påskelam
sammen skærtorsdag i spejderstuen i Lintrup Aktivitetscenter efter gudstjenesten
og sørger sammen Langfredag. Påskemorgen, den vigtigste kristne fest, er der
gudstjenester i begge sogne.

12. januar var der lysgudstjeneste i Hjerting Kirke. Det var en aftensguds-
tjeneste, hvor lyset var i fokus, smukt understreget af kirken, som under
sidste del af gudstjenesten alene var
oplyst af levende lys. 
Der var mulighed for at tænde et
lys i starten af gudstjenesten, og til
slut sad vi sammen i nogle minut-
ters stilhed og reflekterede over or-
dene og salmerne. 
De 37 kirkegængere, som fyldte
godt i kirken, var enige om, at lys-
gudstjenesten havde været en god
og stemningsfyldt oplevelse. 

Lysgudstjeneste i Hjerting Kirke
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Menighedsrådsvalg 2020. Også for dig! 
Valget gælder for en 4-årig periode. Valgret og ret til at opstille har alle folkekir-
kemedlemmer i sognet, som er fyldt 18 år, har dansk indfødsret eller har boet i
Danmark i mindst et år. I Lintrup-Hjerting skal der vælges 6 medlemmer, heraf
1 medlem fra Hjerting. I Sdr. Hygum skal der vælges 5 medlemmer.

Menighedsrådet har ansvaret for at styre kirkens opgaver og økonomi og bidrage
til, at der er liv i og omkring kirken. Arbejdet ligner meget arbejdet som besty-
relsesmedlem i en forening. Der stilles ikke krav om særlige kompetencer. Det
afgørende er, at man er indstillet på at gøre en forskel og bidrage til en levende
folkekirke i vores lokalsamfund. 

Valgreglerne siger, at menighedsrådene skal holde et offentligt orienteringsmøde,
hvor der fortælles om menighedsrådets arbejde og om det kommende menig-
hedsrådsvalg. Orienteringsmødet erstatter det årlige borgermøde, hvor vores me-
nighedsråd har orienteret om arbejdet i menighedsrådet. Orienteringsmødet skal
holdes mellem d. 12. og 17. maj. 

Valget sker på en valgforsamling, som skal holdes mellem d. 15. og 20. september.
Valgforsamlingen svarer til de opstillingsmøder, som har været praksis hos os.
Ved mødet stemmes der – skriftligt - om de kandidater, som ønsker at opstille.
Valgt er de kandidater, som får flest stemmer. De valgte kandidater udgør herefter
det nye menighedsråd, medmindre der inden for en frist på 4 uger anmeldes
andre kandidatlister. I så fald skal der holdes valg mellem listerne d. 17. november. 

Lucia Gudstjeneste 
i Lintrup Kirke
15. december om eftermiddagen var der
Luciagudstjeneste i Lintrup Kirke.
Gudstjenesten startede med et luciaop-
tog med lys og hvidklædte børn fra
SFO’en i Lintrup Børnecenter. Børnene
optrådte også med smuk sang under
gudstjenesten. Gudstjenesten samlede
mange små og store - børn, unge, for -
ældre, bedsteforældre og andre – som alle
syntes, at det havde været en for nøjelse at
være med. Lyset er dermed tændt for en
ny tradition i Lintrup Kirke. 
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Påske for børn 
i Lintrup og Sdr. Hygum
Der er gudstjeneste for børnehaverne  i
Lintrup tirsdag d. 31. marts kl. 10.00 og
Sdr. Hygum torsdag d. 2. april kl. 10.00. 
Forældre, bedsteforældre og andre er
hjerteligt velkomne.

Folkemødet ”Grænsen 2020” 
Ribe Stift er initiativtager til et folkemøde i Ribe 21.-24. maj i anledning af 100-
året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Det bliver 4 dage med ar-
rangementer af alle slags med fortællinger om Sønderjylland og mindretallene,
udstillinger, film- og litteraturarrangementer, sønderjysk kaffebord, foredrag og
debat, muntert samvær m.v. 

Folkemødet åbnes Kristi Himmelfartsdag d. 21. maj med gudstjeneste i Ribe
Domkirke kl. 15.00. Gudstjenesten træder i stedet for gudstjenesten i Lintrup og
Sdr. Hygum kirker Kristi Himmelfartsdag. Yderligere oplysning om Folkemødet
kan ses på www.folkemødeiribe.dk og 
www.genforeningen2020.dk. 

Indskrivningsgudstjeneste for konfirmander
I år er der gudstjeneste for de kommende konfirmander allerede før sommerfe-
rien. Det er vigtigt for mig som præst, at jeg fra starten får en god dialog med
forældre og konfirmander, og at jeg når at snakke med alle, inden de starter. Så i
år er der indskrivning før sommerferien. 

For Lintrup/Hjerting d. 14. juni 10:30 og for Sdr. Hygum d. 7. juni 10:30. Nær-
mere information og invitation følger, men man kan med fordel allerede nu sætte
kryds i kalenderen.

Elizabeth Dalsgaard Fonsmark

Våbenhuset i Sdr. Hygum Kirke
Langt om længe kan arbejdet med at sætte våbenhuset i stand begynde. Der er
indhentet priser fra håndværkerne, og i uge 6 forventes det indvendige arbejde
at gå i gang. Arbejdet vil i mindst muligt omfang genere kirkelivet og forventes
afsluttet inden sommerferien.
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Konfirmander i foråret 2020
Lintrup Kirke d. 19. april kl. 10.00
Sarah Lyngholm Cordes
Thor Sejr Hammer
Rasmus Wind Hansen
Jakob Møller Jensen
Magnus Moshage
Cecilie Maria Kühne Nielsen
Martin Holst Wagner

Hjerting Kirke d. 26. april kl. 10.00
Thomas Seeberg Hansen
Elisa Tryk

Nyt på Sdr. Hygum Kirkegård
Efter omlægning af kirkegården er der på sydsiden af kirken kommet en ny grav-
stedstype, som er et alternativ til de eksisterende gravsteder. På gravstedet er der
brugt gamle sokkelsten, som er omkranset af
brosten. Det kan både bruges ved urnebisæt -
telser og kistebegravelser. Der kan ikke opstilles
individuelle gravsten på stedet. I stedet kan der
opsættes en mindeplade med afdødes navn på de
opretstående sten, som menighedsrådet har fået
opstillet.

Sdr. Hygum kirke d. 3.maj kl. 10.00
Daniel Christensen
Laura Skov Frost
Sofie Riber Hansen
Nadija Vemgaard Kudsk
Sascha Egelund Larsen
Amalie Marie Grønaa Lund-Jensen
Emil Nielsen
Sebastian Sørensen

Listen er ikke komplet, da enkelte ikke ønsker navnet offentliggjort. 



Sangaften
Torsdag d. 20. februar kl. 19.00 er der sangaften i Lintrup Præstegård. Vi synger
nye salmer og sange fra salmebogen, salmebogstillægget med ”100 salmer” og
højskolesangbogen. 

Børnekonfirmander
Vinterens undervisning for minikonfirmander slutter med familiegudstjeneste i
Lintrup Kirke onsdag d. 4. marts kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der pizza i Lin-
trup Aktivitetscenter. Vi forventer at slutte ca. kl. 19.00. Alle er velkomne. Nær-
mere i Nytirsdag, Facebook og www.lintrup-hjerting.dk.

Kirkekaffe
Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter gudstjenesten i Hjerting Kirke søndag
d. 5. april kl. 10.30 og i Lintrup Kirke søndag d. 17. maj kl. 10.30.
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ARRANGEMENTER…

LINTRUP-HJERTING

Onsdag d. 18. marts 2020 kommer Sigurd Barrett til Lintrup Aktivitets-
center og fortæller om Genforeningen i ord og musik. Midt på dagen er der
koncert for børnene i Lintrup Børnecenter og en række skoler i de omlig-
gende sogne. Kl. 19.30 er der koncert for voksne. Billetter til koncerten for
voksne kan bestilles via nembillet.dk og koster 80 kr. plus gebyr 20 kr. 
Dagen med Barrett arrangeres i et samarbejde mellem foreninger, arkiver
og menighedsråd i Lintrup-Hjerting. 

Sigurd Barret 
og Genforeningen
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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 graverkontoret,
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. 

Kirkecafé i Sognehuset
Kirkecaféen mødes en gang om måneden kl. 10.00 – 11.30 i Sognehuset, hvor vi
hygger os med kaffe, snak og sang. I de kommende måneder er kirkecaféen
torsdag d. 12. marts, torsdag d. 23. april og torsdag d. 28. maj 2020.  
Alle er velkomne. 

Kirkeklokken i Sdr. Hygum
Den 19. marts 2020 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.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesten i Sdr. Hygum Kirke søndag d. 22. marts kl. 10.30 og søndag
d. 24. maj kl. 10.30 byder menighedsrådet på kirkekaffe. 
Alle er hjerteligt velkomne. 

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
2. Pinsedag er der friluftsgudstjeneste kl. 14.00 i Hjemstavnsgården i Sdr. Hygum
fælles for pastoratet. Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde den med-
bragte kaffekurv eller købe kaffe i Hjemstavnsgården. Ved dårligt vejr flyttes
gudstjenesten til Sdr. Hygum Kirke. 

Barnedåb
Barnedåben sker ved den almindelige søndagsgudstjeneste. Der kan dog aftales
en særlig dåbsgudstjeneste i kirken den 1. lørdag i kvartalet. Næste gang 4. april.
Tilmelding senest en måned før til sognepræst Elizabeth Fonsmark. 

SØNDER HYGUM



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting
Søndag d. 1. marts 9:00 EDF 10.30 EDF
1. s. i fasten 
Onsdag d. 4. marts 17.00 EDF

Afslutning for minikonfirmander
Søndag d. 8. marts Se Hygum 10.30 EDF
2. s. i fasten
Søndag d. 15. marts 9.00 AMMH Se Lintrup
3. s. i advent
Søndag d. 22. marts 9.00 EDF 10.30 EDF
Midfaste kirkekaffe
Søndag d. 29. marts 9:00 AMMH Se Lintrup
Mariæ bebudelsesdag
Søndag d. 5. april Se Hjerting 9.00 EDF 10.30 EDF
Palmesøndag kirkekaffe
Torsdag d. 9. april 17.00 EDF
Skærtorsdag Nadvergudstjeneste Se Lintrup
Fredag d. 10. april Se Sdr. Hygum 17.00 EDF
Langfredag Langfredagsgudstj.
Søndag d. 12. april 9.00 EDF 10.30 EDF
Påskedag
Mandag d. 13. april 9.00 AMMH Se Lintrup
2. påskedag
Søndag d. 19. april 10.00 EDF
1. s. e. påske Konfirmation
Søndag d. 26. april 10.00 EDF
2.  s. e. påske Konfirmation
Søndag d. 3. maj 10.00 EDF
3. s. e. påske Konfirmation
Fredag d. 8. maj 9.00 AMMH Se Lintrup
Bededag.
Søndag d. 10. maj Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH
4. s. e. påske
Søndag d. 17. maj 10.30 EDF Se Lintrup
5. s. e. påske kirkekaffe
Torsdag d. 21. maj 15. 00 Ribe Domkirke, Åbningsgudstjeneste for Folkemødet i Ribe
Kristi Himmelfartsdag
Søndag d. 24. maj 9.00 EDF 10.30 EDF
6. s. e. påske kirkekaffe
Søndag d. 31. maj 10.30 EDF 9.00 EDF
Pinsedag
Mandag d. 1. juni Se Sdr. Hygum Kl. 14.00 EDF
2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste
Onsdag d. 3. juni 19.00 EDF

Byfestgudstjeneste
Søndag 7. juni 10.30 EDF
Trinitatis Indskrivning konfirmander 2020/21
Onsdag d. 10. juni 17:00 EDF

Byfestgudstjeneste. Gud og grill. 
Søndag d. 14. juni 10.30 EDF Se Lintrup
2. s. e. trinitatis Indskrivning  konfirmander 2020/21

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 m.fl.
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