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Kirkebladene i Danmark

Kære læser

Du sidder med et usædvanligt
kirkeblad i hånden. Sidste
kirkeblad blev slet ikke udgi-

vet, fordi det var alt for usikkert på det
tidspunkt. Vi kunne ikke sige ret meget om, hvordan det ville komme til at se ud
med gudstjenester hen over sommeren. MEN - vi kom til at holde gudstjenester
og endda konfirmationer, så det var glædeligt. 

Vi vover nu at udgive et kirkeblad, selv om vi dybest set heller ikke her i skri -
vendes stund i sommerferien ved, hvordan det kommer til at se ud til efteråret.
Derfor er alle tidspunkter og arrangementer angivet med et vist forbehold.
I skrivende stund må vi være 43 personer i Sdr. Hygum Kirke, 36 personer i Lin-
trup Kirke og 15 personer i Hjerting kirke plus personale og frivillige, men vi
håber naturligvis, at vi snart kan begynde at sætte tallet op. 

Det er glædeligt, at vi igen kan samles og holde gudstjenester. Det har været en
tumultarisk tid, vi har været igennem i foråret, og det var nødvendigt at lukke
kirken ned, men mange har savnet den.

Til efterårets gudstjenester hører høstgudstjenesten, Alle Helgen og BUSK, tre
meget forskellige gudstjenester, men alle nogen, som er blevet en fast del af
kirkeåret. 

Kirken er 
åben igen!
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I dette efterår kommer også menighedsrådsvalget. At sidde i menighedsrådet be-
tyder, at man har mulighed for at have indflydelse på, hvad der skal ske i kirken.
Menighedsrådet er valgt af folkekirkens medlemmer i sognene til at træffe be-
slutninger på deres vegne. Jeg glæder mig til at møde de nye menighedsråd, som
skal være med til at forme kirkelivet fremover.

Elizabeth Fonsmark, sognepræst

Alle Helgen
Alle Helgen er en tradition, hvis start ligger langt tilbage i kirkens historie. Oprin-
delig fejrede man afdøde helgener og martyrer på bestemte dage i løbet af året,
men da der efterhånden blev alt for mange af dem, besluttede Pave Gregor i 800-
tallet, at man skulle holde en gudstjeneste, hvor man mindedes dem samlet. Den
kom til at ligge 1. november. 

Dette var også en skik, man havde i Danmark indtil Reformationen. Udover Alle
Helgen d. 1. nov. havde man også Allesjælesdag d. 2. nov., hvor man gik i forbøn
for de afdøde, som endnu ikke var frelst, men måske stadig befandt sig i Skærs -
ilden. Dette blev afskaffet efter Reformationen, hvor man gjorde op med tanker
om Skærsilden, og Allehelgen blev derfor en dag, hvor man mindedes afdøde.

Omdrejningspunktet for Allehelgen er budskabet om, at Gud med Jesu opstan-
delse har brudt dødens magt. I en af de nye Alle Helgens salmer, skrevet af Iben
Krogsdal, udtrykkes håbet om at mødes igen på denne måde:

”Så lov mig du findes i døden
Så lov mig du åbner din favn
Med himmelske lysstærke arme
Og siger min elskedes navn”.

Traditionen tro fejrer vi høsten
med en særlig høstgudstjeneste i
kirkerne i Lintrup og Sdr. Hygum,
hvor kirkerne plejer at være smukt
pyntede med efterårets frugter,
blomster og løv. Ved høstgudstje-
nesten glæder vi os over en forhå-
bentlig veloverstået høst og takker
Skaberen for årets høst. 

Det sker søndag d. 6. september kl. 19.00 i Sdr. Hygum Kirke. Bagefter er
der kaffe/kage og fællessang i Sognehuset. Høstgudstjenesten i Lintrup og
Hjerting er i Lintrup kirke søndag d. 13. september kl. 10.30. Efter guds-
tjenesten mødes vi til hyggelig fællesspisning. Nærmere i NyTirsdag.

Høstgudstjeneste
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Forårets konfirmationer
Efter lang tids usikkerhed om genåbningen af kirkerne og udsættelse af konfir-
mationen blev det endelig muligt at gennemføre konfirmationen i Sdr. Hygum
Kirke d. 7. juni og i Hjerting og Lintrup Kirker d. 14. juni. 

Det var glade og forventningsfulde konfirmander, der mødte frem til konfir -
mationen fordelt på 6 små hold. Det blev en uforglemmelig dag, der vil gå over
i historien som det år, hvor det blev nødvendigt at holde konfirmationen i små
hold og med følge af en snæver, indbudt kreds. Vi ønsker tillykke til jer og jeres
familier. 

Øverst til venstre: Nadija Kudsk, Laura Skov Frost, Amalie G. Lund-Jensen. Øverst til højre:
Sascha Egelund Larsen, Sofie Riber Hansen. Nederst til venstre: Daniel Christensen, Emil
Nielsen, Sebastian Sørensen,sognepræst Elizabeth D. Fonsmark.

Konfirmation i Sdr. Hygum Kirke 7-6-2020

Gudstjeneste juleaften
Kl. 11.00. Lintrup Kirke
Kl. 14.00. Sdr. Hygum Kirke
Kl. 15.30. Hjerting Kirke
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Sognepræst Elizabeth D. Fonsmark, Elisa Tryk, Thomas S. Hansen.

Øverst: Magnus Moshage, Sarah L. Cordes og Cecilie Marie K. Nielsen. Nederst: Jakob M.
Jensen, Thor S. Hammer, Martin H. Wagner, Rasmus W. Hansen, sognepræst Elizabeth D.
Fonsmark.

Konfirmation 14-6-2020 Hjerting

Konfirmation
i Lintrup Kirke
14. juni 2020
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Menighedsrådsvalg 2020
Du bestemmer

Medlem af menighedsrådet? 
Er det noget for dig? Så kommer muligheden ved det kommende valg. I Lin-
trup-Hjerting skal der vælges 6 medlemmer, heraf 5 fra Lintrup og 1 fra Hjerting.
3 af de nuværende medlemmer genopstiller ikke. I Sdr. Hygum skal der vælges 5
medlemmer. Ingen af de nuværende medlemmer genopstiller. Sognepræsten er
født medlem af begge menighedsråd. Desuden kan de ansatte udpege en repræ-
sentant til menighedsrådet, dog uden stemmeret. 

Hvem kan blive medlem af menighedsrådet?
Enhver som er medlem af folkekirken, er fyldt 18 år og bor i sognet. Der stilles
ikke krav om kvalifikationer. Det kan naturligvis være nyttigt med erfaringer om
økonomi, IT og sociale medier, personaleforhold, bygningsforhold m.v. – f.eks.
fra en arbejdsplads eller bestyrelse, men det afgørende er at være indstillet på at
gøre en indsats og bidrage til en levende folkekirke i vores lokalsamfund.  

Hvad laver menighedsrådet?
Styrer kirkens økonomi, så pengene bruges fornuftigt. Det er opgaver som i en
mindre virksomhed eller stor husholdning. Budgettet er på godt en million kro-
ner. Drift og vedligehold af bygninger, kirkegårde, inventar m.m. er en anden
vigtig opgave. Vore kirker er fra middelalderen og kræver til stadighed en kærlig
hånd. Menighedsrådet har også opgaver som arbejdsgiver for de ansatte. Præsten
har Kirkeministeriet som arbejdsgiver.
Menighedsrådet skal sammen med præsten desuden arbejde for et levende kir-
keliv. F. eks. med særlige gudstjenester for familier, børn og unge og ældre, ved
byfester m.m., arrangementer med musik og sang, foredrag, sogneudflugter, kir-
kecafé m.m. Hvordan er op til det enkelte menighedsråd. De kirkelige handlinger
og undervisning er præstens opgave.

Hvordan arbejder menighedsrådet?
Der er møde ca. en gang om måneden. Det varer 2-3 timer plus mødeforbe -
redelse. Mellem møderne deler medlemmerne opgaverne imellem sig. Én er
kasserer og tager sig af økonomi - evt. med hjælp af en ansat regnskabsfører.
En anden er kontaktperson og tager sig af arbejdsgiveropgaver og en tredje er
kirkeværge, som har ansvar for bygninger og kirkegård. Formanden repræsen -
terer rådet og tager sig af møder, opfølgning på møder m.v. Valget til de enkelte
poster sker for et år ad gangen.

Hvordan foregår valget?
Menighedsrådsmedlemmer vælges på en valgforsamling, som holdes d. 15. sep-
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tember – for Lintrup-Hjerting i Lintrup Aktivitetscenter og for Sdr. Hygum i
Sognehuset, begge steder kl. 19.00. Der stemmes – skriftligt - om de kandidater,
som ønsker at opstille. Valgt for 4 år er dem, som får flest stemmer. Desuden skal
der vælges suppleanter. I vore sogne har der været tradition for fredsvalg, men
ønsker andre end de valgte ved valgforsamlingen at stille op, kan de anmelde
kandidatlister inden for en frist på 4 uger.  I så fald skal der holdes valg d. 17.
november. 

Seniorordning ved Sdr. Hygum Kirke 
Menighedsrådet har indgået en seniorordning med kirkens mangeårige graver
og kirketjener Charles Volsgaard. Det er aftalt, at, at Charles fra 1. sept. er fritaget
for kirketjeneste ved søndagsgudstjenesterne i Sdr. Hygum Kirke. Han fortsætter
dog som graver til 1. marts 2021, hvor han vil gå på pension. Kirketjener i denne
periode er vores gravermedhjælper Lisbeth Hansen. 

Våbenhuset i Sdr. Hygum Kirke
Istandsættelsen af våbenhuset er blevet mere omfattende og langvarigt end
forventet. Det er især fugtskaderne i murværket, som giver problemer og skal
afhjælpes, før istandsættelsen kan afsluttes. Indtil da kan vi glæde os over det flotte
brolæggerarbejde foran kirkedøren, hvor indgangspartiet er blevet hævet og om-
lagt. 

ARRANGEMENTER…

LINTRUP-HJERTING

Sigurd Barrett og 
Genforeningen
Sigurd Barrett giver koncert om Genforeningen 
onsdag d. 7. oktober kl. 19.00 i Lintrup 
Aktivitetscenter. Det er i stedet for koncerten i 
marts, som blev aflyst p.g.a. coronaen. 
Billetter 80 kr. plus gebyr 20 kr. 
Nærmere vil blive oplyst i ugeaviserne. 
Koncerten arrangeres af foreninger, arkiver 
og menighedsråd i Lintrup-Hjerting.
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Kransenedlæggelse 11. november
Den 11. november kl. 11 vil Lokalhistorisk Arkiv og Menighedsrådet markere
årsdagen for våbenhvilen efter 1. verdenskrig med kransenedlæggelse ved min-
destenen ved Lintrup Kirke, hvor vi mindes krigens ofre. Byrådsmedlem Jakob
Bech Jensen taler. Bagefter er der kaffe i våbenhuset. 

Kirkekaffe
Lintrup-Hjerting Menighedsråd byder på kirkekaffe efter gudstjenesten i Lintrup
d. 4. oktober og d. 15. november. 

SØNDER HYGUM

Kirkecafé i Sognehuset
Kirkecaféen fortsætter efter sommerferien. Vi mødes en gang om måneden kl.
10.00 – 11.30 i Sognehuset, hvor vi hygger os med en kop kaffe, en snak og en
sang eller to. Det sker torsdag d. 24. september, torsdag d. 22. oktober, torsdag
d. 19. november og torsdag d. 17. december. Alle er velkomne. 

Forklaringsgudstjeneste
Søndag d. 20. september er der forklaringsgudstjeneste i Sdr. Hygum Kirke.
Det er en almindelig gudstjeneste, hvor de enkelte dele af gudstjenesten forklares
undervejs. Bagefter er der kirkekaffe. 

Kirkeklokkerne i Sdr. Hygum
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 er der foredrag i Sognehuset om kirkeklok-
kerne i Sdr. Hygum Kirke. Organist og klokkenist Erik Kure fra Sct. Nikolaj
Kirke i Vejle fortæller om kirkens klokker. Menighedsrådet byder på kaffe og
kage.

Lysfest i Sdr. Hygum Kirke
Sidst i november er der igen lysfest i kirken. Lysfesten holdes sammen med bør-
nehuset LUNA. Alle, som har lyst til at se børnene bære lys og få en god ople-
velse, er hjerteligt velkomne. Nærmere om lysfesten vil blive meddelt senere.    

Kirkekaffe
Efter gudstjenesten i Sdr. Hygum d. 20. september og d. 8. november byder me-
nighedsrådet på kirkekaffe. Alle er hjerteligt velkomne. 



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting

Søndag d. 6. september 19.00 EDF
13. s. e. t. høstgudstjeneste
Søndag d. 13. september 10.30 EDF
14. s. e. t. Høstgudstjeneste
Søndag d. 20. september 9.00 EDF 10.30 EDF
15. s. e. t. Forklaringsgudstjeneste
Søndag d. 27. september Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH
16. s. e. t.
Søndag d. 4. oktober 10.30 EDF 9.00 EDF
17. s. e. t.
Søndag d. 11. oktober 9:00 EDF Se Lintrup/Hjerting 10.30 EDF
18. s. e. t.
Søndag d. 18. oktober Se Sdr. Hygum 10.30 EDF
19. s. e. t.
Søndag d. 25. oktober 14.00 AMMH Se Lintrup
20. s. e. t.
Søndag d. 1. november 10.30 EDF 14.00 EDF
Alle Helgen
Søndag d.8. november 9.00 EDF 10.30 EDF
22. s. e. t.
Søndag d.15. november 10.30 EDF 9.00 EDF
23. s. e. t.
Søndag d. 22. november 9.00 AMMH Se Lintrup
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 29. november 10.30 EDF 9.00 EDF
1. søndag i advent
Søndag d. 6. december 9.00 EDF 10.30 EDF
2. søndag i advent

KIRKETIDER…

EDF: Elisabeth Dalsgaard Fonsmark. AMMH: Anne-Marie Moss Hansen. 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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Kirkebil
Ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere er velkomne til at benytte kirkebil til gudstjenester
og sognemøder. Kirkebilen bestilles senest dagen før hos Solveigs Taxi, tlf. 74 84 16 68. 
Graver i Lintrup og Hjerting
Dorthe Schilling træffes dagligt (mandag undtaget) kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirke-
pladsen 1 A, 6660 Lintrup, tlf. 74 85 54 85, e-mail: lihjkirker@lintrup.dk.
Graver i Sdr. Hygum
Charles Volsgaard træffes på arbejdsdage kl. 10.00-11.00, på 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 e-mail: EDF@km.dk. Mandag er fridag. 


