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Kirkebladene i Danmark

Kristendom, kirke og corona

Julen står for døren og det, vi ikke troede ville være muligt i foråret, er alligevelhændt. Vi hænger stadig på corona. Efterhånden er de fleste vist klar over, at
det slipper vi ikke af med lige med det første, og vi kan kun gisne om, hvor

længe det vil vare. Indtil videre må vi finde os i det og indrette vores liv og guds-
tjenester efter det. 
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For mange har det været en hård periode i foråret, hvor vi ikke kunne komme i
kirke. Vi håber på at undgå endnu en nedlukning. Derfor er det også vigtigt, at alle
gudstjenester og kirkelige handlinger bliver gennemført på ansvarlig og lovlig vis. 

I det sidste kirkeblad skrev jeg, at jeg håbede vi snart kunne få lov til at åbne kir-
kerne endnu mere. Sådan kom det ikke til at gå, og tallene er stadig de samme:
43 i Hygum, 36 i Lintrup og 15 i Hjerting. Det giver selvfølgelig en stor udfor-
dring ved julegudstjenesterne. Menighedsrådene og jeg har tænkt og talt meget
på og om dette emne. Ligegyldigt hvad vi gør, bliver det ikke som vi plejer, og
alle alternativer har ulemper. Der plejer at være omkring 380 mennesker i kirke
juleaften i de tre sogne.

Valgene står i mellem:
1) At afholde gudstjenester med tilmelding, hvorved mange vil blive udelukket. 
2) At afholde flere gudstjenester, men så skal kirken rengøres grundigt imellem
hver tjeneste med afspritning og udluftning. Det skal varetages af frivillige, og
stadig vil det ikke være muligt at opnå bare i nærheden af det fulde antal.

3) At holde gudstjenesten i en hal eller lignende. Det er lovligt, hvis folk sidder
ned, men tanken om at samle 100 eller flere mennesker i en tid, hvor forsam-
linger helst skal undgås, virker uheldigt. 

4) At aflyse alle julegudstjenester og i stedet markere julen ved en form for hap-
pening eller fælles-på-afstand-arrangement.

På nuværende tidspunkt (starten af november) er situationen så usikker, at me-
nighedsrådene har valgt at afvente situationen og se, hvordan det kommer til at
udvikle sig. Hvordan julegudstjenesterne bliver afviklet, meldes ud i Ny Tirsdag
og på Facebook i starten af december. 

Der er foreløbig pause i flere forskellige aktiviteter og specialgudstjenester, da vi
nu er underlagt disse regler med deltagerbegrænsninger. Fx er der ikke blevet af-
holdt BUSK-gudstjeneste i år af netop denne grund og der kommer heller ikke
en børnegudstjeneste med Lucia-optog. Det er trist, men vi glæder os til at vende
stærkt tilbage, når det er muligt. 

De almindelige søndagsgudstjenester afholdes stadig og i julen er der også muligt
at gå i kirke både d. 25. og d. 26. december.
Efter nytårsgudstjenesten plejer vi at drikke et glas champagne og ønske hinanden
godt nytår. Det ved vi heller ikke, om der bliver mulighed for i år. Vi afventer si-
tuationens udvikling. 

I januar mødes vi til aftengudstjeneste i Sdr. Hygum for at huske på det lys, der
altid skinner i mørket. 
Jeg ønsker alle en glædelig og velsignet jul!

Sognepræst Elizabeth Fonsmark
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Minikonfirmander
Igen i år er der (forhåbentlig) minikonfirmandundervisning. Den starter d. 6. ja-
nuar 2021 og tilmelding kan ske til sognepræst Elizabeth Fonsmark på telefon
74 85 51 17 eller edf@km.dk. 
Vi plejer at slutte af med en gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning, men
coronasituationen gør, at afslutningen nok bliver anderledes, så der kommer en
udmelding om afslutningen på forløbet, når vi nærmer os.

Lysgudstjeneste i Sdr. Hygum
D. 10. januar 2021 er der lysgudstjeneste i Sdr. Hygum Kirke. Vi tænder lys og
synger salmer og glæder os over, at det bliver lysere uden for, og at vi går et nyt
forår i møde. 

Julefest for børnehaven
Vi holder julegudstjeneste for Lintrup Børnecenter i år, men under lidt andre
former. Gudstjenesten kommer til at foregå i Aktivitetscentret. og i modsætning
til ellers er forældre og bedsteforældre desværre ikke inviteret i år.

Kirkegårdsplan for Lintrup Kirke
Menighedsrådet har nu fået kirkegårdsplanen godkendt af Provstiudvalget
og kan dermed gå i gang med planen. Planen angiver, hvordan kirkegården
vil komme til at se ud i løbet af de næste 30-40 år. 

Planen koncentrerer gravstederne syd for kirken. Der udlægges også flere
urnegravsteder, bl.a. i bede og under træer. Der bliver plantet nye træer
spredt i randen af kirkegården til erstatning for de eksisterende træer, som
står tæt på diget og giver skader på diget. 

De eksisterende kistegravsteder og urnegravsteder vil blive suppleret med
nye gravstedstyper. Det er ”kister i fællesanlæg”, ”kiste med smalt bed og græs”,
”urner i fællesanlæg” og ”gravsted med plade i plæne”. Fælles for de nye grav-
stedstyper er, at arealerne tilplantes og vedligeholdes af kirken. Betalingen
for kirkens pasning i fredningsperioden sker, når gravstedet oprettes.

Arbejdet med planen vil strække sig over mange år, da eksisterende gravste-
der ikke kan ændres i fredningsperioden – som typisk er 30-40 år.  

Eksisterende gravsteder vil kun blive ændret, hvis gravstedsholderne er
interesserede og indgår aftale med menighedsrådet om eventuelle ændringer. 
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Menighedsrådsvalget
Efterårets menighedsrådsvalg er nu overstået. Der har traditionen tro ikke været
afstemningsvalg, så opstillingsmødet/valgforsamlingen d. 15. september blev af-
gørende. Valget gælder for 4 år og har virkning fra 1. søndag i advent. Valgets
udfald blev følgende: 

Det nye menighedsråd i Lintrup-Hjerting 

Valgt fra Hjerting Sogn er Dorthe Gebhard. Valgt fra Lintrup Sogn er Lene
Poulsen, Erik Bertelsen, Jens Kristian Poulsen, Dorte Hundstrup og Jens Chri-
stian Andersen. Dorthe Gebhard og Lene Poulsen er nyvalgt

Conny Hansen og Margrethe B. Wind genopstillede ikke. Vi siger tak til Conny
for hendes store og engagerede indsats som kontaktperson/personaleansvarlig.
Vi siger også tak til Margrethe, som med sine erfaringer fra stiftsarbejde har
bidraget til at løfte menighedsrådets arbejde og lette vejen til de kirkelige myn-
digheder. 

Det fælles menighedsråd for Lintrup og Hjerting har konstitueret sig følgende
måde: Formand: Jens Kristian Poulsen

Næstformand: Dorthe Gebhard
Kasserer: Dorte Hundstrup 
Kontaktperson (personaleopgaver): Dorthe Gebhard 
Kirkeværge (opgaver vedr. bygninger og kirkegård): Jens Christian Andersen
Sekretær: Erik Bertelsen
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Sønder Hygum Menighedsråd
Valgt blev Lars Christensen, Lone Ebbesen Hagensen, Annika Kingo Mikkelsen,
Jessie Stenger og Sabine Lolk Vibild, som alle er nyvalgte. Fratrådt er Margith
H. Clausen, Grethe Uekermann, Jytte Pedersen, Astrid Andersen og Susanne
Bechmann, som ikke genopstillede. 

Margith H. Clausen siger på det afgående menighedsråds vegne:
” Et nyt MR er blevet valgt i Sdr. Hygum, og det er tid for det gamle råd at takke af. 
En stor tak skal lyde til alle kirkens ansatte for et godt og konstruktivt samarbejde i de
forløbne otte år. En speciel tak rettes til graver Charles Volsgaard og gravermedhjælper
Lisbeth Hansen for det ekstra arbejde, de har ydet i forbindelse med istandsættelse af
kirkens tårn, for arbejdet med den nye kirkegårdsplan, og pt. med istandsættelse af
våbenhuset.
Igennem samarbejdet med Hjerting-Lintrup Menighedsråd har vi lært nye mennesker
at kende og har haft et tillidsfuldt og godt samarbejde, som vi også takker for.  Ligeledes
vil Menighedsrådet takke de af sognets beboere, som trofast har fulgt og bakket op om
menighedsrådets arbejde og arrangementer.
De nye i menighedsrådet ønskes tillykke med valget og ønskes god vind fremover.”

Det nye menighedsråd har konstitueret sig på følgende måde:
Formand Jessie Stenger
Næstformand Sabine Lolk Vibild
Kasserer og sekretær Annika Kingo Mikkelsen
Kontaktperson Lone Ebbesen Hagensen
Kirkeværge Lars Christensen. 

Foto af det nye menighedsråd vil komme i et kommende nummer af Kirkebladet.

Kirkecafé 
I Sdr. Hygum har kirkecaféen kørt gennem længere tid i Sognehuset. Det håber
vi kan fortsætte med trods de problemer, coronaen giver. Datoerne er 17. decem-
ber, 21. januar, 18. februar og 18. marts. Kom og vær med til en hyggelig formid-
dag!

Barnedåb
Barnedåb aftales med sognepræsten. Som følge af coronarestriktionerne skal det
også aftales, hvor mange gæster dåbsforældrene må have med i kirken. Barne -
dåben sker normalt ved den almindelige søndagsgudstjeneste. Det kan dog aftales,
at dåben holdes som en særlig dåbsgudstjeneste i kirken den 1. lørdag i kvartalet.
Tilmelding til evt. lørdagsdåb sker senest en måned før til sognepræst Elizabeth
Fonsmark. 
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Vinteren nærmer sig
Vores gravere er nu i fuld gang
med vinterforberedelserne ude
på kirkegårdene. Sommerblom-
sterne er fjernet og de ned-
faldne blade fra træerne skal
væk. Og der skal laves grande-
korationer og lægges gran på
gravsteder, så kirkegårdene kan
være vinterklare til adventssøn-
dag. 
På billedet er gravermedhjælper
Anne Sunddal Kvistgård ved at
gøre klar til grandækningen.

Tagakrobatik i
Lintrup
Lintrup Kirke har haft
besøg af blytækkeren for at
få repareret et par huller i
kirketaget. 

Der har været et lille hul i
blytaget, så regnvand kunne
trænge ind på loftet og ned
i kirkerummet. Der var også
en stormskade på tårnet,
som skulle udbedres. 

Det var et besværligt ar-
bejde, hvor der var brug for
en meget stor lift og folk,
som ikke lider af højde-
skræk. 



7

Genforeningskoncert med Sigurd Barrett
Inden coronaen igen lagde det offentlige liv i benlås, lykkedes det at holde den
aflyste koncert med Sigurd Barrett. Det skete d. 7 oktober i Lintrup Aktivitets-
center. Her underholdt Sigurd Barrett og Eskild Dohn i ord, sang og musik om
den sønderjyske historie. 

Det blev en spændende og utraditionel historietime for de ca. 200 børn fra Lin-
trup Børnecenter og Rødding Skole, som overværede koncerten midt på dagen,
og de ca. 100 voksne, som kom til koncerten om aftenen. Vi siger tak til Sigurd
og Eskild for en god koncert. Vi siger også tak til menighedsråd og foreninger
for et godt initiativ. 

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. 



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting

Søndag d. 6. dec. 9:00 AMMH Se Lintrup
2. søndag i advent

Søndag d. 13. dec. Se Sr. Hygum 10:30 EDF
3. søndag i advent

Søndag d. 20. dec. 10:30 EDF 9:00 EDF
4. søndag i advent

Torsdag d. 24. dec. Juleaften Pt. uafklaret Pt. uafklaret Pt. uafklaret

Fredag d. 25. dec. 10:30 EDF 9:00 EDF
Juledag

Lørdag d. 26. dec. 9:00 AMMH Se Lintrup
2. Juledag

Torsdag d. 31. december 14.00 EDF 15.30 EDF
Nytårsaftensdag

Søndag d. 3. jan. 9:00 EDF 10:30 EDF
Helligtrekongers søndag

Søndag d. 10. jan. Se Sdr. Hygum 19:00 EDF
1. søn. efter Helligtrekonger Lysgudstjeneste

Søndag d. 17. jan. 10:30 EDF Se Lintrup
2. søn. efter Helligtrekonger

Søndag d. 24. jan. Se Sdr. Hygum 9:00 AMMH
Sidste søndag efter Helligtrekonger

Søndag d. 31. jan. Se Hjerting Se Hjerting 10:30 EDF
Septuagesima

Søndag d. 7. feb. 9:00 EDF 10:30 EDF
Seksagesima

Søndag d. 14. feb. 10:30 EDF 9:00 EDF
Fastelavn

Søndag d. 21. feb. Se Sdr. Hygum 9:00 AMMH
1. søn. i fasten

Søndag d. 28. feb. 9:00 EDF 10:30 EDF
2. søn. i fasten

Søndag d. 7. marts 10:30 EDF 9:00 EDF
3. søn. i fasten

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. U
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