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”Julen varer lige til påske…nej, det´ ikke sandt, nej,
det´ ikke sandt, for indimellem kommer fasten!”
a, indimellem kommer fasten, som hvert år indledes med, at forældre køber
udklædningstøj til deres børn, så de er klar til at slå katten af tønden i skoler
og børnehaver. Fastelavn er en skik fra middelalderen. Her holdt man også
fest, primært for voksne. Man klædte sig ud, spiste, drak og morede sig og slog
katten af tønden - med en levende, sort kat, som man mente var Djævelens
Tjener. Ved at slå katten af tønden vægrede man sig mod det Onde. Grunden til

J

al den festivitas og løssluppenhed var, at fastetiden startede. Og det var alvorligt
ment. Dengang fastede man ikke for at tabe sig, men for at gøre bod og vende
tankerne fra det jordiske til det guddommelige. Fasten afsluttes med den Stille
Uge, ugen op til påsken. Her mindes man først Kristi lidelse og død, dernæst
fejrer man opstandelsen og livets sejr over døden.
I fasten var ting som kød, alkohol, æg, hvedemel og sukker bandlyst. Det ændrede
sig med reformationen. Martin Luther var afvisende over for faste, ligesom han
var over for fx pilgrimsrejser. Han mente, at mennesket på den måde forsøgte at
retfærdiggøre sig selv over for Gud og gøre sig fortjent til Guds nåde. Og det
kan vi ikke, mente Luther. Det er kun Gud, der kan skænke os nåden, fordi vi,
uanset hvor længe vi faster, vandrer og gør bod, altid er syndere, sagde Luther.
I de seneste år er der en stigende interesse for fasten, ligesom pilgrimsrejser igen
er populære. Men der er en afgørende forskel i forhold til middelalderen. Faste
eller pilgrimsture er ikke længere udtryk for folks forsøg på at retfærdiggøre sig
selv eller opnå Guds nåde, men snarere for at skabe rum for ro og fordybelse.
På den måde kan gamle skikke undertiden opstå i en ny og anderledes form, som
alligevel har rødder til det oprindelige.
Jeg ønsker alle en god fastetid og en velsignet, glædelig påske.
Sognepræst Elizabeth Fonsmark

40 års jubilæum
25. februar har Else Jørgensen været
kirkesanger i 40 år i Sdr. Hygum.
Hun har på bedste vis stået for indgangs- og udgangsbøn og sang i kirken og har med sit positive og
imødekommende væsen bidraget til,
at kirkegængerne føler sig velkomne
i kirken. Else har gennem årene
været en god og værdsat samarbejdspartner for kirkens personale,
præst og menighedsråd. Vi ser frem
til, at Else har stemme, helbred og
humør til fortsat at være kirkesanger i Sdr. Hygum Kirke.
Der er lejlighed til at hilse på Else ved gudstjenesten søndag d. 28.
februar.
Tilmelding til Jessie Stenger tlf. 20352084 senest d. 26. februar kl.12.00.

Tak til Charles Volsgaard
Efter 23 år som graver i Sdr. Hygum er d. 28.
februar sidste arbejdsdag for Charles Volgaard,
som går på pension. Charles er meget afholdt
af både kollegaer, menighedsråd, samarbejdspartnere og andre, som har deres gang i og ved
kirken. Charles holder arealerne på og omkring kirkegården, så de altid står flotte og velplejede. Det er altid en fornøjelse at komme
på kirkegården. Man bliver altid mødt med et
smil og godt humør. Har vi brug for hjælp til
vores gravsteder eller en snak omkring vores
kirke, er Charles klar med en snak, råd og
vejledning. Der er afsked med Charles ved
gudstjenesten d. 28. februar.
Tilmelding til Jessie Stenger tlf. 20352084 senest d. 26. februar kl. 12.00.

Ny graver
Den 1. marts 2021 starter Annette Busk Melholt som ny graver i Sdr. Hygum. Vi
byder Annette velkommen.

Minikonfirmander
På grund af corona er starten på minikonfirmander udsat til onsdag d. 10. marts.
Tilmelding til sognepræst Elizabeth Fonsmark. Tlf.: 74 85 51 17 eller edf@km.dk.

Konfirmation
Som følge af corona bliver der mulighed for at flytte konfirmationerne til august.
I Lintrup er konfirmationen d. 11. april eller d. 22. august og i Sdr. Hygum d. 30.
april, d. 2. maj eller d. 29. august. Præst og menighedsråd håber, at tingene kan
gå op med flere datoer og glæder os til at fejre konfirmanderne.
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, Kirkepladsen 1 A, 6660 Lintrup, tlf. 74 85 54 85, e-mail: lihjkirker@lintrup.dk.
Graver i Sdr. Hygum
Graveren 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

Søndag d. 7. marts
3. s. i fasten
Søndag d. 14. marts
Midfaste
Søndag d. 21. marts
Mariæ bebudelsesdag
Søndag d. 28. marts
Palmesøndag
Torsdag d. 1. april
Skærtorsdag
Fredag d. 2. april
Langfredag
Søndag d. 4. april
Påskesøndag
Mandag d. 5. april
Anden påskedag
Søndag d. 11. april
1. s. e. påske
Søndag d. 18. april
2. s. e. påske
Søndag d. 25. april
3. s. e. påske
Fredag d. 30. april
Bededag
Søndag d. 2. maj
4. s. e. påske
Søndag d. 9. maj
5. e. påske
Torsdag d. 13. maj
Kristi Himmelfartsdag
Søndag d. 16. maj
6. s. e. påske
Søndag d. 23. maj
Pinsedag
Mandag d. 24. maj
Anden pinsedag
Søndag d. 30. maj
Trinitatis
Søndag d. 6. juni
1. s. e. trinitatis
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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.
På grund af forsamlingsloftet er der for tiden ikke gudstjeneste i Hjerting kirke.
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