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Folkekirken – nu med julegudstjenester! 
 

Iår bliver det en særlig glæde at byde velkommen til julens gudstjenester! Sidste 
år fulgte jeg og andre præster med bekymring den stigende smitte gennem         
december, og der blev talt meget om julegudstjenesterne. Forordning efter for-

ordning kom ud fra stifterne og myndighederne, og det kulminerede d. 23. december, 
hvor vi til sidst kl. kvart i elleve om aftenen måtte se i øjnene, at der ikke ville blive 
holdt julegudstjenester i 2020. Det var sørgeligt.  
Vi besluttede her i sognene, at julen skulle markeres med klokkeringning, men det 
var en underlig tom fornemmelse. Her i skrivende stund, starten af november, tænker 
jeg over, hvordan det bliver i år. Og jeg håber på, at vi kan få lov at blive ved med at 
samles i kirken. 
Julen starter med adventstiden (efter adventus domini – Herrens komme). Farven er 
lilla, og det er en tid med glæde og stille forventning. Så kommer selve julen med sin 
røde farve, og den slutter Helligtrekongers søndag. Farven er grøn. I gamle dage     
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varede juleferien helt til d. 6. januar, som er Helligtrekongersdag og her sluttede julen. 
I år markerer vi Helligtrekongers Søndag i kirken med en eftermiddagsgudstjeneste, 
hvor vi også ønsker hinanden Godt Nytår.  
På denne søndag mindes vi de tre vise mænd, som var dem, der kom og fandt Jesus, 
medbringende guld, røgelse og myrra skær, som utallige skolebørn siden har fremført 
i krybbespil. De tre vise mænd, som efter en middelalderlig overlevering hed Kaspar, 
Melchior og Balthasar kom for at hylde Jesus. At de er vise ses blandt andet ved, at 
de tyder stjerner. Da de ser stjernen over Bethlehem, kan de se, at der er noget usæd-
vanligt på færde. Den dag i dag markeres stedet i Fødselskirken i Bethlehem da også 
med en stor stjerne, fremstillet af marmor. Mange pilgrimme kommer der hvert år. 
De vise mænd var ikke kun vise, de var også konger, som kom med rige gaver. Det 
siges, at de kom fra hver deres hjørne af verden for at hylde den nye konge, og på 
den måde kommer de til at repræsentere alle verdens folkeslag. Jesus blev født som 
hele verdens konge. ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: 
I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus Herren!”  
Jeg ønsker Lintrup, Hjerting og Sønder Hygum en velsignet jul og et lykkebringende nytår! 

Elizabeth Fonsmark, sognepræst

Sogneudflugt d. 14. oktober 2021   
Menighedsrådenes traditionelle sogneudflugt måtte opgives i 2020 på grund af co-
ronaen, men i år lykkedes det heldigvis at gennemføre udflugten d. 14. oktober med 
28 deltagere. Turen gik til Kongernes Jelling med høje, kirke, og udstillingscenter, 
hvor vi hørte et spændende foredrag om Jellings historie. Middagen blev indtaget på 
Hopballe Mølle i Grejsdalen. Herfra gik turen til Vejle, hvor vi så udstilling om     
Egtved-pigen, mosefund m.m. Turen sluttede i Bindeballe Købmandsgård, hvor vi 
fik kaffe og så den gamle købmandsgård. Det blev en god og afslappende tur. 
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Guldkonfirmation i Sdr. Hygum  
I 2021 er det 50 år siden, at pastor Anton Hansen konfirmerede 21 piger og 
drenge i Sdr. Hygum Kirke. Det skete den 18. april 1971. Desuden blev 4 fra 
sognet konfirmeret i Rødding Frimenighedskirke.  
 
Den 10. oktober mødtes 16 guldkonfirmander i kirken for at markere 50-året 
for deres konfirmation. Alle fra holdet er i live og har stadig kontakt med hin-
anden. Holdet mødtes første gang for 20 år siden og igen for 10 år og 5 år siden, 
hver gang med forskellig antal deltagere. Vi siger på gensyn!   

Sdr. Hygum kirke d. 10. okt. 2021. Bagerst fra venstre: Hans Rasmussen, Hygumskov, Henning 
Kabel, Sdr. Hygum, Bent Nielsen, Hygummark.   
Midte fra v.: Gunnar Rasmussen, Brøstrup, Kirsten Fredslund Petersen, Hygumskov, Peter      
Simonsen, Fæsted, Jens Rasmussen, Hygumskov, Jens Aage Nielsen, Hygumskov, Mona Rosen-
berg, Kamtrup Gl. skole, Randi Snor, Sdr. Hygum.  
Forrest fra v.: Oda Vognstrup  Christensen, Sdr. Hygum, Mette Kloppenborg, Harreby, Kirsten 
Maack, Fæsted, Birthe Christensen, Hygummark, Anne Kjems Simonsen, Fæsted, Maja        
Christensen, Harreby, klasselærer Bent Olsen, Sdr. Hygum.
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N Y T  F R A  M E N I G H E D S R Å D E N E

Børnekonfirmander 
Efter nytår 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 underviseren. Undervisnin-
gen er om onsdagen fra begyndelsen af januar til begyndelsen af marts bortset fra 
vinterferien. Undervisningen slutter med en familiegudstjeneste i Lintrup Kirke, hvor 
der spises pizza. Som medhjælp er Lisbet Hansen ansat. Der bliver sendt en invitation 
til børnene i 3. klasse i Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum. Interesserede kan få yder-
ligere oplysninger hos præsten. 
 
Hvad sker der på Lintrup kirkegård 
Arbejdet med første etape af kirkegårdsplanen – område A, det nordvestlige hjørne 
ind mod Børnecentret er nu veloverstået. Der er blevet fjernet grus, lagt muld, plantet 
græs og planter og det nye Kongeåbed begynder at slynge sig igennem kirkegården. 
Næste etape bliver område B, det nordøstlige hjørne, som menighedsrådet har fået 
bevilling til i 2022. Inden vi går i gang vil de berørte gravstedsholdere blive inviteret 
til et informationsmøde om omlægningerne og om mulighederne for at indgå i om-
lægningerne. Mødet er lørdag d. 5. februar 2022. Omlægninger af områderne syd for 
kirken, der rummer de fleste af kirkegårdens gravsteder, ligger længere ud i fremtiden 
som følge af de bindinger, eksisterende gravsteder giver. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Område A, det nordvestlige hjørne af Lintrup Kirkegård (luftfoto). 
 
Nye menighedsrådsmedlemmer i Sdr. Hygum 
Sdr. Hygum Menighedsråd har fået 2 nye medlemmer. Sabine Lolk Vibild er udtrådt 
af tidsmæssige grunde. I stedet er Kirsten Marie Nielsen indtrådt. Desuden er Annika 
Kingo Mikkelsen på barselsorlov. Under Annikas barselsperiode er Palle Andersen 
indtrådt i menighedsrådet.  
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A R R A N G E M E N T E R …

Lysfest med børnehaven Luna 
Onsdag d. 1. december holder børnehaven Luna den traditionelle lysfest i kirken i 
Sdr. Hygum. Vi samles ved LUNA kl. 16.45 og går med børnene i spidsen til en festlig 
gudstjeneste i kirken, hvor børnene fra Luna har ophængt lygter, som de selv har 
lavet. Alle børn og voksne er velkomne. 

 
Sangaften i Lintrup  
Der er sangaften i Lintrup Kirke torsdag d. 2. december kl. 19.00. Vi mødes for at 
synge et udvalg af julens sange og andre sange. Midtvejs får vi kaffe eller te og en 
småkage. Efter kaffepausen er der mulighed for at foreslå hvilke sange, der skal syn-
ges. Aftenen er fælles for Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum.  

 
Julekoncert i Lintrup  
Søndag d. 12. december kl. 19.00 giver gruppen Soul Ladies julekoncert i Lintrup 
Kirke. Soul Ladies består af Heidi fra Skærbæk, Claudia fra Tønder og Mette fra Lin-
trup. Gruppen holder rigtig meget af Motown og 60´er musik og vil underholde med 
et jule-repertoire krydret med lidt gospel.  

 
Luciagudstjeneste 
Søndag d. 12. december er der Lucia-gudstjeneste i Lintrup og Sdr. Hygum Kirker. 
Konfirmanderne deltager i begge kirker med lucia-optog.  

Julekoncert i Sdr. Hygum 
Der er julekoncert i Sdr. Hygum Kirke mandag d. 13. december kl. 19 med 
trioen Meyer&Friends. Det bliver en koncert med de store juleklassikere på 
både dansk og engelsk – både dem vi alle holder af, og dem vi bare skal høre, før 
det kan blive rigtig jul – og mere ukendte julesange og salmer. Der bliver rig 
mulighed for at synge med. Trioen ledes af Lasse Meyer Sørensen, som til daglig 
er organist ved Gram og Fole kirker.
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Mørkningsmusik i Sdr. Hygum Kirke 
Organist Ulla Volsgaard spiller skumringsmusik på orglet i Sdr. Hygum Kirke. Det 
sker torsdage d. 13. januar, d. 10. februar og d. 10. marts 2022 kl. 16.30-17.00. Kom 
og nyd den stemningsfulde musik og få en stille stund i en travl hverdag.  
 
Fællesspisning  
Efter gudstjenesten søndag d. 27. februar 2022 kl. 17.00 i Sdr. Hygum kirke er der 
fællesspisning i anledning af fastens begyndelse. Nærmere oplysning vil komme i Ny-
Tirsdag og på Facebook.  
 
Kirkecafé i Sdr. Hygum  
Der er kirkecafé i Sognehuset v/Jessie Stenger og Ulla Volsgaard torsdag d. 20. januar 
2022, torsdag d. 24. februar og torsdag d. 17. marts – alle dage kl. 10.00-11.30. Alle er 
velkomne til en kop kaffe eller te, en snak og en sang eller to - både kvinder og mænd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vinterkoncert i Lintrup Kirke 
Camena-koret fra Esbjerg giver koncert i Lintrup Kirke torsdag d. 24. februar 2022 
kl. 19.00. Camenakoret er et kor af trænede unge og voksne kvinder og har eksisteret 
i 25 år. Korets repertoire spænder fra nye og gamle danske, nordiske og engelske sange, 
rytmiske sange, sange fra musicals og filmens verden til mindre klassiske korværker. 
 
BUSK-gudstjeneste 
I 2019 havde vi en dejlig BUSK-gudstjeneste - Børn Unge Sogn Kirke - i Lintrup 
Kirke sammen med spejderne og Kongeådalens Efterskole. Vi arbejder på at få en 
BUSK-gudstjeneste i det nye år. Nærmere information følger. 

A R R A N G E M E N T E R …

Fra kirkecaféen i Sdr. Hygum.
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Kirkebil 
Ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte kirkebil til gudstjenester og sogne -
møder. Bilen bestilles senest dagen før hos Solveigs Taxi, tlf. 74 84 16 68.   
 
Graver i Lintrup og Hjerting 
Graverne træffes arbejdsdage kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirkepladsen 1 A, 6660 Lintrup, 
tlf. 74 85 54 85, e-mail: lihjkirker@lintrup.dk. Mandag er fridag. 
 
Graver i Sdr. Hygum 
Graver Annette Busk Melholt træffes arbejdsdage kl. 9.30-10.30 på graverkontoret, Ribevej 
53, 6630 Rødding, tlf. 74 84 53 80, e-mail: hygumkirkegaard@mail.dk. Mandag er fridag. 
 
Sognepræst  
Elizabeth Fonsmark. Træffes på tlf. 74 85 51 17 og e-mail: EDF@km.dk. Mandag er fridag.  
 

Året konfirmationer 
Årets konfirmationer plejer at være om foråret, men på grund af coronaen har tingene 
ikke været som de plejer. Det har været nødvendigt at gennemføre konfirmationerne 
i flere tempi for at give konfirmanderne mulighed for at få flest muligt med til høj-
tideligheden i kirken og til den private fest bagefter. De sidste konfirmationer var i 
Lintrup Kirke d. 22. august og i Sdr. Hygum Kirke d. 29. august.  
På grund af Kirkebladets deadline har det først været muligt at bringe billederne der-
fra i dette nummer.  

Lintrup Kirke d. 22. aug. 2022. Fra venstre 
Lærke Ellegaard Jensen, sognepræst Elizabeth 
Dalsgaard Fonsmark og Cecilie Roos Fisker. 

Sdr. Hygum Kirke d. 29. aug. 2022. Fra venstre     
Colombus Lolk Vibild, Ebbe Volder Adelholt, Lærke   
Fanert Grøn og Shannie Hansen.

Vi siger til lykke til konfirmanderne og deres forældre. 



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting  
  
Søndag d. 28. nov. 9:00 EDF 10:30 EDF 
1. s. i advent Adventskransen Adventskransen 

tændes tændes 
 

Søndag d. 5. dec. 10:30 EDF 9.00 EDF 
2. s. i advent  
 
Søndag d. 12. dec. 14:00 EDF 15:30 EDF 
3. s. i advent Lucia-optog ved Lucia-optog ved 

konfirmanderne konfirmanderne  
 
Søndag d. 19. dec. Se Sdr. Hygum 9:00 AMMH 
4. s. i advent  
 
Juleaften d. 24. dec. 16:00 EDF 13:00 EDF 14:30 EDF 
 
1. juledag, d. 25. dec. 9:00 EDF 10:30 EDF  
 
2. juledag, d. 26. dec. 10:30 EDF Se Lintrup  
 
Søndag d. 2. jan. 16:00 EDF 14:00 EDF 
helligtrekongers  søndag Nytårsgudstje. Nytårsgudstje.  
 
Søndag d. 9. jan. Se Sdr. Hygum 10:30 EDF 
1. s. e. helligtrekonger  
 
Søndag d. 16. jan. 9:00 AMMH Se Lintrup 
2. s. e. helligtrekonger  
 
Søndag d. 23. jan. Se Sdr. Hygum 9:00 AMMH 
3. s. e. helligtrekonger  
 
Søndag d. 30. jan. 9:00 AMMH Se Lintrup 
4. s. e. helligtrekonger  
 
Søndag d. 6. febr., sidste Se Hjerting Se Hjerting 10:30 EDF 
s. e. efter helligtrekonger  
 
Søndag d. 13. febr. 
septuagesima Se Sdr. Hygum 9:00 AMMH  
 
Søndag d. 20. febr. 10:30 EDF Se Lintrup 
seksagesima  
 
Søndag d. 27. febr. Se Sdr. Hygum 17:00 EDF 
fastelavnssøndag Gudstjeneste med  

fællesspisning  
 

 
 

K I R K E T I D E R …

EDF: Elisabeth Dalsgaard Fonsmark. AMMH: Anne-Marie Moss Hansen. 
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