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Kirkebladene i Danmark

Glædelig påske 
 

Påsken er kirkeårets vigtigste højtid. I kirken gennemlever vi den sidste uge i 
Jesus' liv i gudstjenesterne. Ugens begivenheder spænder fra fællesskabet om 
nadveren, sorgen over Jesus' lidelse og død til glæden over, at han opstod fra 

de døde. Vore mange smukke påskesalmer er en vigtig del af fortællingen af påske-
budskabet. En af disse er salmen om opstandelsen:   

Krist stod op af døde i påskemorgenrøde.   
Den fanfareagtige førstelinje ”Krist stod op af døde” gentages i alle vers sammen med 
omkvædet:  ”Thi synger lydt og sjæleglad/ hans menighed i allen stad: Ære være Gud i det 
høje!”. Kun en enkelt linje er varieret i hvert vers, hvilket gør den let at huske.  
Salmen har været sunget på tysk før reformationen og blev oversat til dansk i den 
første danske salmebog i 1528. I dag synges salmen i Grundtvigs gendigtning af det 
gamle påskevers, og han har skabt en næsten tidløs salme. Salmens opstandelsespro-
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Påsken i kirken  
I kirken er fællesskabet noget af 
det allervigtigste. Kristendom 
giver ikke mening som alene–    
religion, men kun når den dyrkes 
sammen med andre. Det er svært 
at elske sin næste, hvis der ikke er 
nogen næster i nærheden. I et   
pastorat med flere kirker som 
vores, kan det være en udfordring. 
Derfor har vi i år valgt, at påsken i højere grad skal fejres og markeres fælles i pasto-
ratets kirker. 
 
Skærtorsdag fejrer vi Jesu indstiftelse af nadveren. Det sker ved gudstjenesten skær-
torsdag d. 14. april i Lintrup Kirke kl. 17. Derefter mødes vi fælles i spejderstuen i 
Lintrup Aktivitetscenter og spiser påskelam, inden vi går hjem. Det koster 50 kr. for 
voksne at deltage i fællesspisningen. For børn er det gratis. Tilmelding er nødvendig 
af hensyn til bestilling. Nærmere i NyTirsdag. 
 
Langfredag er en sørgedag, hvor vi hører om den dag, hvor Jesus blev korsfæstet. 
Gudstjenesten langfredag d. 15. april er i Sdr. Hygum Kirke kl. 17.  
 
Påskedag er en glædens dag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse.  Det sker ved gudstje -
nesten d. 17. april i Sdr. Hygum kirke kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der champagne. 
Anden påskedag d. 18. april slutter vi påsken af med gudstjeneste i Hjerting kirke    
kl. 10.30.  
 
Næste år bliver det omvendt, så skærtorsdag bliver i Sdr. Hygum og langfredag og 
påskedag i Lintrup. 

klamation og omkvædet, som er hentet fra englesangen julenat, knytter de to højtider 
sammen til en universel frelses hymne. 
 
Netop denne altomfattende karakter har gjort, at salmen nogle gange også bruges 
som afslutningssalme ved begravelser. Salmen er et og samme vers, der synges tre 
gange, med blot en linjes variation i 2. linjerne: 

I påskemorgenrøde! 
Afsonet er vor brøde! 
I himlen vi ham møde! 

De tre linjer er proklamationer af påskens begivenhed, der tilsammen bygger op til 
det trefoldige Halleluja, som samler påskens triumf. 
 
Opstandelsen er kristendommens hjerteslag. Kristis opstandelse er en sejr, og forud 
for den er der gået en kamp. Kamp og jubel over livets triumf er derfor de helt       
centrale motiver i opstandelsessalmerne. Sådan er det også med salmen ”Krist stod op 
af døde”.  
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Julekoncert  
I 2021 lykkedes det endelig at holde julekoncert, som vi har gjort før coronaen. Det 
foregik søndag d. 12. december i Lintrup Kirke med gruppen Soul Ladies og dagen 
efter i Sdr. Hygum Kirke med trioen Meyer&Frends, begge med lokalt islæt. For de 
mange gæster i begge kirker blev det en god aften med sang og musik, som kunne 
sprede glæde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Julekoncert i Lintrup Kirke med Soul Ladies. 

 
Luciagudstjeneste   
Oprindeligt var luciadag en fest for den 
katolske helgen Santa Lucia, hvis navn 
betyder 'lys'. Lucia var en ung kristen 
kvinde i 300-tallet på Sicilien, hvor det 
var forbudt at være kristen. Det trodsede 
Lucia og sneg sig ud i natten for at dele 
mad ud til de fattige. På hovedet bar hun 
en krans med lys, så hun kunne se og have 
hænderne fri til at hjælpe. Efter reforma-
tionen holdt danskerne op med at fejre 
Lucia som helgendag. Men siden 1945 
har skikken med at gå luciaoptog bredt 
sig i Danmark. 
Lucia er med lyset og den hvide dragt et 
billede på enhver døbt, der bærer kristen-
dommens lys igennem verdens mørke. I år var det de kommende konfirmander, der 
gik luciaoptog i vore kirker. Det skete ved gudstjenesten i Lintrup Kirke og Sdr. 
Hygum Kirke søndag d. 12. december. Det gjorde de rigtig fint og stemningsfuldt. 
Efter gudstjenesten i Sdr. Hygum var der god opbakning til en hyggelig komsammen 
med gløgg og æbleskiver.  
 

Luciaoptog i Sdr. Hygum Kirke.
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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

  
Forår, flag og konfirmation hører sammen. Der er derfor tradition for, at konfirma-
tion i Lintrup holdes første søndag efter påske og i Sdr. Hygum første søndag i maj, 
mens konfirmation i Hjerting holdes en mellemliggende søndag, hvis der er ønske 
om det. Det har vi været forhindret i de sidste to år, men i år arbejder vi efter, at det 
igen bliver muligt. Vi ser frem til, at kirkerne igen kan fyldes med forventningsfulde 
konfirmander med familie og gæster. 
  
Lintrup Kirke søndag d. 24. april 
kl. 10.00 
Anna Zoëga-Nielsen 
Anne Sofie Søndergård Hansen  
Caroline Marie Arbjerg Andersen 
Isabella Nørregren Johansen  
Lars Kjær Kynde 
Lizette Skov Christensen 
Jakob Sunddal Mauritzen 
Celine Midtgaard Friis Nielsen

Nyt AV-udstyr i Lintrup Kirke  
Kirkegængere i Lintrup Kirke har sikkert bemærket, at der er kommet nyt AV-udstyr 
i kirken. Udstyret består af lydanlæg og projektor med lærred, så der kan afspilles 
video og musik, og lydgengivelsen fra præstens mikrofon bliver bedre. Der er desuden 
installeret nye højtalere i kirkerum og våbenhus og teleslynge. Lærredet er ophængt 
skjult bag loftsbjælken på korbuevæggen og er kun synligt, når projektoren er i brug.  
 
Udstyret har foreløbig været i brug ved nogle gudstjenester i november og december, 
hvor forløbet i gudstjenesten blev vist på lærredet. Salmerne i gudstjenesten er til-
svarende blevet vist, så kirkegængerne har kunnet deltage i salmesangen uden at bruge 
salmebøger. Formålet har i første omgang været at få erfaringer i brug af video-        
udstyret.  

Sdr. Hygum Kirke søndag d. 1. maj 
kl. 10.00 
Frederik Aoqi Geertsen 
Mads Stenger Sidelman 
Mikkel Berg Hansen 
Sofie Beck Pedersen

Konfirmation
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A R R A N G E M E N T E R …

Personalenyt  
Graveren ved Lintrup og Hjerting Kirke Dorthe Schilling er fratrådt sin stilling efter 
længere tids sygefravær. Ansættelsesforholdet ophører efter gensidig aftale mellem 
menighedsrådet og graver. Stillingen er herefter opslået ledig med henblik på gen-
besættelse snarest muligt.  

Åbent hus i graverhuset i Lintrup  
Graverhuset og pladsen omkring graverhuset har længe henligget som bygge-
plads, men nu er byggeriet ved at være færdigt. Der er lavet en ny oplagsplads 
med båse, som har fast bund.  
 
Tidligere har der været problemet med fugt i jorden og manglende bæredyg-
tighed over for tunge maskiner og køretøjer. Vi har også fået to nye redskabs-
skure, så maskiner og redskaber kan komme under tag. De to redskabsskure er 
bygget sammen med det eksisterende skur, så alle er ens.  
 
Desuden er graverhuset bygget om, så der ikke længere er direkte indgang fra 
det fri til graverkontor og mandskabsrum. I stedet er der lavet ny indgangsdør 
med vindfang i husets langside. Samtidig er der indrettet et lille kontor i en del 
af værkstedet. Endelig er opvarmningen af graverhuset med elradiatorer erstat-
tet med varmepumper.  
 
Vi synes resultatet er blevet godt og inviterer til Åbent Hus, hvor vi byder 
på pølser, øl og vand. Det sker efter gudstjenesten søndag d. 20. marts i 
Lintrup Kirke fra kl. 11.30 til 13.30. 

Graverhus i Lintrup og  
redskabshuse efter ombygning. 
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A R R A N G E M E N T E R …

Fællesspisning   
Gudstjenesten søndag d. 27. februar 2022 kl. 17.00 i Sdr. Hygum kirke er fælles 
for pastoratet.   
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i anledning af fastens begyndelse.   
Pris 50 kr. for voksne. Børn gratis.   
Tilmelding sker til Jessie Stenger, tlf. 20352084 eller  
pr. e-mail: fam.stenger@bbsyd.dk. Nærmere oplysning vil komme i NyTirsdag 
og på Facebook.

Børnekonfirmander 

Konfirmandundervisningen  
i Lintrup er startet i midten  
af januar måned med 2 timer 
 om ugen i konfirmandstuen.  
 
Her arbejder børnene med  
bibelhistorien fortalt i ord,  
billeder og egne værker  
bistået af Lisbet, Else og  
Elizabeth.  
 
Undervisningen slutter  
med BUSK-gudstjeneste  
d. 9. marts og efterfølgende  
pizzaspisning.  
  
 
 

Minikonfirmander laver  
babelstårn.
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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.  
 

A R R A N G E M E N T E R …

BUSK-gudstjeneste   
Normalt holder vi BUSK (Børn Unge 
Sogn Kirke) i Lintrup Kirke i november 
måned, men i år var det ikke muligt pga. 
coronaen. Vi har derfor valgt at flytte 
gudstjenesten til d. 9. marts kl. 17.00, 
hvor vi i samarbejde med spejderne i Lintrup og Kongeådalens Efterskole holder en 
familievenlig gudstjeneste i Lintrup Kirke. Minikonfirmanderne er med som afslut-
ning på børnekonfirmandundervisningen.  
Efter gudstjenesten spiser vi pizza sammen i Lintrup Aktivitetscenter. Det er fortsat 
gratis at deltage i pizzaspisningen, men tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling 
af pizzaerne. Tilmelding sker til Dorthe Hundstrup på tlf. 61341736 – gerne SMS – 
eller e-mail hundstrups@bbsyd.dk. 
  
Mørkningsmusik i Sdr. Hygum Kirke  
Organist Ulla Volsgaard spiller skumringsmusik i Sdr. Hygum Kirke torsdag d. 10. marts 
kl. 16.30-17.00. Kom og nyd orgelmusikken og få en stille stund i en travl hverdag.  
  
Sangaften i Sdr. Hygum  
Onsdag d. 11. maj kl. 19.00 er der sangaften i Sognehuset i Sdr. Hygum fælles for 
pastoratet. Der bliver lejlighed til at synge og øve kendte og ukendte sange og salmer 
og foreslå sange. Undervejs drikker vi en kop kaffe. Alle er velkomne.    
 
Kirkecafé i Sdr. Hygum  
Der er kirkecafé i Sognehuset v/Jessie Stenger og Ulla Volsgaard torsdag d. 17. marts, 
torsdag d. 21. april, torsdag d. 19. maj og torsdag d. 16. juni – alle dage kl. 10.00-
11.30. Alle er velkomne til en kop kaffe, lidt snak og sang – også mænd. 



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting  
  
Søndag d. 27. febr., Se Sdr. Hygum 17:00 EDF  
fastelavnssøndag Gudstjeneste med  

fællesspisning   
Søndag d. 6. marts 10:30 EDF 9.00 EDF 
1. s. i fasten   
Onsdag d. 9. marts 17.00 EDF 
BUSK-gudstjeneste   
Søndag d. 13. marts 9.00 AMMH Se Lintrup 
2. s. i fasten   
Søndag d. 20. marts 10.30 EDF 9.00 EDF 
3. s. i fasten   
27. marts Midfaste Se Sdr. Hygum 10.30 EDF  
3. april Mariæ bebudelse Se Hjerting Se Hjerting 9.00 AMMH  
10. april Palmesøndag 9.00 EDF 10.30 EDF  
14. april Skærtorsdag 17.00 EDF Se Lintrup 
Gudstjeneste m. fællesspisning   
15. april Langfredag Se Sdr. Hygum 17.00 EDF  
17. april Påskedag Se Sdr. Hygum 10.30 EDF  
Efter gudstjenesten champagne  
18. april Anden påskedag Se Hjerting Se Hjerting 10.30 EDF  
24. april 1. s. e. påske 10.00 EDF 
Konfirmation   
1. maj 2. s. e. påske 10.00 EDF 
Konfirmation  
8. maj 3. s. e. påske 10:30 EDF 9.00 EDF  
13. maj Bededag Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH  
15. maj 4. s. e. påske 9.00 AMMH Se Lintrup  
22. maj 5. s. e. påske Se Hjerting 9.00 EDF 10.30 EDF  
26. maj Kristi himmelfartsdag Se Sdr. Hygum 10.30 EDF  
29. maj 6. s. e. påske 10.30 EDF Se Lintrup  
5. juni Pinsedag 9.00 EDF 10.30 EDF  
6. juni Anden pinsedag 14.00 EDF Se Lintrup 
friluftsgudstjeneste  

K I R K E T I D E R …

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