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Kirkebladene i Danmark

II skrivende stund nærmer vi os endnu engang adventstiden. Det er en tid, hvor vi 
afventer Herrens komme og ser frem til at fejre Hans fødselsdag. 

Adventstiden er ofte en travl tid med besøg, gaveindkøb og pyntning til julen. Som 
regel vækker det glæde med alle de mange smukke lys. I år bliver det anderledes. Der 
er stort fokus på de stigende energipriser og uanset om man har råd til at sætte julelys 
op eller ej, har vi pludselig fået øjnene op for, at strøm ikke er noget, man bare bruger 
løs af. Det meste af året har vi levet i skyggen af en forfærdelig krig i Europa, noget 
jeg personlig aldrig troede jeg skulle opleve.  
Mine tanker og bønner er hos dem, som i år må fejre julen uden mennesker, de holder 
af, måske på et fremmed sted med en tilværelse, der er sønderslået af krigen. At mødes 
og fejre juleaften, som vi gør det her, er ikke en selvfølge. 
I adventstiden fejrer vi håbet. 

Advent
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I den nye udgave af højskolesangbogen, som udkom i 2020, har Dy Plambeck skrevet 
en ny adventssalme, en meget smuk salme, hvor første vers lyder sådan her: 
 

Hold håbet op og hold det udstrakt foran mig 
her er en fremtid, her er liv, han er på vej. 
Se, snefnug ligner noder i en symfoni, 
Jeg ser på himlen over dét, jeg lever i. 

 
Hold håbet op. 
Stjernen viser vej. 
Hold håbet op. 
Mørket skjuler sig. 
Hold håbet op. 
Hold det foran mig. 
Vi vil holde håbet op for hinanden! 

 
Jeg ønsker alle en glædelig og velsignet adventstid og jul. 

 
Elizabeth Dalsgaard Fonsmark, sognepræst

Lintrup Kirke  
I 2022 er arbejdet med den ny kirkegårdsplan fortsat i kirkegårdens nordøstlige 
hjørne. Der er sået græs, anlagt nye urnegravsteder og ”Kongeåen” er udbygget med 
nye slyngninger, sådan som det er tilfældet i det nordøstlige hjørne ind mod skole-
gården. Beplantningen med stauder i ”Kongeåen” er lavet i efteråret, men vil først 
stå i fuldt flor næste sommer.  
Næste fase i arbejdet med kirkegårdsplanen bliver at få en ny grusbelægning på gan-
gene omkring kirken, så gangene bliver køre- og gåfaste for maskiner, kørestolsbru-
gere og gangbesværede. Der er sikret penge til arbejdet i 2023, så arbejdet kan 
gennemføres i det nye år. 
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S I D E N  S I D S T …

Natur på kirkegården  
På Hygum Kirkegård er vi i gang med at få lidt mere natur ind på kirkegården. Vi vil 
gerne være med til at hjælpe bier og insekter med at finde mad. Samtidig vil vi gerne 
gøre kirkegården til et sted, hvor de besøgende kan nyde blomstrende planter og be-
tragte det som et lille fristed. 
Vi er ved at tilplante flere tomme gravsteder – dels med insektvenlige planter, men 
også med græsser og andre planter til glæde for kirkegårdens besøgende. Vi er så småt 
i gang med at skabe en lille ”sansehave” i det bageste gravsted, hvor der før stod gamle 
gravsten. Der har man mulighed for at sætte sig og nyde udsigten til kirken. Vi er slet 
ikke færdige men man kan fornemme, hvordan det kommer til at se ud med tiden. 
Vi håber, I vil nyde at komme på kirkegården, selv om frugten af vores arbejde mest 
kan nydes til foråret, hvor vækstsæsonen går i gang. 

Personalet på kirkegården i Sdr. Hygum 

Ny adventskrans   
 NySmedene på Hygum Hjemstavnsgård 
har været så venlige at fremstille en smuk 
adventskrans i støbejern, som de har for-
æret Sdr. Hygum Kirke.  
Der fulgte også en smuk kasse med ”navn” 
på, så adventskransen kan opbevares 
standsmæssigt resten af året.  
Vi glæder os til at vise adventskransen frem 
med lys og pynt i hele adventstiden.  
Her ses smedeholdet og adventskransen i 
kirken. 
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S I D E N  S I D S T …

Struktur i Malt Provsti  
Biskoppen i Ribe har i længere tid arbejdet med planer om at ændre strukturen i Malt 
Provsti - ændringer som også berører sognene i gl. Rødding Kommune. Formålet er 
at skabe mere attraktive præstestillinger og dermed gøre os mere attraktive for præ-
ster, da der er mangel på ansøgere til præstestillinger, især på landet. Der er endnu 
ikke besluttet noget, som vedrører Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum, men der er p.t. 
udsigt til, at vores præst skal indgå i et samarbejde med præsterne ved Rødding Sog-
nekirke, som også betjener Øster Lindet Kirke. Det vil betyde, at vores mangeårige 
afløserpræst - Moss-Hansen fra Jels - ikke længere skal være afløser hos os, men at 
afløserne bliver de to Rødding-præster.   
Der er ligeledes lagt op til et øget, men frivilligt samarbejde mellem sognene, men 
der er ikke lagt op til sammenlægninger af menighedsråd. Det kan biskoppen ikke 
bestemme. Det bestemmer vi selv.  

MÆRKEDAGE: 
 
70 år - 25 års jubilæum   
Den 10. januar 2023 fylder vores organist 
Ulla Volsgaard 70 år, og d. 1. marts har 
hun 25 års jubilæum som ansat ved Sdr. 
Hygum Kirke. Jubilæet bliver markeret 
ved en gudstjeneste i Sdr. Hygum Kirke 
tirsdag d. 1. marts kl. 17.00. Ulla Volsgaard 
startede oprindeligt som gravermedhjæl-
per på kirkegården i Sdr. Hygum d. 1. 
marts 1998, men uddannede sig efterføl-
gende til organist og blev ansat som orga-
nist ved Sdr. Hygum Kirke d. 1. januar 
2010. Sideløbende med ansættelsen ved 
Sdr. Hygum Kirke er hun også organist 
ved kirkerne i Lintrup og Hjerting. 
Ulla er en meget flittig og engageret kir-
kemusiker, som med sin musik bidrager til, at gudstjenesten får et smukt og højtideligt 
forløb. Hun har gennem årene stået for sangaftener, spillet mørkningsmusik i kirken 
og deltaget i korarbejde. Desuden er hun aktiv i arbejdet med kirkecaféen ved Sdr. 
Hygum Kirke. Menighedsrådene siger tak for hendes indsats gennem alle årene og 
ønsker hende hjertelig til lykke med den runde dag og jubilæet. Vi ser frem til, at hun 
kan og vil fortsætte som organist ved vore kirker i årene fremover.  
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60 år   
Den 17. februar 2023 fylder gravermed-
hjælper Lisbet Hansen ved Sdr. Hygum 
Kirke 60 år.  
Lisbeth blev ansat som gravermedhjælper 
ved 1. oktober 2003 og kan dermed snart 
fejre 20 års jubilæum ved kirken.  
Lisbet er en meget værdsat medarbejder 
på kirkegården og som afløser i kirken.  
 
Vi ønsker hende til lykke med den runde 
dag og ser frem, at Lisbet fortsat vil ar-
bejde for os mange år fremover.  

A K T I V I T E T E R …

Julesang i Sdr. Hygum 
Onsdag d. 30. november kl. 19.00 inviterer menighedsrådet til sangaften i Sognehuset 
i Sdr. Hygum, hvor vi skal synge og øve gamle og nye julesange og salmer. I løbet af 
aftenen vil der også blive lejlighed for deltagerne til at foreslå sange, som skal synges. 
I en pause vil der blive budt på kaffe, te og kage.  

Julekoncert i Lintrup Kirke

Lintrup Kirke indbyder til julekoncert torsdag d. 1. december 2022 kl. 19, hvor       
Camenakoret fra Esbjerg vil underholde med et udvalg af julens sange og salmer. 
Koret har eksisteret i over 25 år og består af trænede unge og voksne kvinder, 
som dyrker korsang på højt niveau. Korets dirigent er organist Natascha Chri-
stensen. Koret gav d. 24. februar i år en meget vellykket koncert i Lintrup Kirke.  
Alle er velkomne.
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Julekoncert i Sønder Hygum kirke 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som optakt til julen er der koncert i Hygum Kirke med HAUBERG-JESSEN FA-
MILIE-TRIO torsdag d. 8. dec. kl. 19.00. Vi skal høre danske og engelske sange med 
gode fortællinger til – blandet med fællessange, alle kan synge med på. Det bliver 
glade jazz-melodier fra Louis Armstrong, Gospel og danske numre fra PH/Stentoft-
perioden og frem til nu – naturligvis med et par julesange. 
Der venter en usædvanlig musikoplevelse med en varm sangstemme og et meget ta-
lentfuldt vibrafon-spil. Vibrafonen er et fantastisk udtryksfuldt instrument, som 
mange husker fra TV med Max Leth og Finn Ziegler. 
Der bliver serveret en forfriskning undervejs. - Vel mødt. 

 
Juleaften 
Juleaften d. 24. december er der følgende gudstjenester: 
              Hjerting Kirke          kl. 13.00 
              Lintrup Kirke           kl. 14.30 
              Sdr. Hygum Kirke    kl. 16.00 
Alle er velkomne... 
 
Nytårsreception 
Efter gudstjenesten nytårsaftensdag i Lintrup Kirke kl. 14.00 og i Sdr. Hygum Kirke 
kl. 16.00 er der nytårsreception, hvor menighedsrådene byder på champagne og kran-
sekage, og vi ønsker hinanden et godt nytår.  
 
Minikonfirmander 2023 
Kære forældre og børn i 3. klasse.  
Minikonfirmandundervisningen starter i år i konfirmandstuen i Lintrup Præstegård 
onsdag d. 18. januar efter skoletid. Jeg henter og følger børnene fra skole og tilbage 
til bussen. Nærmere information om afslutningsgudstjeneste følger.  
Tilmelding til sognepræst Elizabeth D. Fonsmark på 24493880 eller edf@km.dk 

A K T I V I T E T E R …
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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 
Graver Anne Sunddal Kvistgaard træffes arbejdsdage kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirke-
pladsen 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 på 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 Dalsgaard Fonsmark. Træffes på tlf. 74 85 51 17 og e-mail: EDF@km.dk. Mandag 
er fridag.  
 

A K T I V I T E T E R …

Fællesspisning og fællesskab  
Vi mennesker danner fællesskaber, f.  eks. når vi mødes for at synge, danse eller spille 
fodbold. Men det mest fundamentale fællesskab udspiller sig om et måltid, fordi det 
forbinder fællesskabet med en handling, der er helt nødvendig for kroppen – at få 
mad og drikke. Sådan var det formentlig i urtiden, når bær og en nedlagt okse blev 
delt. Sådan var det for Jesus og hans disciple under den sidste nadver i påsken. Sådan 
er det fortsat. Og sådan er det også, når vi mødes med andre mennesker i kirken1.   
Fællesskabet om et måltid mad eller blot en kop kaffe er blevet stadig mere populært 
i folkekirken. Det er også tilfældet i Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum. Det bidrager 
til, at flere kommer i kirken, når der bliver budt på noget spiseligt eller drikkeligt 
efter gudstjenesten, f. eks. ved familiegudstjenester eller ved kirkekaffe.  
Menighedsrådene er indstillet på at fortsætte disse initiativer og inviterer til fælles-
spisning i spejderstuen i Lintrup Aktivitetscenter efter gudstjenesten i Lintrup Kirke 
søndag d. 29. januar kl. 17.00 og efter gudstjenesten i Sdr. Hygum Kirke søndag d. 
26. februar kl. 17.00.   
Deltagerbetaling voksne 50 kr., børn under 15 år gratis. Tilmelding til Dorte Hund-
strup tlf. 6134 1736 eller mail: hundstrups@bbsyd.dk. 

 
Kirkecafé i Sdr. Hygum 
Kirkecaféen er åben i Sognehuset i Sdr. Hygum torsdag formiddag kl. 10.00 – 11.30 
en gang om måneden. Næste gang er d. 15. december, hvor der er juleafslutning. 
Efter nytår mødes vi torsdag d. 26. januar, torsdag d. 23. februar og torsdag d. 23. 
marts. Vi mødes over en kop kaffe eller te, synger en sang, hører en fortælling og får 
en snak med dem, vi kender, og med andre, som vi ikke kender. Alle er velkomne – 
både kvinder og mænd.  

1 Frit efter Lea Holtze, folkekirken.dk



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting  
  
Søndag 4. dec. 2.i.a. 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
Søndag 11. dec. 3.s.i.a. Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH  
 
Søndag d. 18. dec. 4.s.i.a. 10.30 HT 9.00 HT  
 
Lørdag d. 24. dec. juleaften 14.30 EDF 16.00 EDF 13.00 EDF 
 
Søndag d. 25.  dec. juledag 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
Mandag d. 26. dec. 2. juledag 10.30 AMMH Se Lintrup  
 
Lørdag d. 31. dec. 14.00 EDF 16.00 EDF 
Nytårsaftensdag Nytårsreception Nytårsreception  
 
Søndag d. 8. jan. 1.s.e.h. 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
Tirsdag d. 10. jan. Fælles, se Hjerting Fælles, se Hjerting 19.00  

Lysgudstjeneste 
EDF og MBP 

 
Søndag d. 15. jan. 2.s.i.h. Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH  
 
Søndag d. 22. jan. 3.s.i.h. 10.30 EDF Se Lintrup  
 
Søndag d. 29. jan. sidste s.i.h. 17.00 EDF Fælles, se Lintrup 

Fællesspisning  
 
Søndag d. 5. febr. septuagesima 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
Søndag d. 12. febr. seksagesima 10.30 EDF Se Lintrup  
 
Søndag d. 19. febr. fastelavn Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH  
 
Søndag d. 26. febr. 1.s.i.f. Fælles, 17.00 EDF 

se Sdr. Hygum fællesspisning  

K I R K E T I D E R …

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