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Kirkebladene i Danmark

V i nærmer os foråret, en tid med mange helligdage og en tid som mange, især på 
dette tidspunkt af året, ser frem til. Vi fejrer både påske, pinse, Store Bededag 

(for sidste gang?) og Kristi Himmelfart. For nogle også en kærkommen lejlighed til 
camping og sommerhus og andre fornøjelige aktiviteter. 

Krist stod op af døde



2

Vi fejrer påsken, der trods de voldsomme begivenheder ender glædeligt med opstan-
delsen og pinsen, som er kirkens fødselsdag. Men imellem de to ligger Kristi        
Himmelfart. Det er dagen, hvor Jesus på 40. dagen efter sin opstandelsen bliver løftet 
op i himlen. Vi siger det i Trosbekendelsen, ”opfaret til Himmels, siddende ved Gud 
Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme igen for at dømme le-
vende og døde”. Da Jesus netop var opstået, viste han sig for disciplene, som til at 
begynde med, ikke kunne kende ham, og ikke kunne tro, at han virkelig var opstået. 
Men så gik sandheden op for dem. Men fra at være lille i Jerusalem, blev kristendom 
spredt ud over hele jorden. Jesus giver sine disciple besked om at vente i Jerusalem, 
efter at han er faret til himmels, og der oplever de pinsen, hvor alle disciplene får 
flammetunger og kan tale alverdens sprog, sådan at vi nu i alle egne og afkroge af 
verden kan høre det glædelige budskab; at Kristus er opstanden. 
 
Jeg ønsker alle et glædeligt og velsignet forår. 
 
Sognepræst Elizabeth Fonsmark 

Tirsdag d. 10. januar blev der holdt en utraditionel gudstjeneste i Hjerting Kirke, 
hvor kirken var lyst op af levende lys og pyntet med grønt. Der medvirkede to præster 
– vores sognepræst Elizabeth Fonsmark og Mira Bang Petersen, som meget aktuelt 
fremsatte en nåde- og fredshilsen.  Salmesangen blev suppleret med sangen ”Under-
tiden” fra 2016 af Søren Huss. Musikledsagelsen stod Troels Smith for på guitar. Det 
blev en vellykket aften, hvor deltagerne fyldte godt i den lille kirke.  

   Lysgudstjeneste i Hjerting
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S I D E N  S I D S T …

Kirkens Korshær – de ser os som mennesker 
  
Mange af os kender Kirkens Korshær fra den lokale 
genbrugsbutik i Rødding eller andre steder, hvor vi 
kan købe eller aflevere brugt tøj, møbler, husgeråd 
m.v. eller arbejde som frivillig. Måske kender vi også 
Kirkens Korshær, som modtager af den skærv, vi en 
gang imellem giver i kirkebøssen. Men Kirkens Kors-
hær er også en organisation, der tager sig af dem, vi 
andre ikke tager os af - enten fordi vi ikke kan, ikke 
magter dem eller holder os på afstand.  Dette var 
emnet for et meget oplysende foredrag, som forstander i Kirkens Korshær i Søn-
derborg, Vivi Ravnskjær Terp, holdt i Lintrup torsdag d. 26. januar 2023.  
Kirkens Korshær er en frivillig, social og folkekirkelig hjælpeorganisation, som 
siden 1912 har hjulpet socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark – sær-
ligt hjemløse, ensomme, psykisk syge, misbrugere og fattige familier. Organisa-
tionen har 450 ansatte og ca. 9000 frivillige og får pengene fra overskuddet fra 
240 genbrugsbutikker, indsamlede midler og støtte fra stat og kommune. 
Arbejdet i Kirkens Korshær hviler på det kristne livssyn, at ethvert menneske er 
enestående og værdifuldt i sig selv og fortjener omsorg, nærvær og respekt. Det 
sker ved at give basal hjælp, vise empati og medmenneskelighed og ved at pro-
testere mod nedgøring og overgreb. 
Kirkens korshær driver 35 varmestuer, hvor borgere, der er særligt udsatte eller 
hjemløse, kan blive hjulpet med mad, tøj, varme og omsorg og få hjælp til mødet 
med det offentlige, et kærligt ord og opmuntring. Kirkens Korshær driver også 
forsorgshjem i 7 byer i Danmark. Forsorgshjemmene er herberger for personer, 
der er hjemløse eller ikke kan tilpasse sig tilværelsen i egen bolig. Hjælpen ydes 
typisk til yngre mennesker med forbindelse til psykiatrien, med misbrugspro-
blemer og ofte dobbeltdiagnoser, som har fået utilstrækkelig hjælp i det offent-
lige system eller er blevet afvist.  
Kirkens Korshær hjælper ligeledes udsatte og sårbare børnefamilier 19 steder i 
landet. Arbejdet består af to ben. Det ene ben er praktisk hjælp til konkrete ud-
fordringer, f. eks. hjælp til at navigere i systemet, mad og tøj til børnene. Det 
andet ben er at tilbyde deltagelse i et fællesskab - også på de dårlige dage - bl.a. 
med fællesspisning, børne- og ungeklubber, forældregrupper og udflugter og fe-
rielejre.   
Kirkens Korshær har desuden en telefontjeneste - Sct. Nicolai Tjenesten - for 
mennesker, der har brug for at tale og blive lyttet til. Det er ofte mennesker, der 
er isoleret fra omverdenen, og som ikke har andre at tale med.  
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A K T I V I T E T E R …

Koncert i Sdr. Hygum Kirke 
 
Trine Therkelsen giver koncert torsdag 
d. 9. marts kl. 19.00 i Sdr. Hygum kirke.  
 
Trine blev kendt for at holde vindueskon-
certer på sin bopæl under coronanedluknin-
gen i foråret 2020.  
Et videoklip gik viralt, og Trine har i dag en 
stor følgerskare på Instagram. Med en 
meget smuk vokal og et utroligt nærvær 
omfavner Trine lytteren både i sine selv-
skrevne sange - bl.a. hittet “Vågne Med 
Dig” - og når hun på respektfuld vis dykker 
ned i den danske sangskat og fortolker nye 
og gamle sange.   
  
Koncerten arrangeres af Klub 2000 og    
menighedsrådet med støtte fra Kulturelt 
Samråd i Vejen Kommune.   
 
Entré 200 kr.  
 

25 års jubilæum   
D. 1. marts har organist Ulla Volsgaard 25 års 
jubilæum som ansat ved Sdr. Hygum Kirke.   
Jubilæet bliver markeret ved en gudstjeneste i 
Sdr. Hygum Kirke onsdag d. 1. marts kl. 17.00.   
Sideløbende med ansættelsen ved Sdr. Hygum 
Kirke er hun også organist ved kirkerne i Lin-
trup og Hjerting.   
Menighedsrådet takker Ulla for indsatsen gen-
nem alle årene og ser frem til, at hun fortsat 
vil være vores organist.  

Billetter købes på  
www.billet.dk eller via linket https://klub-2000-sdr-hygum.billet.dk/order/ 
tickets/13267775/trine-therkelsen-sdr-hygumkirke-2023-03-09-19-00-00?  

Vel mødt: Klub 2000 - Sdr. Hygum og menighedsrådet



5

A K T I V I T E T E R …

Skærtorsdag  
Skærtorsdag fejrer vi Jesu indstiftelse 
af nadveren, hvor han deler brødet og 
vinen med sine disciple. Med måltidet 
viser Jesus, at han giver sig selv, lige-
som han langfredag giver sit liv for 
menneskenes skyld. Lige siden er 
nadvermåltidet blevet gentaget i 
gudstjenesten. Det gør vi også ved 
gudstjenesten skærtorsdag d. 6. april 
kl. 17.00 i Sdr. Hygum Kirke. Efter gudstjenesten  
mødes vi for at spise sammen, inden vi går hver til  
sit. Gudstjenesten og spisningen er fælles  
for vore tre kirker.  
 
 

Musikgudstjeneste i Lintrup    
Torsdag d. 27. april kl. 17.00 holder vi en anderledes, men 
festlig gudstjeneste i Lintrup Kirke. Vi får besøg af Troels 
Smith, som igen vil stå for gudstjenestens musik med sin 
guitar, og der bliver lejlighed til at synge sange af Bamses 
Venner og Kim Larsen. Efter gudstjenesten er der fælles-
spisning i Lintrup Aktivitetscenter.   
Nærmere på www.lintrup-hjerting.dk og Facebook.  

Det koster 50 kr. for  
voksne at deltage i fælles- 

spisningen. For børn under 15 år er det  
gratis. - Tilmelding til fællesspisningen af hensyn 

 til indkøb sker til  Dorte Hundstrup,  
tlf. 61341736 – gerne SMS - eller mail: hundstrups@bbsyd.dk. 
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A K T I V I T E T E R …

En anderledes måde at 
være præst på  
Som præst kan man have mange 
forskellige funktioner ved siden 
af arbejdet som sognepræst. Jeg 
er selv feltpræst og som sådan til-
knyttet Hæren. Der findes også 
præster inden for flyvevåbnet og 
søværnet, de såkaldte orlogspræ-
ster. Jeg har inviteret min kollega, 
Ulrik Pilemand, som kommer og 
fortæller om nogle af sine oplevelser. Han fortæller om livet ombord på Søværnets 
skibe og om opgaverne som orlogspræst. Det sker med afsæt i piratjagt og inspek-
tionsskibenes sejladser.   
Ulrik Pilemand kommer mandag d. 22. maj i Lintrup Kirke kl. 19.  
 
Udsendt som feltpræst 
I december i år var jeg på min før-
ste udsendelse som feltpræst. En 
feltpræst fungerer som sjælesør-
ger for udsendte soldater. Jeg 
skulle til Kosovo og en af de ting, 
jeg skulle, var at lave en juleguds-
tjeneste. Som præst er det en 
meget spændende måde at arbejde 
på. Man kommer tæt på sin me-
nighed, når man bor sammen med dem og det giver anledning til mange gode snakke. 
Jeg tog dem også med ud på nogle ture. Her var vi ude og se et bjørnereservat og en 
kirke, som hørte til et ortodokst kloster. Vi talte om forskellene mellem den ortodokse 
og den protestantiske kirke og også om, hvordan der kan være forskelle i den danske 
folkekirke. Det er en anderledes måde at være præst på, men giver virkelig en salt-
vandsindsprøjtning og en mulighed for dygtiggørelse, som også kommer mine sogne 
til gode. Til marts skal jeg igen til Kosovo i en uge og det ser jeg meget frem til. 

Minikonfirmander   
Jeg har sammen med Lisbet Hansen endnu engang den store glæde at have et mini-
konfirmandforløb her i januar.  
Vi får sammen med børnene mange gode snakker om alt mellem himmel og jord, 
beder Fadervor og glæder os over børnenes snakkelyst og kreativitet. 
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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 …

Ved konfirmationen i Lintrup og Hjerting vil der være opsyn i våbenhuset med tele-
grammer og gaver til konfirmanderne. I Sdr. Hygum kan telegrammer og gaver til 
konfirmanderne afleveres i Sognehuset, hvor der vil være opsyn. 
 
Kirkecafé i Sdr. Hygum  
Kirkecaféen er åben i Sognehuset i Sdr. Hygum torsdag formiddag kl. 10.00 – 11.30 
en gang om måneden. Mødedagene er torsdag d. 23. marts, torsdag d. 25. maj og 
torsdag d. 22. juni. Vi mødes over en kop kaffe eller te, synger. Alle er velkomne – 
både kvinder og mænd.  

Lintrup Kirke  
Søndag d. 16. april kl. 10.00  
Laura van der Horst 
David Valdemar Kühne Nielsen 
Lasse Lund Hansen 
Julius Engholm Sommerlund Kristensen 
William Wind Langhanke 
Carl Emil Capion Jensen 
Casper Høier Langfrits 
Mathias Clemmensen Johnsen 

 
Hjerting Kirke 
Søndag d. 23. april kl. 10.00  
Mads Tobel Tryk 

Sdr. Hygum Kirke  
Søndag d. 7. maj kl. 10.00  
Jesper Christensen 
Marie Hansen 
Jannik Eskerod Sørensen 
Louise Fogtmann Brodersen 
Lærke Bechmann 



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting  
  
Onsdag d. 1. marts 17.00 EDF 

Ulla Volsgaard  
25 års jubilæum  

Søndag 5. marts 2. s. i f. Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH   
Søndag d. 12. marts 3. s. i f. 9.00 EDF 10.30 EDF   
Søndag d. 19. marts midfaste 10.30 EDF 9.00 EDF   
Søndag d. 26. marts Se Hjerting Se Hjerting 10.30 JOP 
Mariæ bebudelsesdag   
Søndag d. 2. april palmesøndag 10.30 EDF   
Skærtorsdag  d. 6. april Fælles se 17.00 EDF 

Sdr. Hygum Fælles med spisning   
Langfredag d. 7. april 17.00 EDF Se Lintrup   
Søndag d. 9. april påskedag Se Sdr. Hygum 10.30 EDF   
Mandag d. 10. april 2. påskedag 10.30 EDF Se Lintrup   
Søndag d. 16. april 1.s.e.p. 10.00 EDF  

konfirmation   
Søndag d. 23. april 2.s.e.p. 10.00 EDF 

Konfirmation  
Torsdag d. 27. april Kl.17.00 EDF 

Gudstjeneste med  
fællessang og  
guitarspil   

Søndag d. 30. april 3. s.e.p. Se Sdr. Hygum 14.00 AMMH   
Fredag d. 5. maj Bededag 10.30 EDF Se Lintrup   
Søndag d. 7. maj 4. s.e.p. 10.00 EDF 

konfirmation   
Søndag d. 14. maj 5. s.e.p. 10.30 EDF 9.00 EDF   
Torsdag d. 18. maj  9.00 AMMH Se Lintrup  
Kristi himmelfartsdag  
Søndag d. 21. maj 6. s.e.p. Se Sdr. hygum 9.00 AMMH   
Søndag d. 28. maj pinsedag 9.00 EDF 10.30 EDF   
Mandag d. 29. maj 2. pinsedag Fælles se 14.00 EDF 

Sdr. Hygum friluftsgudstjeneste   
Søndag d. 4. juni trinitatis 9.00 AMMH  

 

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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