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Hygum Kirkes tårn er færdigrestaureret
Ja, nu står det og lnejser i al sin vælde og skønhed. Det g;orde det for så vidt.også før,

men som det frågik af sidste nr. af kirkåbladet, var det til sidst temmdig bedragerisk,

for det var i en bygrijngsmæssig forfatning, der var langt værre, end nogen havde forestillet
sig.
Dirfor er det også en kæmpemæssig restaurering, der er foretag-et, o-g den har været dJ'r

i penge, og den-har tillige kostet meget tid for dem i menighedsrådet, der har haft det
dågJife ani"ar, så dem eider al mulig grund til at tak]e for deres store ekstraindsats som
menishedsrådsmedlemmerl
Forlølet har rummet fint samarbejde mellem alle implicerede, og håndværkerne har ud-
fØrt et omåttende og lidt uvant men meget dygtigt arbetde, hvilket man kan især kan se,

når man går tæt på 
Knud, Riis

Arrangementer
Festzudstieneste i Hygum Kirke v. biskoppen
Sønd"ag tlen 18. septembii er det, som omtaltl sidste nr., vores biskop, Ilof Westergaard,

der foiestår gudstjenesten i Hygum Kirke kl. 10.10. Anledningen er færdiggørelsen af det
store tårnpr;iek.'Efter gudstjåesten er der frokost i Forsamlingshuset. Der følger nær-

mere oplysninger i dagspressen.

"Tårnsang"
Tondøs då 29. september kl. 19 inÅtercs der til sang i usædvarlige omgivelser, for
-.ores årganist lJ11a Volsgaard har fået den spændende id6 at holde sangaften i Hygum
Kirkes tårnrum, der er blevet renoveret og har en særlig akustik (- og der er mere i
december, se nedenfor).

Høstgudstjenester
2. oktober kl. 10.30 i Linhup
2. oktober kl. 19 i Hygm Åed efterfølgende kaffebord og højskolesangbog i SogneHuset

Studiekreds igen - beglnder 4' oktober
Da der var stoi tilfiedslied med forløbet af studiekreds sidste vinter, bliver der også mu-
Iished for at være med denne vinter. \å har inviteret 4 forskellige personer til at indlede
oier hver deres emne to præster og Lo lægfolk. Vi vil undersøge hvilken sammenhæng

der er mellem Kirke, daglgliv og BibåI. Det foregår i Sdr. Hygum Sognehus nedennær'nte

datoer fra kl. 19 til21.
Studiekredssamliagen vil forløbe således:
1. Præsentation af aftenens foredragsholder samt oplæg til samtale 125-30 rnin.).
2. Drøftelse i mindre gmpper (ca.40 min.), hvor en gmppeleder s9'rer-samtalen og en-

hver kan få et ord indført - og får serveret kaffe. Der er mulighed for at stille fore-
dragsholderen spørgsmåI.

3. Ai:unding.

Temaer og undervisere:
1. Tirsdag-den 4. okober "Menneskets plads i sk,bewæ-rket".Toredragsholder: Bjarne

Hvidbårg, Tistrup. Missionær og seniorkoordinator i Indre Mission.
2 . Tirsdag åen 1 5 . nåvember. "Evigt liv, her, nu og altid". Foredragsholder: Brian Madsen,

Vejle. Forlq'nder og foreningskonsulent i Indre Mission.



3. Tirsdag den 31. januar. "Påske og pinse udsprang afjul". Knud Riis, Lintrup. Sogne-
præst.

4. Tirsdag den 28. februar. "Det vigtigste først om Guds kald". Heine Holmgaard,
Bedsted. Sognepræst.

Emnerne er uafhængige af hinanden, og man kan derfor være med 6n eller flere aftener,
som mar nu har mulighed for. Alle er velkomre uanset alder, livssituation og overbevis-
ning. - Nærmere oplysninger kan fås hos graver Charles Volsgaard.

Børne- og ungdomsgudstieneste i Lintrup Kirke
Onstlag den 2. nouember kl.l9, Arrangeret af Kongeådalens Efterskole, KFUM-spejderne
og sognepræsten. Efterfølgende er der kage, sodavand og kaffe i Attiviteæcentret.

Mørkningsmusik i Hygum Kirke
Titrcdøg den 3. nouember kl. 16.30 v/ Ulla Volsgaard.

Alle Helgens dags gudstjenester
Søndag dn 6. november vrI Åi gudsdenesterne traditionen tro mindes dem, der er døde i
det foigangne år, og deres navne læses op fra prædikestolen. Det er i Hygum Kirke kl.
14.30, i Lintrup Kirke kl. 19.

Optatt til reformationsiubilæet v/ fortæller Ditte Krøgholt
Tirsdøg den 21. oktober kl. 19 i Linrrop Præstegård.
Næste år skiver vi 2017, og det beryder, at det er 500 år siden Martin Luåer slog sine
berømte 95 teser op på porten til slotskirken i l4.tttenberg - hvilket blev startskuddet til
reformationen.
I den anledning "varmer vi op" med Jakob Knudsens berømte romaner om Martin Lut-
her: "Angst" og "Mod", fortalt af Dine Krøgholt, der tidligere har gæstet os.

Zenobit
Onsdøg den 16. nouemåer er der koncert i Hygum Kirke med gn:ppen Zenobia, der kalder
sig selv danish folk trio og består af 3 lngre kvinder, der spiller og qmger danske højsko-
lesange og salmer. Musikken rummer egne arrangementer af den danske sangskat og om-
fariner elementer af tango, folkemusi! jazz og pop. Tiioen spiller også egne kompositioner
sat til såvel nye som velkendte tekster
Koncerten er arrangeret i samarbejde med Rødding Højskole og vil blive annonceret i
dagspressen.

"\4 synger julen ind"
Onsdøg den 14. december kl. 19 i Tårnrummet v/ Ulla Volsgaard

Kirkelige handlinger
\4ede
Lintrup Kirke
Louise Cordes og Mads Kristian Pedersen

Kirkebil
Ældre og gangbewærede og kørestolsbrugere
er velkomne til at beny"tte kirkebilen til guds-
tjenester og sognemøder. Ring senest dagen
før til Solveigs Ta-ti , telefon 7 4 84 16 68.

BegravedeÆisatte
Lintrup Kirke
Bodil KjærJensen
Astrid Olga Petersen
IngeborgJepsen

Hygum Kirke
Edel Hermine Voss
Inge Marie Chistensen Høj
Arne Sigvald Grøn



Modtager:

Omdc.: 6600
Toftager 16

6660 Lintrup
204,v,451
Gudstienester Lintmp Hygr- Hierting

September
11. september 16. s. e. Tiin. 10.30 9

18. september l7.s.e.Tiin 10 30 v. biskoppen 9

25. september 18. s. e.Tiin. 9 Moss l-Iarsen ingen

Oktober
2. oktober 19. s. e. Tiin. 10.30 Høstgudstjeneste 19 Høstgudstjeneste

9. oktober 20. s. e.Tlin. ingen 9 Moss Hansen

16. okober 21.s.e.Tiin. 9 Moss Hansen ingen

21. oktober 22. s. e. Tiin. ingen 10.30

30. oktober 23. s. e. Tiin. 10.30 9

2. november 19B & U.-gudstjeneste

November
6. november Alle Helgens dag 19 1410

13. november 25.s.e.Tiin. 9 10.30

20. november Sidste s. i kirkeåret 10.30 ingen

27. november l.s.iAdv. 9 10.30

December
4. december 2. s. iAdv 9 Moss Hansen ingen

11. december 3.s.iAdv. 10.30 9

18. december 4.s.iAdv. ingen 10 10

Juleaftensgudstjenester 201 6
Lintrup Kirke H. 13.30
Hygum Kirke kl. 15

Hjerting Kirke ld. 16

Når der er dåb i Hjerting, bliver gudstjenesten i Linn:up automatisk fl1'tter.hertil Er dåben ikke

anmeldt inden kirkebl"dåis deadfine, 
"it 

*ndringen blive annoncerer)'u'geb)ad'etnytindag'

Kirketiener i LintruD os Hierting
Dorthe Schilling, trættesZrgiig kl. b.oo-0.30 på $averkontoret, Kirkepladsen 1 A,

6660 Lintrup, dl 74 85 54 85 - e-mail: lihjkirker@lintrup.dk

Kirketiener i Sdr. Hygum
Char)es Volsgaard. træffecid I 0.00- I I .00. gra. erkontoret
Ribevej 5;, 6?30 lLdding , tll 74 84 53 80, e-mail: hygumtirkegaard@mail dk

Sognepræst
Ktind niit,l;.tt*puej 19, 6660 Lintrup, dl 74 85 51 17, mail: KNKR@Kll'dk

Udgilet 4 Lintrup, Hje?ting og Sdr lllgurn mnighedsråd.

låanhir*d" ri'taktør, Knad Ri , Lktrup?4 19,6660 Lint'u1,tlf 74 8t tl 17

Tyk: tudning Bogtrykkeri - Med forbehald for andringet


