
KIRI(EBLADET
Lintrup, Hjerting og Sdr. Hyg,r- sogne

Nr. 140 Juni -Juli - August 2016 Arg. a7

Sten på sten i lange baner og mange lag

L\grn Kirkes tånt. Lintntp Kirku dige.



Foto: Lifiet Hønten.

Ja, der har været gang i et utal af sten af flere slags i pastoratet: mark- og mur-'
bg rred al respeki foi omfanget i Lintrup, så er det Hygum, der tager førstepri-

sen, både rn. h. t. omlang/tjd - og prisl
Hvqum vinder også, nåidet gæiier baggrundene lor de sto're renoveringer' for
,rolie, det slemt, 

-hr''rs digerneikider ud, men det er dog noget værre' hvis tårnet

vælter - som der var risiko forl For som murerhånden illustrerer, var tårnmuren

flækket, så det yderste lag Yar ude på egen hånd.

Nu sktiver Grundtvig gi'"ske 
"ist' 

"Kiiken den er et gammelt hus, står om elrd

tårnene falde" (DDS nr. :Zl 1- og det gælder endnu mere "om end" digerne fal-

der sammen. - Men ikke desto mindre hører disse to ting naturligt en kirke til,
så det er skønt, at de nu er bragt flot i stand afhåndværkerne.
Som man kan ane affotoet på fårsiden, så er i skrivende stund tårnet færdigt,-stil-

Iadset er dog endnu ikke ttid", -"tt det er det efter al sandsynlighed ved dette

blads ankomst til modtagerne.
Grundtvig fortsætter i sin salme, "tårne fuldmange sanki g-rus, klokker end kime

og kalde, 
"kalde 

på gammel og på ung". Den første- del undgik vi heldig'!'ls at op-

låel - den næste h;r vi kur.rnet forsætte med under restaureringen, og her kan

det så passende tilføjes, at Hygum Kirkes klokker kimer og-kalder til en feiring
af tårnunderet ved gudstienesten søndag d. 18. september kl' 10.30, som vores

biskop Elof Westerlaard kommer og forestår - hvorefter alle er inviteret til en

sammenkomst i foisamlingshuset med menighedsrådet som vært' Nærmere

herom i dagspressen. Knud Riis

Konfi rmandunderwisning 2Ol 6- 17

Der er sket det lykkelige, at vi på baggrund af regeringens initiativ til genopret-

telse af normalitet i konfirmandundårvisningen nu fra næste skoleår kan under-

vise konfirmanderne i Sønder Hygum og Lintrup og I{jerting "som i gamle

dage", dvs. før skolereformen.
Så"næste år bliver konfirmander fra Fljerting og Linfup undervist sammen i kon-

firmandlokalet i Lintrup Præstegård og konfirmander fra Sønder Flygum bliver
undervist i SogneHuset i Hygum.
Det er endnu lkke helt på dei rene med tidspunkter, men de kommende konfir-
mander får inden sommerferien invitation samt besked om det praktiske.



Menighedsrådwalg 2016
2016 er valgår til menighedsrådet. I Lintrup og Hjerting skal der findes 2 kandi-

dater hvert sted. I Flygum 2 suppleanter.

Der er opstillingsmøder tirsdag den I3 sept., hvor alle er velkonne Måske er

det nogei for dig, kære læser - ogleller din nabo'

Margttb Clausen og Llannn Madren' menighedsrådsfonnend.

Affangementer
Sogneudflugt
talditionen tto er der sogneudflugt fælles for pastoratet. Datoen er endnu ikke fastsat,

men vi sigter efter sidste halvdel af augxst, og udflugten antonceres i nytirtdøg.

Aftengudstjeneste
25. augast kl. 19 i Lljerting Kirke. Fælles for pastoratet

Sangaften
1. septenrber kl. 19 i Lintrup Prænegårl v. Kirsten Sørensen og Knud Riis

Planlagte komrnende arrangementer
Festgudsgeneste
18. siptember kl. 10.30 i Hygum Kirke v/ biskop Elof Westergaard

m. efterfølgende sammenkomst i Forsamlingshuset.

Kirkelige handlinger
Døbte
Hygum Kirke
Liva Lindberg
Frederik Brern Andersen

\4ede
Hygum Kirke
Sofie og Mark Lindberg

Begravede / bisatte
Lintrup Kirke
Mogens Frydensberg
Christensen
Erna Nikoline Dall Jensen
Anders Olufsen Christiansen

Jens RosenJensen

Hygum Kirke
Valborg Hansen

Høstgudstjenester
2. oktaber kl. 10.30 i Lintrop
2. aktaber kI.19 i Sdr. Hygum

Komrnende konfi rmationsdatoer

2017 2018 2019

Lintrup 23. april 8. april 28. april

Hjerting 30. april 15. april 5. maj kl. 12

Sdr. Hygum 7.maj 6. maj 5. maj kl. 10

Kirkebil
Ældre og gangbesværede og kørestolsbrugere
er velkomne til at benytte kirkebilen til guds-
tienester og sognemøder. Ring senest dagen
før til Solveigs Taxi , telefon 7 4 84 16 68.



Modiagcr:

Omdc.: 6600
Toftager l6
6660 Lintrup
204,Y,25',7

Gudstienester Lintrup Hyg.t- Hjerting

Juni
12. juni 3. s. e. Tiin. 9 10.30

19. juni 4. s. e.'ilin. 10.30 9

26. juni 5. s. c.Ti'in. 9 10.10

Juli
t. irrli 6. r. c. Tirn. 10.10 ilgcn
10. juli 7. s. e. Tiin. ingen 9

17. juli 8. ', e. Trin. n 'n*"n
24. juli 9. s. e. Tiin. ingen 9 Moss Hanscn

31. juli 10.s.e.Tiin. 9 Moss I'Iansen ingen

August
7. august 11.s.e.Tiin. ingen 10.30 Moss Flansen

14. august 12. s. e.Tiin. 10.30 (konfl+forældre) 9

21. angust 13. s. e.Tiin. 9 10.30 (konf.+forældrc)

25. august 14. s. e.llin. iælles fælles 19

September
4. september 15. s. e. Tiin. ingen i0.10
11. september 16. s. e.Tiin. 10.30 9

Når der er dåb i Hjerting, bliver gudstjenesten i Lintrrrp automatisk fl1ttet hertil. Er dåben
ikkc anmcldt indcn kirkebladets deadline, vil ændringen blive annonceret i ugebladet

rytirdag.

Kirketjener i Lintr up og Hierting
Dorthe Schilling, træffes daglig kI.9.00-9.30 på gravcrkontoret, Kirkepladsen 1A,
6660 Lintrup, tlf. 74 85 54 85 - e-mail: lihjkirker@lintrup.dk

Kirketjener i Sdr. Hygum
Charles Volsgaard, træffetid 1 0.00- 1 1 .00, graverkontoret
Ribevej 53,6630 Røddnrg, df.74 84 53 80, e-mail: hygumkirkegaard@mail.dk

Sognepræst
IGud Riis, Lintrupvej 19,6660 Lintrup, df. 74 85 51 17, mail: KNKR@KM.dk

Ulgi'rct tf 1ntu1ry, Hjcft)ng ag Sdr fugnm nenigherlvnd.
tlnnnrsbø'ocnrlc rcddktør: Knnt{ Riis, Lintrupael 19,6660 Lhtnlp, J:713t 5I 17

T1k: Fsdtlmg BagtryLkeri. Med farbehoLl Jar tnrlringø:


