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Høst
Det er et lille ord, høst, mcn det er stort i indhold og betydning. Det cr dct stadigvæk,
sclv ort-t vi nu er langt lra de tidcr, hvor l)anmark var så udpræget et landbrugssamfund,
at de fleste fan.rilier levede af at dyrkc jordcn. lior også i dag lever vi alle af de algrødeq
der høstcsl
Der er dog stacligvæk rip;tig n-rar-rpJe, der hal levende erindring om høstcn før de store me-
jetærskeles æra. C)g i vort områcic har vi alle en særlig og n:elliggende mulighed for at
opleve eller genoplcvc høstcns historic, tirrdi vi har Hjemstavnsgår den i Sdr Hygurr, der
hvcrt år "genopfører'" høsten i tidligcrc tidcrs skikkelse (son nan krn se affotografierne
her - der venligst er lånt lra IJjcmstavnsgårdcns hjermesidel).
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Arrangementer
Høstgudstjenester
20. tptenber kl. / o i Sdr. H) g!m
27. septetnber kl. 19 i Lintrup

Invitation til de nye konfirmander og deres forældre
De kommende konfirmander i Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum skal møde i SogneHuset,
Sdr. Hygtm første gang onsdag kl. 8 i uge'13.
Som opåkt til konfi-rmindundervisningens b.gymdelse invrteres konfirmanderne og deres
foræld're cil guJ"tjene'te med efrerføigcnde "o'ri"nr"t"nd" møde om konfirmand-forbe-
redclsen samt en sodrvrnd og kop kaffe i hhv. præstegården og SogneHuset:
2a. *prtnbn kl.10.l0i Lintrun Kirke
27. siptntber kl. 10.30 i I lygun.r I{irke
Konfirmander og forældre får brev herom.

Børne- og ungdomsgudstjeneste i Lintrup Kirke
Onsdag den 21. oktober Arrangeret i samarbcjcl- mellem Kongeådalens Efterskole, KFUM-
spejdeine, menighedsrådet og sognepræstcn. Efterfølgende er der kage, sodavald og kaffe
i Akivitetscentret.

Sangaften i Lintrup Præstegård
Tbnclag den 29. oktober v/ KirsGn Sørensen og Knud Riis og incl. kaffebord m. ønskesang.

AIle Helgens dags gudstjenester
Søndøs den L nouimFer vil vi i gud'cienc*tcrnc traditionen tro mindes dcm, der er døde
i det L,.gangne år. og deres nn"rn. læse" op fia prædikestolen. l-lygum Kirke kl. 14.10,
Lintrup Kirke kl. 1a.

MørkrlinEsmusik i vintermånederne
Tir.,rldq ,1."5. novenl,er og on*lag tl. 16. detetnbe4 begge dage Lt. 16.10-17.00, er der igen
''mørkringsmu,ik" i Hygum l(rke ved rorcs organisl Ulla Vollsgaard.

Besøg afbiskoppen
S'n,liyJ,n lr. naa. er deL.ore" biskop. f lof Westergaard.
der foiestår gudstjcnesten i Linrrup Kirke kl. 10.J0.
LfLerfølgende er der er froko"tarrangenrent i Forsrmlings-
husec, hvor biskoppen også vil talc.
Om alle er velkomnc? ja, da.

Filmaften
Tirsdøg tlen 17. noaernber kl. 18.30 i Linnup Prcstegårtl, Så er der igen filmaften med kort præ-
sentation, god fiJm og samtale over en kop kaffe og et stykke brød. Bemærk tidspunktet!

Døbte

Lintrup Kirke
Frederik Rechnitzcr Madsen

Hierting Kirke
Mathilde Schaadt Østcrhaab

Hygum Kirke
Mikkel Andersen Gath
Jonas Lange Bechmann
Amanda Guldsmed Sørensen

Juleaftensgudstj eneste
Lintrup Kirke kl. 14.3 0
Hygum Kirke kl. 15

Hjerting Kirke ld. 16

Kirkebil
-Ældre og gangbesværede og kørestolsbrugere
er velkomne til at benltte kirkebilen til guds-
tJenester og sognemøder Ring senest dagen før
ril Solreig.Tlri, 71 81 l6 68.
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6660 Lintrup
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Gudstienester Lintrup Hygo- Hierting

September

13. september

20. september

27. september

Oktober

4. oktober

11. oktober

18. oktober

21. oktober

25. okober

15. s, e.Tiin.
16. s. e. Tiin
17. s. e.Tin.

18. s. e. Tiin.
19. s. e. Tiin,

20. s. e. Tiin.

21. s. e.Tiin.

10.3 0

10.30 (I{oni forældle)

19 Høstgudstjeneste

I
ingen

l0.l0
l9 B. & u. gudstjencste

9

19 Høstgudstjeneste

10.30 (IGn[ forældre)

10.3 0

9 Moss Hansen

ingen

r0.10

14.30

9 Moss Hansen

ingen

10.10

9

ingen

10.10

9

Novernber

l. november AJle Helgens dag 19

8. november 21. s. e. Tiin. ingen

15, november 24. s. e, Tiin. 10.30 v. biskoppen

22. november Sidste s. i kirkeåret ingen

29. november 1. s. i Adv. 10.30

December

6. december 2. s. i Adu

i3. december 3. s. i Adv,

20. december 4. s. i Adv,

9 Moss I'Iansen

ingen

r0.3 0

Når der er dåb i Hierting, bliver gtdstjenesten i Lintrup automatisk fl1ttet hertil. Er dåben

ikle anmeldt inden kirlebladets deadline, vil ændringen blive annonceret i ugebladet
nytirsdøg.

Kirketiener i Lintrup og Hierting
Dorthe Schilling, træffes daglig kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirkepladsen I A,
6660 Liltrup, rJf.7 4 85 54 85 - e-mail lihjkirker@lintrup.dk

Kirketjener i Sdr. Hygtm
CharlesVolsgaard, træffetid 10.00-11.00, graverkontoret
Ribevej 53,6630 Rødding , df. 74 84 53 80,
e-mail: hygumkirkegaard@mail.dk

Sognepræst
Krr-ud Riis, Linuupvej 19,6660 Lintrup, tlf.74 85 51 17, e-mai| KNKR@K /I.dk

Udgioet af Lintr p, Hjetxillg og Sdr Hygun menighedsid.
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