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”Fyldt med Blomster blusser Æbletræets Gren. Atter blåner Himlen dyb og varm og ren.”
Ludvig Holstein, H.S. nr. 311



Om barnedåb
Folkekirken har søsat en kampagne om barnedåb på Facebook, og man kan finde
den på nettet: http://www.folkekirken.dk/kontakt/av-rum/barnedaab
Baggrunden er ifølge kampagnens fortalere, at man mener, at folk glemmer at

fortælle nye generationer om dåben. Men andre anfører herimod, at kampagnen
kan få forældre til reagere med at gå imod…! Ja, sådan er der jo ofte for og imod.
Denne kampagne er anledningen til følgende overvejelse: 
Jan Lindhardt (1938-2014), der var universitetsteolog og forfatter og til sidst

biskop over Roskilde Stift, har sagt noget i denne retning: Alle mennesker er reli-
giøse: Hvis flypiloten fortæller passagererne, at flyet er havareret og styrter ned
om kort tid, vil de alle folde hænderne og bede Fadervor – for sig selv og flyet i
denne situation og for deres familie og venner, m. fl., så mange de nu kan nå.
Det er ikke sikkert, at Lindhardt har 100 % ret (der kan godt sidde en enkelt

standhaftig ateist med ufoldede hænder!), men jeg vil tro, at det er tæt på, og det
kan vi godt forstå med vores fornuft, for i den situation er der kun troen og håbet
tilbage.
Nu er det jo heldigvis ikke udbredt med flystyrt, men her er det anvendt som

et dramatisk billede på det, som man Gud-ske-lov ikke hele tiden går og tænker
på, men som pludselig kan indfinde sig: At livet rummer fare.
Dette synes jeg er et væsentligt argument for, at man lader sit barn døbe, skønt

man ikke er så kristen, at det gør noget, men dog er medlem af Folkekirken.
Dette argument er vel at mærke ikke kun sådan en slags forsikrings-agent-ar-

gument. For det handler ikke om at blive holdt skadesløs.
Det handler om at få et åndeligt tilhørsforhold med fra barnsben, et åndeligt

anker i livet. For undervejs i livet og med alderen udsættes man for ting, der åbner
dybere dimensioner i ens ånd, og det kan både være gode og onde ting, både være
til fred og glæde og til uro og sorg.
Derfor kan det få en væsentlig, ja, måske en meget stor betydning for ens barn,

at det er døbt til at tilhøre Gud i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn
(som det lyder ved dåbshandlingen) – både hvis der sker det noget alvorligt eller
ej. Derudover for at det kan blive vejledt til at gøre det gode og for at det kan
bede om tilgivelse, syndernes forladelse i Jesu Kristi navn, når det har gjort det
onde, og for at have en at udtale sin taknemmelighed over livet til. Ja, og for at
få Fadervor som dåbsgave til evigt eje. ”Thi dit er riget, magten og æren i evig-
hed!”
Og et barn vil aldrig bebrejde sine forældre, at de har ladet det døbe – det kan

jo heller ikke ses, det er som vandmærket i en gyldig pengeseddel. – Selv den dag
barnet måske er blevet en hårdkogt gudsfornægter, vil det kunne konstatere, at
det ikke har taget skade af dåben, og det kan melde sig ud af Folkekirken, - og
den dag, det i sit liv måske støder på noget, der genopvækker den ånd, det er døbt
i, kan det atter melde sig ind i Folkekirken eller en anden kristen kirke og vil
måske sende en taknemmelig tanke til sine forældre, at de lod det døbe.           
Livet er jo større end vi kan overskue… - og Gud er ånd, en dimension der

rækker ud over vores forstand, men også rækker ind i den.
Knud Riis



Konfirmandundervisning 2017-18
Nu er konfirmationerne i Lintrup, Hjerting og Sønder Hygum kirker vel over-
ståede, så nu retter vi blikket mod de kommende hold.
Vi begynder tirsdag d. 5. september kl. 7.50 i Hygum og torsdag d. 7. september

kl. ca. 14.15 i Lintrup. På den anden side af efterårsferien bliver de to hold efter
al sandsynlighed slået sammen til ét. Det ser det ud til, at holdene har en passende
størrelse til, og min erfaring siger, at det er fint undervisningsmæssigt - ikke mindst
i forhold til at synge, som vi naturligt nok gør en del, fordi der er salmer nok at
lære og dertil nogle fine sange fra Højskolesangbogen; og kan man ikke synge
med på nogen af salmerne i gudstjenesten, bliver tiden her også længere!
Men inden det hele går i gang inviteres de kommende konfirmander og deres

forældre til gudstjeneste med efterfølgende orientering og spørgsmål og snak
over en sodavand/kop kaffe. - Som det fremgår af gudstjenestelisten, er det den
27. august i Lintrup Kirke - og Præstegården - og den 3. september i Hygum
Kirke - og SogneHuset.

Arrangementer
Sogneudflugt
Årets sogneudflugt fælles for pastoratet går i år til Fyn, nærmere bestemt Egeskov
Slot. Det sker d. 22. august kl. 9-18, og udflugten annonceres som sædvanligt i
nytirsdag.

Aftengudstjeneste
3. august kl. 19 i Hjerting Kirke. Fælles for pastoratet.

Døbte
Hygum Kirke
Freja Gade Tanggaard
Mille Kabel Kristensen

Hjerting Kirke
Laura Lund Ågård Jensen

Viede
Hygum Kirke
Johanne og Kermit Sidelmann

Begravede / bisatte
Hjerting Kirke
Gudrun Hansen

Hygum Kirke
Dora Christensen
Dagmar Larsen
Asger Kabel
Aase Hoffensitz Olsen

Kommende konfirmationsdatoer
2018 2019 2020

Lintrup 8. april 28. april 19. april

Hjerting 15. april 5. maj kl. 12 26. april

Sdr. Hygum 6. maj 5. maj kl. 10 3. maj



Gudstjenester                                Lintrup Hygum             Hjerting

Juni
11. juni Trinitatis søndag           10.30 9
18. juni 1. s. e. Trin.                    9 10.30
25. juni 2. s. e. Trin.                    9 Moss Hansen ingen                    

Juli
2. juli 3. s. e. Trin.                    9 Moss Hansen ingen
9. juli 4. s. e. Trin.                    ingen 10.30 Moss Hansen
16. juli 5. s. e. Trin.                    ingen 9 Moss Hansen    
23. juli 6. s. e. Trin.                    10.30 ingen
30. juli 7. s. e. Trin.                    ingen 9

August
3. august 8. s. e. Trin. aftengudstj.fælles fælles                    19
13. august 9. s. e. Trin.                    9 Moss Hansen ingen
20. august 10. s. e. Trin.                  ingen 10,30
27. august 11. s. e. Trin.                  10.30 (konf.+forældre) 9

September
3. september 12. s. e. Trin.                  9 10.30 (konf.+forældre)
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Når der er dåb i Hjerting, bliver gudstjenesten i Lintrup automatisk flyttet hertil. Er dåben ikke
anmeldt inden kirkebladets deadline, vil ændringen blive annonceret i ugebladet nytirsdag.

Kirketjener i Lintrup og Hjerting
Dorthe Schilling, træffes daglig kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirkepladsen 1 A, 6660 Lintrup,
tlf. 74 85 54 85 - e-mail: lihjkirker@lintrup.dk

Kirketjener i Sdr. Hygum
Charles Volsgaard, træffetid 10.00-11.00, graverkontoret
Ribevej 53, 6630 Rødding , tlf. 74 84 53 80, e-mail: hygumkirkegaard@mail.dk

Sognepræst
Knud Riis, Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, tlf. 74 85 51 17, e-mail: KNKR@KM.dk

Kirkebil
Ældre og gangbesværede og kørestolsbrugere er velkomne til at benytte kirkebilen til gudstjenester
og sognemøder. Ring senest dagen før til Solveigs Taxi, tlf. 74 84 16 68.


