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1. Vi pløjed og vi så'de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

2. Han er jo den, hvis vilje
opholder alle ting,
han klæder markens lilje
og runder himlens ring,
ham lyder vind og vove,
ham rører ravnes nød,
hvi skulle ej hans småbørn
da og få dagligt brød?
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

3. Ja, tak, du kære Fader,
så mild, så rig, så rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund!
Vi kan jo intet give,
som nogen ting er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Tekst: Matthias Claudius 1782. Bearbejdet 1800. Jane M. Campbell 1861. Jacob Knudsen 1891. 



Krigergrave
For 100 år siden rasede 1. Verdenskrig på 4. år og trak sine blodige spor med enorme tab af
menneskeliv på slagmarkerne i øst, vest og syd. Også i vores sogne satte krigen sit blodige

aftryk. Alene i Lintrup Sogn blev 34 mænd dræbt eller døde som
følge af krigsskader. Hertil kom et ukendt antal mænd, som overle-
vede med skader på krop eller psyke. Et lignende mønster har også
præget de øvrige sogne i pastoratet og andre sogne i Sønderjylland. 
Det var tab og lidelser, som prægede hele lokalsamfundet fra ung til
gammel gennem en længere årrække. Nu er den personlige erindring
om disse tab og lidelser for længst forsvundet og er i stedet blevet en
del af vores lokalhistorie. Men det er vigtigt, at vi stadig husker de
faldne, så vi undgår, at historien gentager sig. I kirkerne er der opsat
mindetavler for de faldne. Det gælder også vore kirker. Nogle steder
er der i kirkerne ophængt de gamle faner fra de for længst nedlagte
foreninger for dansksindede krigsdeltagere.  Og på kirkegårdene er
der enkelte gravminder tilbage for faldne, selv om fredningsperioden
for gravstederne for længst er udløbet. 
På Lintrup Kirkegård står der spredt på kirkegården 6 mindesten
og jernkors for faldne under 1. Verdenskrig. Nogle af de gamle jern-

kors har været til genopmaling, så de kan læses. Det er menighedsrådets plan, at de 6 krigs-
mindesmærker skal samles på et gravsted i den sydlige del af kirkegården, hvor der i forvejen
er en krigsgrav for Jørgen P. Schultz, som omkom i Frankrig i 1916 (se foto). Det er planen, at
arbejdet med samling af de pågældende mindesmærker skal være færdigt til våbenstilstands-
dagen d. 11. november, hvor det er 99 år siden, at 1. Verdenskrig sluttede.  

Mindelunden ved Lintrup Kirkegård
Når et gravsted nedlægges, kan de pårørende fjerne gravstenen på gravstedet. Sker det ikke
tilfalder gravstenen kirken, og gravstenen kan fjernes fra kirkegården, medmindre gravstenen
er fredet. Der findes ikke fredede gravsten på Lintrup Kirkegård, og kun enkelte af de eksiste-
rende gravsten ventes at blive fredet.  
Kasserede gravsten kan derfor bortskaffes og sendes til destruktion, så det sikres, at gravsten
ikke senere bliver anvendt på en måde, der må anses for usømmelig. I en række tilfælde er kas-
serede gravsten fra Lintrup Kirkegård dog blevet samlet i Mindelunden, som er det træbevok-
sede område umiddelbart vest for graverhuset. Der er over en årrække efterhånden blevet
samlet et betydeligt antal gravsten, som spænder over en periode på næsten 100 år. Det er
således en del af vores lokalhistorie, der er placeret her, men det også en lokalhistorie, som
svinder bort i takt med at erindringen om de pågældende afdøde svinder hen. 
Området henligger uplejet og trænger til at blive saneret. Menighedsrådet planlægger derfor
at flytte nogle få af de mest interessante og bevaringsværdige gravsten fra Mindelunden og
samle dem på et af de tomme gravsteder på Lintrup Kirkegård. Det drøftes med Lintrup
Lokalhistoriske Arkiv hvilke gravsten, som bør bevares og samles på kirkegården. Resten af
gravstenene i Mindelunden forventes herefter fjernet og sendt til destruktion i januar 2018.

Kirkecafé
Kirkecaféen startede i foråret 2017 i Sognehuset i Sønder Hygum. Kirkecaféen er for alle -
både mænd og kvinder – som har lyst til lidt hyggeligt samvær med andre i et par timer.
Cafémøderne starter med kaffe og brød. Senere synger vi lidt. Hvis der er nogen, som har en
historie at fortælle eller har noget at fortælle om deres liv, så har caféen et lydhørt publikum.
Der har indtil sommerferien været rimelig god tilslutning, selv om der ikke er kommet mange
mænd.  Kirkecaféen begynder nu igen efter sommerferien. Første gang d. 7. september og der-
efter ca. en gang om måneden. 

Sygeorlov
Vores sognepræst Knud Riis er blevet sygemeldt. Det vides p.t. ikke, hvor længe sygefraværet



vil vare, men det må forventes, at det kan vare flere måneder. Sognepræsten er fortsat til stede
i præstegården i Lintrup, men vil ikke kunne varetage sine arbejdsopgaver under sygemeldin-
gen. Der vil ikke blive konstitueret nogen stedfortræder under Knud Riis’ sygefravær, da Stiftet
ikke har flere penge i præstekassen til vikarer. 
De kirkelige handlinger vil i stedet blive foretaget af skiftende præster fra de omkringliggende
pastorater og af pensionerede præster. Tag godt imod dem. Konfirmandundervisningen bliver
under sygefraværet uden medvirken af præster. I stedet vil undervisningen blive varetaget af
en kyndig ikke-præst. Malt Provsti arbejder p.t. med at finde en egnet underviser. 
Under sognepræstens sygefravær vil tjenestetelefonen fortsat være 7485 5117, hvor der
henvises til den vagthavende kirkebogsfører, som p.t. er sognepræst Anne-Marie Moss Hansen,
Jels, og hvor der kan aftales kirkelige handlinger. 

Arrangementer
Kirkecafé i Sognehuset Sdr. Hygum
Torsdag d. 7. september 2017 kl. 10.00-11.30 v. Jytte Pedersen og Ulla Volsgaard. Cafeen fort-
sætter herefter en gang om måneden.

Kirkekaffe i Lintrup Kirke
Søndag d. 17. september 2017. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe. Menigheds-
rådet fortæller om og viser kirkens nye vinduer og den renoverede alterkalk frem for interes-
serede.

Sang i tårnrummet i Sdr. Hygum Kirke
Torsdag d. 21. september 2017 kl. 19.00 v/Ulla Volsgaard

Folkemøde i Ribe
Torsdag d. 12. til søndag d. 15. oktober 2017 markeres 500-året for Luthers opslag af de 95 teser
på døren til Slotskirken i Wittenberg og for Reformationen med folkemøde i Ribe. Folkemødet
omfatter et festfyrværkeri af arrangementer med foredrag, debatter og diskussioner, forfatter -
arrangementer, koncerter, teater og film, udstillinger m.v. I alt er der over 100 arrangementer
under folkemødet. Det righoldige program kan ses på www.folkemødeiribe.dk eller følges på
Facebook.

Mørkningsmusik i Sdr. Hygum Kirke
Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 16.30-17.00 v/Ulla Volsgaard

Julekoncert i Sdr. Hygum Kirke
Torsdag d. 30. november 2017 kl. 19.00. Julekoncert med Føvlingkoret. Efter julekoncerten er
der kaffe i Sognehuset. 

Julekoncert i Lintrup Kirke
Søndag d. 10. december 2017 kl. 14.00. Julekoncert med Kongeåblæserne v. kapelmester Bjarne
Hansen. Efter julekoncerten byder menighedsrådet på gløgg og æbleskiver i Lintrup Forsam-
lingshus, og vi synger et par af julens sange.  

Kirkelige handlinger
Døbte
Lintrup Kirke
Iben Riis Ocksen
Emmilie Marie Wesselink
Hygum Kirke
Jes Harry Stephansen
Edward Hestekjær
William Hestekjær

Viede
Lintrup Kirke
Kristine og Kennet Lorenzen Stenkjær

Begravede / bisatte
Lintrup Kirke
Knud Henry Nielsen
Hygum Kirke
Harry Hansen
Letvi Tonny Larsen



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

Gudstjenester                                Lintrup Hygum           Hjerting

September
3. september 12. s. e. Trin                     kl. 9.00 10.30                   
10. september 13. s. e. trin.                     kl. 10.30 kl. 9.00                
17. september 14. s. e. Trin.                    kl. 9.00 ingen                   
24. september 15. s. e. Trin.                    ingen kl. 9.00                

Oktober 
1. oktober høstgudstjeneste.             kl. 19.00 kl. 10.30              
8. oktober 17. s. e. trin.                     kl. 10.30 ingen                   
14. oktober 18. s. e. Trin.                                                kl. 10.00 (dåb)
15. oktober 18. s. e. Trin.                    kl. 19.00              
22. oktober 19. s. e. Trin.                    ingen Kl. 10.30             
29. oktober 20. s. e. Trin                     Kl. 10.30 kl. 9.00                

November
5. november Allehelgensdag                kl. 9.00 kl. 10.30              
12. november 21. s. e. Trin.                    kl. 10.30 kl. 9.00                
19. november 22. s. e. Trin.                    kl. 9.00 kl. 10.30              
26. november sidste. s. i kirkeåret          kl. 10.30 ingen                   

December
3. december 1. s. i advent                     kl. 9.00 kl. 10.30              
10. december 2. s. i advent                     ingen kl. 9.00                
17. december 3. s. advent                       kl. 9.00 kl. 10.30              
24. december 4. s. i advent/ juleaften    kl. 14.30 kl. 13.30              16.00
Gudstjenestelisten er med forbehold for ændringer. Se NyTirsdag.

Udgivet af Lintrup, Hjerting og Sdr. Hygum menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: Jens Kristian Poulsen. - Fotos: Jens Christian Andersen.
Tryk: Rødding Bogtrykkeri. - Med forbehold for ændringer.

Når der er dåb i Hjerting, flyttes gudstjenesten i Lintrup automatisk til Hjerting. Er dåben ikke
anmeldt til sognepræsten inden kirkebladets deadline, bliver flytningen annonceret i ugeavisen
NyTirsdag. 

Kirketjener i Lintrup og Hjerting
Dorthe Schilling træffes dagligt (mandag undtaget) kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, 
Kirkeplad sen 1 A, 6660 Lintrup, tlf. 74 85 54 85, e-mail: lihjkirker@lintrup.dk

Kirketjener i Sdr. Hygum
Charles Volsgaard træffes på arbejdsdage kl. 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 (pt. sygemeldt). Tjenestetelefon 74 85 51 17, e-mail: knkr@km.dk 


