
1. Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
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DDS: 722. Nu blomstertiden kommer.

2. De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.
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3. Vi hører fugle sjunge
med mange hånde lyd,
skal ikke da vor tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjæl, ophøj Guds ære
med lov og glædessang!
Han fryde vil og nære
os på vort levneds gang.

4. Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til vort sidste,
opvarm vort kolde sind!
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,
vend bort al sorg og smerte
alt med din milde hånd!

5. Du Sarons blomst, vor lykke,
du lilje i Guds dal,
min sjæl du nådig smykke
med dyder uden tal!
Som dug af Zion signe
din nådes væld min ånd
til roserne at ligne,
der står på Libanon!

6. Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!

Israel Kolmodin 1694. W.A. Wexels 1840.
M.B. Landstad 1861. C.J. Brandt 1885.
Bearbejdet 1889.

På tur fra år 965 til år 1993 
Konfirmandudflugt d. 13. marts 2018

Konfirmander fra Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum sogne, sognepræst Knud Riis
og 2 hjælpere fra menighedsrådene deltog i årets udflugt for konfirmanderne.
Det blev en dejlig dag - både indholdsmæssigt og selskabeligt - med nogle søde
og interesserede konfirmander. 

Med bus gik det ad småveje til Tørskind Grusgrav, hvor konfirmanderne så
Roberts Jakobsens kæmpestore jernskulpturer. Næste mål var Kongernes Jelling,
gravhøjene og kirkegården med de 2 store Jellingsten, som Harald Blåtand
rejste til minde over sine forældre, kong Gorm den Gamle og Thyra Danebod.
Runestenene kaldes ”Danmarks dåbsattest”, fordi de har den første afbildning af
Kristus i Danmark og en inskription af runeskrift, som oplyser om den kong
”Harald der vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne".

I Esbjerg så vi Hjerting Kirke, der er opført i 1992 og er et af de mest vellykkede
eksempler på moderne dansk kirkebyggeri. Kirken er tegnet af Alan Havsteen
Mikkelsen og er en dansk landsbykirke i moderne udgave. Kirken er delt op i et
fritstående tårn og en kirkebygning i utraditionel form og med hvide yder  -
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vægge, alter, prædikestol, bænke og orgel som de gamle kirker. Mod vest er der
et vinduesparti med udsigt til Skallingen og Fanø, ud over Ho Bugt og videre til
Vesterhavet. 

Udsmykningen er lavet af nu afdøde Robert Jacobsen, en af de største i moder-
ne dansk kunst. Altertavlen består af en række små og mellemstore figurer, lavet
af skrot - gammelt, kasseret jern fra Esbjerg Havn: oliedunke, kæder, maskindele
– men bemalet med guld. I midten hænger Jesus med armene strakt ud til siden,
men uden kors – en slags to-i-én-figur, der både afbilder korsfæstelsen og Jesu
velsignelse. Se hjemmesiden http://www.hjertingkirke.dk.

Der var delte meninger blandt konfirmanderne om kirken og altertavlen, men
det er ikke første gang, at de unge har hældt mest til det gammeldags og kendte
– og det er ok. Deres største oplevelse var nok måltidet på McDonald’s. De syn-
tes også om meget af det andet, de så og oplevede, - og måske vil de en dag tænke
tilbage på det som lidt mere enestående end McDonald’s.

Dorte Hundstrup og Knud Riis

Konfirmander 2018 på udflugt i Hjerting Kirke v. Esbjerg.   Foto Astrid Andersen.
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Forårets konfirmationer
Det var en flok forventningsfulde konfirmander i stiveste skrud - 2 piger og 10
drenge - som afsluttede efterårets og vinterens undervisning ved konfirmatio-
nen i Lintrup Kirke søndag d. 8. april 2018. Endelig var dagen kommet, hvor de
skulle være midtpunkt for højtideligheden i kirken og festen i familiens skød. Det
var nok sådan konfirmanderne tænkte.

Det var en fyldt kirke med stolte forældre, glade søskende, familiemedlemmer i
øvrigt, venner m.fl., som kunne høre konfirmanderne fremsige trosbekendelsen
og bekræfte deres dåb. Alle kunne glæde sig over, at dagen blev årets første rigtige
forårsdag med højt solskin og en frisk vind, som fik flagene til at blafre. Konfir-
manderne kunne også glæde sig over, at der var lavet flagallé på kirkegården, og
at mange havde hejst flaget i Lintrup By. Søndagen blev også dagen, hvor den
nye flagallé, som lokalråd og foreninger har anskaffet, for første gang prydede
Lintrup by. Det blev en rigtig festdag.

Ved konfirmationen i Sdr. Hygum Kirke d. 6. maj 2018 blev 9 konfirmeret. Da
konfirmationen falder efter Kirkebladets deadline, er det først muligt at omtale
konfirmationen i Sdr. Hygum i det næste nummer af Kirkebladet, som udkom-
mer til september.

Konfirmander i Lintrup Kirke d. 8. april 2018.   Foto Jens Chr. Andersen.
Bageste række fra venstre: Valdemar Hammer, Rasmus Zoëga-Nielsen, Mads Christian Matzen, Oliver
Olesen Sørensen, Asbjørn Gryager, Jeppe Holst Wagner, Daniel Teilmann, Marco Midtgaard Mathiesen,
sognepræst Knud Riis. Forreste række fra venstre: Christian Ellegaard Jensen, Victoria Jensen,
Frederikke Christensen og Nicolaj Tørnæs.
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Guldkonfirmation 
I mange sogne er det efterhånden en tradition, at folk markerer 50 års jubilæet
for deres konfirmation – guldkonfirmation - ved en sammenkomst i det sogn,
hvor de blev konfirmeret. Det sker også i Lintrup-Hjerting, men indtil nu uden
medvirken fra menighedsråd eller kirke.

Menighedsrådet vil gerne fremme en tradition, hvor guldkonfirmanderne mø-
des til en gudstjeneste, så de kan hilse på hinanden og samles efter mødet i kir-
ken. Første skridt blev nået søndag d. 29. april 2018, hvor 9 konfirmander fra
årgang 1968 mødtes i Lintrup Kirke. Ved konfirmationen i 1968 var der 18 kon-
firmander i Lintrup og Hjerting, men nogle er siden faldet bort eller er flyttet
langt væk. Årgang-1968 var afdøde pastor Knud Holms første konfirmations-
hold i Lintrup og Hjerting.

Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på kaffe og rundstykker i Aktivitets -
centret, hvor snakken gik om gamle dage. Sidst på formiddagen tog guldkonfir-
manderne videre til middag på Sønderskov Hovedgård, hvor snakken fortsatte
livligt, inden man drog hver til sit ud på eftermiddagen.

Indskrivning til konfirmation i 2019
Konfirmationerne i 2019 holdes d. 28. april 2019 i Lintrup Kirke og d. 5. maj
2019 i Sønder Hygum Kirke. Hvis der er konfirmander fra Hjerting Sogn, som

Guldkonfirmander i Lintrup Kirke d. 29. april 2018. Foto: Privat.
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ønsker at blive konfirmeret i Hjerting Kirke, sker det d. 5. maj 2019 kl. 12.00.
Undervisningen starter i begyndelsen af september 2018 og gennemføres med
en dobbeltlektion en gang om ugen til foråret 2019 - bortset fra de uger, hvor
der ikke er undervisning i skolen. Undervisningen foregår fælles for Lintrup-
Hjerting og Sdr. Hygum. 

Inden undervisningen går i gang, inviteres de kommende konfirmander og de-
res forældre til en gudstjeneste med efterfølgende orientering, spørgsmål og snak
over en kop kaffe eller vand. Det sker søndag d. 26. august 2018 kl. 10.30 i Sdr.
Hygum Kirke og i Sognehuset og d. 2. september 2018 kl. 10.30 i Lintrup Kirke
og i konfirmandstuen i Lintrup Præstegård.

De anonymes gravsted på Sdr. Hygum Kirkegård
Da kirkegården i Sdr. Hygum blev omlagt for nogle år siden, blev der udlagt et
område til gravsted for de anonyme – de ukendtes grav. De fleste kirkegårde har
efterhånden udlagt et område, hvor folk, der ønsker at være anonyme efter døden,
kan stedes til hvile. 
De ukendtes gravsted er lige inden for lågen, som ligger øst for kirken ud mod
Østre Kirkevej.  Der er udlagt brosten på gravstedet og der er plads til blomster.
Der er også plantet et par træer. Der er desuden opstillet en mindesten, som er
udsmykket med et flot kors. Mindestenen er lavet af en gammel gravsten fra
kirkegården. Når beplantningen vokser til, kan gravstedet blive rigtig fint.

De ukendtes gravsted ved Sdr. Hygum Kirke. Privat foto.
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Kokhave Skov
Menighedsrådet ejer en lille skov på 2 ha
– Kokhave - som ligger lidt uden for Sdr.
Hygum på østsiden af vejen mod Fole.
Kokhave ser vældig fin ud her i foråret og
indbyder til en søndagsgåtur. Kokhave er
efter sigende en rest fra Farisskovene, som
i tidligere tider bredte sig tværs over Søn-
derjylland. 
I sensommeren og efteråret 2017 ryddede
HedeDanmark grundigt op i Kokhave.
Der blev tyndet kraftigt ud i de gamle
træer, der var gået ud, og væltede træer fra
de sidste storme blev fjernet. Skoven er
meget åben nu, men det er ikke menin-
gen, at der skal plantes nye træer. Selv-
såede træer og bunddække vil med tiden
begynde  at fylde mere. Vi må dog se tiden
an, så vi kan se, hvordan skoven vokser op
igen. Stien, der går rundt i Kokhave, vil blive slået, så den bliver farbar. Med tiden
vil der også blive anlagt en sti, så man kan gå rundt i skoven uden at skulle ud på
vejen. Der vil desuden blive sat skilte op. 

Loftsbjælkerne i Sdr. Hygum Kirke
Tagværkerne i kirken består af solidt ege-
tømmer og er alle middelalderlige. De
stammer formentlig fra de gamle Farris-
skove. Der er derfor ekstra grund til at
passe godt på dem og beskytte dem mod
skadedyr, som lever i træværk. 
Der har i flere år drysset fint træstøv ned
i kirkerummet. Det skulle dog være slut
nu, da loftsbjælkerne er blevet behandlet
for borebiller i vintermånederne. Under
arbejdet var der opstillet stillads over
bænkerækkerne og lagt gangbrædder over
stilladset. Kirkens dygtige medarbejdere
måtte derfor gøre grundigt rent i kirken,
da arbejdet var færdigt. Forhåbentlig har
loftsbjælker og kirkegængere nu fred for
borebillerne i en årrække.

Forår i Kokhave. Privat foto.

Skadedyrsbekæmpelse i Sdr. Hygum
Kirke.   Privat foto.
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Sognemøde i Lintrup-Hjerting d. 7. marts 2018
Menighedsrådet havde d. 7. marts inviteret til det årlige sognemøde i Lintrup
Forsamlingshus. Mødet blev indledt med fællesspisning. Derefter fortalte me-
nighedsrådet om arbejdet i det seneste år og planerne for det kommende år samt
om menighedsrådets økonomi. Underholdningen blev leveret af Duetten med
sangeren Pia Kamp Brincker og guitaristen Ovin Klein Olsen, som underholdt
med et potpourri af populære sange og melodier.

I menighedsrådets indlæg blev det bl.a. nævnt, at der længe har været alvorlige
fugtproblemer i Hjerting Kirke. Luftfugtigheden har i lange perioder ligget på
90 pct. eller mere. Hvis problemerne ikke bliver løst snarest, vil kirken forfalde,
og inventaret, som er flere hundrede år gammelt, vil blive ødelagt. Det siger
Nationalmuseets eksperter. 

Der har indtil nu ikke været medspil fra de kirkelige myndigheder, men Ribe Stift
har nu principgodkendt, at kirken får et automatisk affugtningsanlæg. Næste
skridt bliver at lave et detailprojekt, som kan godkendes af stiftet, og skaffe
penge til projektet. Der vil derfor fortsat gå tid, inden en løsning er en realitet.

En ny kirkegårdsplan for Lintrup Kirke var et andet hovedpunkt i menigheds  -
rådets gennemgang. Ønsket om en ny kirkegårdsplan skyldes, at der kommer sta-
dig flere tomme gravsteder på kirkegården. Årsagen er, at folketallet i Lintrup er
faldet over en længere årrække. Der bor i dag ca. 770 personer i sognet, men for
år tilbage boede der ca. 1.100 personer i sognet. Gravstederne bliver også sløjfet
hurtigere end tidligere, fordi de gamle familiegravsteder forsvinder, og der bliver
flere urnebisættelser. Fredningstiden for et gravsted binder brugen af kirkegården
30-40 år frem i tiden. Planen må derfor have et langsigtet perspektiv.

Den nye kirkegårdsplan forventes lavet i 2018, men inden planen kan føres ud
i livet, skal den naturligvis diskuteres med borgerne, ligesom der skal skaffes
penge til gennemførelsen. Det kan næppe ske før 2020. 

Det var ca. 35 mødedeltagere, der mætte af mad, ord og musikalsk underhold-
ning kunne tage hjem fra mødet. 

Familiegudstjeneste i Lintrup Kirke
Kan man gå til gudstjeneste sidst på en hverdagseftermiddagen, spise aftensmad
og være hjemme i god tid? Det kunne man sidst i april i Lintrup Kirke.  

Der var deltagere i alle aldre med til gudstjenesten, blandt andet en god flok

S IDEN S IDST…
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spejdere. Efter gudstjenesten gik turen over i Aktivitetscentret, hvor den lokale
pizzamand havde sørget for, at vi kunne spise og hygge os sammen en times tid.
Den gode tilslutning gør, at menighedsrådet vil arbejde med at lave noget
lignende en anden gang.

Sangaften i Tårnrummet i Sdr. Hygum Kirke
Et par gange om året, senest d. 18. april,
holder vores organist Ulla Volsgaard sang-
aften i tårnrummet til Sdr. Hygum Kirke,
hvor der er plads til ca. 20 personer. Afte-
nen byder på et udpluk af den danske sang-
skat fra højskolesangbog og salmebog.
Sangen lyder rigtig fint med den gode aku-
stik i tårnrummet. I aftenens første del in-
troducerer Ulla forfattere og komponister
til sangene. Midtvejs hygger deltagerne sig
med en kaffetår og en snak. Efter pausen er
valget af sange frit, og man kan lære nye
sange og melodier. Sangaftenerne i tårn-
rummet fortsætter efter sommerferien.

Lintrup Kirke byder på pizza d. 25. april 2018. Privat foto.

Hygge ved sangaften i Sdr. Hygum 
Kirke. Privat foto.
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Sommerferie
Også i 2018 er der udsigt til, at der bliver en lang sommerferie. Det gælder for
vores præst, medarbejdere og kirkesangere og for kirkegængere. Der vil derfor
være søndagsgudstjeneste skiftevis i Lintrup Kirke og Sdr. Hygum kirke fra d.
8.juli til d. 12. august 2018. Sognepræst Knud Riis og sognepræst Anne-Marie
Moss Hansen, Jels er ferieafløsere for hinanden i denne periode. 

Selv om der ikke som normalt er gudstjeneste i egen kirke hver søndag, vil det
dog fortsat være muligt at høre søndagens tekst udlagt og deltage i salmesangen,
hvis man tager til nabokirken. Broen over Hjortvad Å er sikker og let at passere,
vejen mellem Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum er ok, og Lintrup og Sdr. Hygum
har gode parkeringsforhold. Så fat mod og tag afsted. 

Kirkecafé i Sdr. Hygum 
Der er kirkecafé i Sognehuset d. 7. juni 2018 kl. 10.00-11.30 v. Jytte Pedersen og
Ulla Volsgaard. Kirkecaféen fortsætter efter sommerferien. Nærmere vil fremgå
af det kommende nummer af kirkebladet. 

Hjerting Kirke
Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 19.00 er der fælles gudstjeneste for pastoratet i Hjer-
ting Kirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe i kirken. 

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt fælles for
pastoratet, foregår d. 28.
august. Turen går til Tirpitz
ved Blåvand og Hjerting
Kirke i Esbjerg. Der er mid-
dag på en kro i omegnen og
eftermiddagskaffe på Hotel
Hjerting i Esbjerg, inden
turen går hjemad. 
Turen vil blive annonceret i
Ny Tirsdag med program.

NYT FRA  MENIGHEDSRÅDENE…

ARRANGEMENTER…

Tirpitz ved Blåvand.
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Døbte
Lintrup Kirke
Markus Thymann-Donslund

Sdr. Hygum Kirke
Alma Welling Tandrup

Begravede/bisatte
Lintrup Kirke
Kjeld Christensen
Kaj Julius Bjerregaard

Sdr. Hygum Kirke
Asta Svane Junker

KIRKELIGE  HANDLINGER…

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. 

Kirketjener i Lintrup og Hjerting
Dorthe Schilling træffes dagligt (mandag undtaget) kl. 9.00-9.30 på graverkon-
toret, Kirkepladsen 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. 
Træffes på tlf. 74 85 51 17 og via e-mail: KNKR@KM.dk. Mandag er fridag. 



Gudstjenester Lintrup Hjerting Hygum

Juni 

3. juni 1. s.e. trinitatis kl. 9.00 kl. 10.30

6. juni (onsdag) 2. s.e. trinitatis kl. 19.00 
Landsbyfest

10. juni 2. s.e. trinitatis Ingen Ingen

17. juni 3. s.e. trinitatis kl. 9.00 kl. 10.30

19. juni (tirsdag) 4. s.e. trinitatis Se Hjerting kl. 19.00 
(fælles) Se Hjerting

24. juni 4. s.e. trinitatis Ingen Ingen

Juli

1. juli 5. s.e. trinitatis kl. 9.00 kl. 10.30

8. juli 6. s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum kl. 10.30

15. juli 7. s.e. trinitatis kl.9.00 Se Lintrup

22. juli 8. s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum kl. 10.30

29. juli 9. s.e. trinitatis kl. 9.00 Se Lintrup

August

5. august 10. s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum kl. 10.30

12. august 11. s.e. trinitatis kl. 9.00 Se Lintrup

19. august 12. s.e. trinitatis kl. 10.30 kl. 9.00

26. august 13. s.e. trinitatis kl. 9.00 kl. 10.30 
Indskrivning

September

2. september 14. s.e. trinitatis kl. 10.30 kl. 9.00
Indskrivning

9. september 15. s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum kl. 10.30

Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten. Evt. ændringer vil blive meddelt i ugeavisen NyTirsdag.
Kirketider er offentliggjort på hjemmesiden www.sogn.dk/lintrup og www.sogn.dk/soenderhygum og for
Lintrup-Hjerting desuden på hjemmesiden www.lintrup-hjerting.dk.

Udgivet af Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum Menighedsråd. Redaktion: Jens Kristian Poulsen (ansvarsh), Erik Bertelsen
og Knud Riis. Tryk: Rødding Bogtrykkeri. - Med forbehold for ændringer..

KIRKETIDER…


