
Marken er mejet
Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
//:Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.://
Tekst Mads Hansen 1868. Baseret på ældre vise af Adolph Recke.
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Høstgudstjeneste 
I Fadervor beder vi om det daglige brød, og ved høst siger vi tak, fordi vi fik det.
Det gør vi ved høstgudstjenesten, som vi holder i kirken i det tidlige efterår. For
de fleste af os er det daglige brød og årets høst blevet en selvfølge. Sommeren
2018 minder os dog om, at en god høst og det daglige udkomme ikke er en given
ting, men påvirkes af kræfter, som vi ikke bestemmer over. 
Sådan har det ikke altid været. Tidligere var vi i langt højere grad end nu afhæn-
gige af udbyttet af høsten. Høstgudstjenesten hed derfor en takkegudstjeneste,
hvor man takkede Gud for, at der var høstet tilstrækkeligt korn til, at mennesker
og dyr kunne overleve, indtil den næste høst var i hus. Hvis høsten var slået fejl,
f. eks på grund af tørke eller regn, blev der sult, så folk, især børn og gamle men-
nesker døde i hobetal, og husdyrene måtte slagtes i utide. I dag kan vi tære på over-
skudslagre eller få forsyninger fra fjernere himmelstrøg, hvis høsten er dårlig.
I takkegudstjenesten lå der også en omsorg for dem, der var mindre gunstigt stil-
lede. Det synger vi om i høstvisen Marken er mejet, hvor det lyder ”Rev vi marken
let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt”. Denne omsorg kan
vi stadig genfinde i det høstoffer, som vi kan lægge i kirkebøssen eller klinkpungen
ved høstgudstjenesten.

Årets høstgudstjeneste bliver holdt d. 9. september i Sdr. Hygum Kirke og d. 30.
september i Lintrup Kirke.
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Foto: Jens Christian Andersen.
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Sognepræsten går på pension
Sognepræsten i Lintrup-Hjerting og Sdr.
Hygum Pastorat har indgivet sin afskedsansøg-
ning for at gå på pension på grund af alder fra
1. november 2018. Knud Riis er fyldt 65 år og
har dermed nået den normale pensionsalder.
Knud Riis har været sognepræst i pastoratet
siden 2010 og har haft en mangeårig løbebane
som præst i folkekirken og som højskolelærer.
Præstefamilien er allerede flyttet ud af Lintrup
Præstegård tidligere i august måned, da
præstens hustru Eva Holm Riis har fået stilling
som sognepræst i Føvling og Stenderup fra 15.
august 2018. 

Fra d. 13. august 2018 og indtil videre fungerer
pastor emeritus Jørgen Hanssen, Gredstedbro som vikarierende sognepræst. 
Jørgen Hanssen er et velkendt ansigt i vore kirker, da han var vikar i de første
måneder af 2018.

Forløbet omkring opslag til stillingen og udpegning af en ny sognepræst styres
af Ribe Stift, men en ny sognepræst kan tidligst forventes at kunne tiltræde pr. 1.
november 2018. 

Der vil blive lejlighed til at tage afsked med Knud Riis søndag d. 23. september
2018 efter gudstjenesten i Lintrup Kirke kl. 9.00 og i Sdr. Hygum Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesterne d. 23. september inviterer menighedsrådene Lintrup-Hjer-
ting og i Sdr. Hygum til afskedssammenkomst for præstefamilien i Sdr. Hygum
Forsamlingshus kl. 12.00.

Konfirmation 2019
De kommende konfirmander og deres forældre inviteres 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 bagefter i Sog-
nehuset og søndag d. 2. september 2018 kl. 10.30 i Lintrup Kirke og efterfølgende
i konfirmandstuen i Lintrup Præstegård. Konfirmationen foregår d. 28. april 2019
i Lintrup Kirke og d. 5. maj 2019 i Sønder Hygum Kirke. Hvis der er kon -
firmander fra Hjerting Sogn, som ønsker at blive konfirmeret i Hjerting Kirke,
bliver det d. 5. maj 2019 kl. 12.00. Undervisningen starter i september 2018.

Gudstjeneste juleaften 2018
Lintrup kirke kl. 16.00 - Hjerting Kirke kl. 13.00 - Sdr. Hygum Kirke kl. 14.30.
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Konfirmation i Sdr. Hygum Kirke d. 6. maj 2018

S IDEN S IDST…

Fra venstre: Mark Lucas, Tobias Schack, Alexander Beck-Andersen, Oskar Wendelborn, Emma Kjær,
Maja Wolff, Sebastian Sørensen, Alex Hjortborg Hagedorn Lorentzen, Calle Lolk Vibild og sognepræst
Knud Riis.Foto: LLN Press.

En smuk forårsdag i maj, søndag d. 6. maj 2018 mødte 9 unge mennesker - 2
piger og 7 drenge - op i Sognehuset til Sdr. Hygum Kirke for at blive konfirmeret.
De var forventningsfulde, men også lidt nervøse, da de med præsten ved deres
side gik op til kirken, hvor familie og venner ventede på dem i en fyldt kirke. Nu
var dagen endelig kommet, hvor de skulle være midtpunkt i kirken og i familien
og venners kreds.

Flagene blafrede smukt langs hele Ribevej i Sdr. Hygum by, som traditionen fo-
reskriver. Det er næste års konfirmander og deres forældre, der sørger for, at
denne smukke tradition bliver holdt vedlige. På vejen uden for kirken ventede
forskellige flot pyntede køretøjer, der skulle køre nogle af konfirmanderne fra
kirken og frem til deres videre færd denne dag.

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag
I det fineste pinsevejr med høj solskin og blæst var Hygum Hjemstavsgård parat
til at tage imod til friluftsgudstjenesten kl. 14. Vi sad på de fine bordbænke på ny
anlagt terrasse, alterbord og orgel var på plads, ligesom der var lavet en alternativ
kirkeklokke, som vores graver betjente på smukkeste vis. Vinden legede lystigt
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ARRANGEMENTER…

LINTRUP-HJERTING
Høstgudstjeneste
Søndag d. 30. september 2018 kl. 19.00 er der høstgudstjeneste i Lintrup
Kirke. Efter gudstjeneste byder menighedsrådet på kaffe og æblekage. 

Kirkekaffe
Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter gudstjenesterne søndag d. 16. sep-
tember, søndag d. 14. oktober.

Filmaften 
Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 19.00 vises der film i konfirmandstuen i Lintrup
Præstegård. Efter filmen er der kaffe, og der vil være lejlighed til at tale om filmen.

Allehelgensdag
Søndag d. 4. november 2018 kl. 14.00 i Hjerting Kirke, hvor vi mindes dem,
som er døde i Lintrup og Hjerting sogne det seneste år. Efter gudstjeneste byder
menighedsrådet på kaffe. 

Foredrag om våbenstilstanden i 1918
I anledning af 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig ved våbenstilstanden
d. 11. november 1918 holder lektor Jørn Buch foredrag i Hjerting Forsamlings-
hus torsdag d. 8. november 2018 kl. 19.00 om afslutningen af 1. verdenskrig. 

Menighedsrådet og de lokalhistoriske arkiver i Lintrup og Hjerting er indbydere
til aftenen.

Familiegudstjeneste
Onsdag d. 14. november 2018 kl. 17.00 er der   familiegudstjeneste i Lintrup
Kirke. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i spejderstuen i Lintrup Aktivi-
tetscenter.

med organistens papirer og siderne i præstens bibel. Blomsterbuketterne på bor-
dene havde også svært ved at stå stille. 
Den drilske vind kunne imidlertid ikke forhindre, at det blev en fin gudstjeneste
med god opbakning. Lejlighedskoret bidrog med deres smukke sang til, at efter-
middagen blev en god oplevelse. Den smukke udsigt og udsynet mod nord over
dalen ved Hjortvad å bidrog også til den gode stemning. 

Efter gudstjenesten blev der købt kaffe med dejlig lagkage til, eller man nød sin
medbragte kaffekurv.
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Julekoncert
Søndag d. 9. december 2018 kl. 14.00 er der julekoncert i Lintrup Kirke.
Nærmere om koncerten vil blive meddelt i det næste nummer af kirkebladet og
i ugeavisen NyTirsdag.

SDR. HYGUM
Kirkecafé i Sognehuset
Kirkecaféen starter igen efter sommerferien torsdag d. 6. september 2018 kl.
10.00-11.30 v./ Jytte Pedersen og Ulla Volsgaard, hvor vi hygger os med en snak
og en sang eller to. 
Alle er velkomne. Kirkecaféen fortsætter torsdag d. 4. oktober, torsdag d. 8.
november og torsdag d. 5. december 2018 alle dage kl. 10.00-11.30.

Sang i tårnrummet
Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 19.00 er der sangaften i tårnrummet i Sdr.
Hygum Kirke ved organist Ulla Volsgaard. 

Sangaftenen byder på et udpluk af den danske sang- og salmeskat, og der bliver
mulighed for at foreslå sange, der skal synges.  

Høstgudstjeneste 
Søndag d. 9. september kl. 19.00 er der høstgudstjeneste i Sdr. Hygum Kirke.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til sang, kaffe og andet godt i Sog-
nehuset. 

Allehelgensdag
Ved gudstjenesten d. 4. november kl. 15.30 i Sdr. Hygum Kirke mindes vi dem,
der er døde i sognet det seneste år. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
kaffe i tårnrummet.

Våbenstilstandsdagen d. 11-11-1918
Den 11. november 2018 er det hundrede år siden, 1. Verdenskrig sluttede med
våbenstilstanden. Det er en mindedag, som vi har stor grund til at fejre i Sønder-
jylland. 
I Sdr. Hygum vil vi efter gudstjenesten lægge en krans ved mindestenen til minde
om de 39 personer fra Sdr. Hygum Sogn, som mistede livet i krigen. Bagefter
samles vi i Sognehuset til lidt mad og hører efterkommere til nogle af de faldne
fortælle om, hvad de har fået overleveret i deres familier om 1. Verdenskrig. 
Arrangementet sker i samarbejde mellem Hygum Historiske Arkiv og menig-
hedsrådet. 
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Mørkningsmusik
Onsdag d. 28. november kl. 16.30-17.00 spiller organist Ulla Volsgaard mørk-
ningsmusik i Sdr. Hygum Kirke.

Adventskoncert
Søndag d. 9. december 2018 kl. 19.00 er der adventskoncert i Sdr. Hygum
kirke. Nærmere om koncerten vil blive meddelt i det næste nummer af kirke -
bladet og i ugeavisen NyTirsdag.

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
Den fungerede sognepræst er indtil 1. november 2018 pastor emer. Jørgen
Hanssen. Sognepræsten kan kontaktes via pastoratets ordinære tjenestetelefon
tlf. 74 85 51 17.  Efter 1. november vil tjenestetelefonen henvise til den kirkelige
betjening. Mandag er fridag. 

Døbte
Lintrup Kirke
Mira Meyrem Aslanci
Lærke Marie Olesen

Sdr. Hygum Kirke
Alma Welling-Tandrup

Viede/kirkelig velsignelse

Hjerting Kirke
Mette og Michael Dannevang Johannsen

Begravede/bisatte
Lintrup Kirke
Hans Sørensen

Sdr. Hygum Kirke
Inga Olsen



Gudstjenester Lintrup Hjerting Hygum
September
2. sept. 2018 14.s.e. trinitatis kl. 10.30 kl. 9.00

Indskrivning
9. sept. 2018 15.s.e. trinitatis se Sdr. Hygum kl. 19.00 

høstgudstj.
16. sept. 2018 16.s.e. trinitatis kl. 10.30 Se Lintrup
23. sept. 2018 17.s.e. trinitatis Kl. 9.00 Kl. 10.30 

afskedsgudst. afskedsgudstj.
30. sept. 2018 18.s.e. trinitatis kl. 19.00 kl. 10.30 

høstgudst.

Oktober
7. okt. 2018 19. s.e. trinitatis kl. 10.30 kl. 9.00
14. okt. 2018 20. s.e. trinitatis kl. 9.00 se Lintrup
21. okt. 2018 21. s.e. trinitatis se Hygum kl. 10.30
28. okt. 2018 22. s.e. trinitatis kl. 10.30 kl. 9.00

November
4. nov. 2018 Allehelgensdag se Hjerting kl. 14.00 kl. 15.30
11. nov. 2018 24. s.e. trinitatis kl. 9.00 kl. 10.30
14. nov. 2018 kl. 17.00 

fam. gudst.

18. nov. 2018 25. s.e. trinitatis Se Hygum Kl. 9.00

25. nov. 2018 sidste s. kl. 10.30 Se Lintrup
i kirkeåret

December
2.  dec. 2018 1. s. i advent kl. 9.00 kl. 10.30
9. dec. 2018 2. s. i advent kl. 10.30 kl. 9.00

KIRKETIDER…

Der tages forbehold for ændringer i kirketiderne. Ændringer bliver meddelt i ugeavisen NyTirsdag.
Kirketider meddeles også på www.sogn.dk/lintrup og www.sogn.dk/soenderhygum og for Lintrup-
Hjerting desuden på 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..


