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Kirkebladene i Danmark

1Vi 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!

2Han 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!
DS. 730. Jakob Knudsen 1891

Peter Hansen: Pløjemanden vender.1902
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Høst og høstgudstjeneste
Årets høst giver føde til mennesker og dyr indtil næste års høst. Årets høst giver
også sædekorn, som indeholder kim og spire til nyt liv til erstatning for de liv,
som høsten tager. For de fleste af os er høsten og det daglige brød blevet en selv-
følge. Selv om høsten stadig er afhængig af naturens luner og omskiftelighed,
oplever vi ikke længere sult eller hungersnød som tidligere generationer. 

Jakob Knudsens smukke høstsalme – vi pløjed og så’de – lovpriser Guds skaber-
værk og fortæller os, hvor livets gaver kommer fra. Det mødes vi om til høst-
gudstjenesten, hvor vi takker for årets høst. Vi mødes i kirken for at fejre jordens
rigdom, og at vi har mad på bordet og foder til dyrene hver dag. Vi kan nyde den
høstpyntede kirke og vil synge høstsalmer, glæde os over naturens rigdom og
takke Gud for, at vi ikke skal gå sultne i seng, men har mad på bordet hver dag. 

Høstens gode gaver omfatter også en omsorg for dem, som er dårligt stillede.
Omsorgen for de dårligt stillede finder vi stadig i det høstoffer, vi kan give i
kirkebøssen.  

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
Det er efterhånden blevet en tradition, at der holdes fælles friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag for Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum sogne. Også i år blev traditionen
videreført med friluftsgudstjeneste ved Viggos Søer i Lintrup Præsteskov. Det
blev en rigtig god eftermiddag for de mange deltagere. Vejrguderne var os venligt
stemt med tørvejr, passende temperatur og ingen vind, og vores sognepræst
Elizabeth Fonsmark udlagde pinseteksten på bedste vis. Lejlighedskoret bidrog
med fælles salmesang og derudover med et par smukke numre fra den danske
sangskat. 

Friluftsgudstjeneste ved Viggos søer.
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Gud og Grill
Onsdag d.12. juni holdt sognepræst Elizabeth Fonsmark “Gud og grill” i anled-
ning af årets byfest i Sdr. Hygum. Under gudstjenesten, som blev holdt i festteltet,
havde Lisbet Hansen og Else Marie Pilegaard ”Engleværksted” bagest i teltet,
så der også var noget for de mindre børn. Dette bidrog til den gode stemning.
Ca. 70 var mødt frem for at deltage i arrangementet. Efterfølgende var menig-
hedsrådet vært med en grillpøse og øl/vand.  Det var virkelig dejligt med så stort
et fremmøde og tilskynder til at følge arrangementet op næste år. 

Kirkegårdsplan for Lintrup Kirke  
Lintrup-Hjerting Menighedsråd har indgået aftale med landskabsarkitekt Signe
Moos om en ny kirkegårdsplan for Lintrup Kirke. Formålet er at sikre, at kirke-
gården også fremover komme til at se pæn og harmonisk ud. Baggrunden for
arbejdet med en ny kirkegårdsplan er, at der kommer stadig flere tomme grav-
steder på kirkegården, og at et gravsted binder anvendelsen af kirkegården
30-40 år frem i tiden svarende til fredningsperioden for et gravsted. Det er derfor
vigtigt, at vi tænker os rigtigt godt om, når gravsteder anlægges eller sløjfes.
Arbejdet med planen går i gang i august måned og forventes afsluttet med
udgangen af 2019.  Menighedsrådet forventer at indkalde til et borgermøde om
den kommende plan, inden landskabsarkitekten gør kirkegårdsplanen færdig. 

Efter gudstjenesten var der lejlighed til at nyde den medbragte kaffekurv og få
sig en snak med venner og bekendte. Også for de små blev det en god eftermid-
dag. De benyttede lejligheden til at udforske søerne, undersøge alterbord og i
øvrigt tumle rundt uforstyrret af de voksne.

Engleværksted ved byfestgudstjenesten.
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ARRANGEMENTER…

Istandsættelse af våbenhuset i Sdr. Hygum Kirke
Som nævnt i det sidste nummer af kirkebladet har Sdr. Hygum Menighedsråd
planer om at renovere våbenhuset til kirken. Menighedsrådet havde håbet, at
arbejdet allerede ville være godt i gang på nuværende tidspunkt. Vi venter p.t. på
de sidste godkendelser fra Ribe Stift, så arbejdet kan gå i gang i løbet af de næste
måneder. Vi forventer, at kirken vil være åben under istandsættelsen. 

Indskrivning til konfirmation 2019/2020
Indskrivning sker i Sdr. Hygum Kirke d. 1.september efter gudstjenesten kl. 10:30
og i Lintrup Kirke d. 8. september efter gudstjenesten kl. 10:30. Konfirmander,
konfirmandforældre og sognepræst mødes efter gudstjenesten til en bid brød
og orientering om forløbet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
sognepræst Elizabet Fonsmark, edf@km.dk - tlf. 74 85 51 17.

Høstgudstjeneste

Sdr. Hygum Kirke: Søndag d. 15. september kl. 19.00 er der høstgudstjeneste i
Sdr. Hygum Kirke. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til sang, kaffe
og andet godt i Sognehuset. 

Lintrup Kirke: Søndag d. 22. september 2019 kl. 19.00 er der høstgudstjeneste
i Lintrup Kirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og æblekage
i kirken. 

Kirkecafé i Sdr. Hygum
Kirkecaféen starter igen efter sommerferien torsdag d. 19. september 2019 kl.
10.00 - 11.30 i Sognehuset v./ Jytte Pedersen og Ulla Volsgaard, hvor vi hygger
os med en snak og en sang eller to. Alle er velkomne. Kirkecaféen fortsætter der-
efter torsdag d. 24. oktober – torsdag 21. november – torsdag 12. december, alle
dage kl. 10.00-11.30.



5

Pizza – gudstjeneste
Tirsdag d. 24. september kl. 17:00 er der pizzagudstjeneste i Lintrup Kirke. Guds-
tjenestens tema vil være selve gudstjenesten og en gennemgang af dens forskellige
led. Hvis du altid har undret dig over, hvorfor man gør, som man gør i en guds-
tjeneste, så kom og vær med. Bagefter kan du få dig et stykke pizza i spejderstuen
i Lintrup Aktivitetscenter. 

Boblerne
Et fritidstilbud til alle børn, uanset alder. Vi mødes i sognehuset i Hygum og
snakker, synger salmer, hører Bibelhistorier, laver krea–arbejde, og hvad vi ellers
finder på. Boblerne er et samarbejde mellem Elizabeth Fonsmark, Lisbeth Han-
sen og Else-Marie Pilegaard. Vi mødes tirsdage fra 15:30 – 16:00. Første gang er
tirsdag d. 3. september. Boblerne holder pause i december.

Sangaften i Sdr Hygum
”Musik er Djævelens fjende…” sagde Martin Luther. Han mente, at salmesangen
var en af de dejligste gaver, Gud har givet os, og at det var vigtigt at synge sam-
men. Vi er i Danmark stolte af og glade for de mange smukke salmer, vi har og
taler om en ”salmeskat”. I 2016 udkom et tillæg til Den Danske Salmebog, ”100
salmer”, med nye salmer og ældre salmer, som ikke før har været en del af salme-
bogen.
Tro er ikke statisk, og det er de kunstformer, der fortæller om troen, heller ikke.
Troen fortsætter med at inspirere kunstnere, heriblandt salmedigtere, og det ser
vi i de nye salmer. De benytter et moderne sprog og nogle af dem er rytmiske i
deres udtryk. Der er absolut ikke tale om, at de gamle salmer ikke længere skal
synges, for det skal de, men variation er ikke at foragte.
For at fejre anskaffelsen af det nye salmebogstillæg inviterer menighedsrådene
til sangaften i Sognehuset i Sdr. Hygum torsdag d. 10. oktober kl 19:00. Bagefter
er der kaffe/the og kage.  



6

Filmaften
Tirsdag d. 22. oktober 2019 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.

Alle Helgen
Søndag d. 3. november er der Alle Hel-
gens gudstjeneste i Lintrup Kirke og
Sdr. Hygum Kirke. Dette kan være en
anledning til at mindes de døde i egen
slægt eller fra dit eget nabolag, og gøre
søndagen til en særlig dag på året, hvor
man mødes i kirken, og er fælles om at
mindes. En invitation sendes til dem,
der i årets løb har mistet en.

BUSK – gudstjeneste
D. 6. november er der BUSK – gudstje-
neste i Lintrup Kirke kl 18:30. BUSK
står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Gudstjenesten fejres i samarbejde mel-
lem præsten og spejderne i Lintrup.
Kom og vær med til en hyggelig og an-
derledes gudstjeneste. Årets tema for
BUSK-gudstjenesten er ”Vær en stjerne
for hin anden”.

Lysfest 
i Sdr. Hygum Kirke
Sidst i november vil der igen være lysfest
i kirken. Lysfesten holdes sammen med
børnehuset LUNA. Vi samles ved
LUNA kl. 16.45 og bevæger os med
børnene i spidsen til en festlig gudstje-
neste i kirken. 

Alle, som har lyst til at se børnene bære
lys og få en god oplevelse sammen med
børnene, er hjerteligt velkomne.    
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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
Elizabeth Fonsmark. Træffes på tlf. 74 85 51 17 og via e-mail: EDF@km.dk 
Mandag er fridag. 

Adventskoncert
Sdr. Hygum Kirke. Tirsdag d. 26. november kl. 19.00 er der adventskoncert, hvor
Øster Lindet Koret kommer og synger. Efter koncerten byder menighedsrådet
på æbleskiver og kaffe i Sognehuset, og vi synger nogle af julens sange.

Kirkekaffe
Lintrup-Hjerting Menighedsråd byder på kirkekaffe efter gudstjenesten i Lintrup
Kirke søndag d. 20. oktober og gudstjenesten i Hjerting Kirke søndag d. 17.
november 2019 kl. 10.30.

Barnedåb
Barnedåben er altid en offentlig begivenhed, som fejres ved en gudstjeneste i kir-
ken –normalt ved den almindelige søndagsgudstjeneste. Det er dog muligt at
holde dåb den første lørdag i hvert kvartal, foreløbig som en forsøgsordning.
Næste gang d. 5. oktober. 
Tilmelding til lørdagsdåb er senest en måned før til sognepræst Elizabeth Fons-
mark. 

Gudstjeneste juleaften 2019
Lintrup Kirke kl. 13.00 – Hjerting Kirke kl. 14.30 - Sdr. Hygum Kirke kl. 16.00.



Gudstjenester Lintrup Hygum

Søndag d. 1. sep. 11. s.e.t 9:00 EDF 10:30 EDF
Indskrivningsgudstjeneste 
for konfirmander

Søndag d. 8. sep. 12. s.e.t 10:30 EDF 9:00 EDF
Indskrivningsgudstjeneste 
for konfirmander

Søndag d. 15. sep. 13. s.e.t. 19:00 EDF
Høstgudstjeneste

Søndag d. 22. sep. 14. s.e.t 19:00 EDF 
Høstgudstjeneste

Tirsdag d. 24. sep. 17:00 EDF
Pizzagudstjeneste

Søndag d. 29. sep. 15 s.e.t 9:00 AMMH

Søndag d. 6. okt. 16. s.e.t 9:00 EDF 10:30 EDF

Søndag d. 13. okt. 17. s.e.t Se Sdr. Hygum 9:00 AMMH

Søndag d. 20. okt. 18. s.e.t. 10:30 EDF Se Lintrup

Søndag d. 27. okt. 19. s.e.t 9:00 EDF 10:30 EDF

Søndag d. 3. nov. Alle Helgens Dag 15.30 EDF 14.00 EDF

Onsdag d. 6. nov. EDF 18:30
BUSK – gudstjeneste i 
samarbejde med spejderne

Søndag d. 10. nov. 21. s.e.t. 9:00 EDF 10:30 EDF

Søndag d. 17. nov. 22. s.e.t. 10.30 EDF Se Hjerting
Hjerting Kirke

Søndag d. 24. nov. 23. s.e.t. Se Sdr. Hygum 9:00 AMMH

Søndag d. 1. dec. 1. søndag i advent 9:00 EDF 10:30 EDF

KIRKETIDER…

Er der barnedåb i Hjerting en søndag, flyttes gudstjenesten fra Lintrup Kirke til Hjerting Kirke. 
EDF: Elisabeth Dalsgaard Fonsmark. Eventuelle ændringer bliver meddelt i NyTirsdag, 
på www.sogn.dk/lintrup og www.sogn.dk/soenderhygum samt på www.lintrup-hjerting.dk

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


