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Kirkebladene i Danmark

Nu blomstertiden kommer, med lyst og ynde stor 
 

Ordene er fra salme 722 af samme navn, som priser sommeren med alle 
dens blomster, grøde, fuglesang og sol (nogen gange). Går sommeren 
kold over landet hen, vi ved, den kommer jo hed igen. 

Tiden efter påske indledes med fejringen af kirkens fødselsdag, pinsen, og derefter 
er en stor del af sommeren og efteråret det, der hedder Trinitatis – tiden. Ordet 
trinitatis stammer fra det latinske ord for tre (tres) og ordet for enhed (unitas).  
Trinitatis er et vanskeligt begreb, som er en del af de kristne mysterier (fra græsk: 
hemmelighed). Der er ting ved Gud, som det ikke er forundt os mennesker at 
forstå. Treenighed betyder ikke, at vi har tre guder, eller at det er forskellige sider 
af Gud, men at Gud er et væsen, men tre personer. 
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Vi hører i Biblen om de tre personer, selv om ordet trinitarisk ikke er nævnt. Vi 
hører om, hvordan Helligånden i form af en due daler ned over Jesus, da han bli-
ver døbt, bl.a. i Markus-evangeliet, vi hører om, vi læser om, hvordan Gud Fader 
skaber verden ved hjælp af Ordet, Gud Søn, mens hans ånd, Helligånden svæver 
over vandene og hos Johannes, at Ordet var hos Gud og ordet var Gud.  
Trinitatis – tiden strækker sig fra pinse og helt hen til jul, kun afbrudt af Alle Hel-
gen og fylder således en betydelig del af kirkeåret. Gennem den anden halvdel af 
kirkeåret er der mange store begivenheder, der knytter sig til en af de tre, fx Gud 
søn og Gud Fader i julen, Helligånden i pinsen. I Trinitatis er der en lang periode 
uden højtideligheder, og den kaldes derfor også kirkens hverdag. Trinitatis søndag 
markeres enheden af Fader, Søn og Helligånd, og i Trinitatistiden skal de store 
højtiders budskaber slå rod og vokse til. 
 

Rigtig god sommer!  
Elizabeth Fonsmark, sognepræst

Det nye menighedsråd i Sønder Hygum  
De nye menighedsråd har været i funktion i et halvt års tid. Som tidligere 
lovet kan vi nu bringe billede af det nye menighedsråd i Sønder Hygum.   
Billede af Lintrup-Hjerting Menighedsråd har været bragt i en tidligere ud-
gave af kirkebladet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Øverst fra venstre: Formand Jessie Zornig Stenger, næstformand Sabine Lolk Vibild, 
kirkeværge Lars Rex Christensen. Nederst: Kasserer Annika Kingo Mikkelsen og 
kontaktperson Lone Ebbesen Hagensen. 
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Lintrup Kirkegård  
Når man går en tur på Lintrup Kirkegård, kan man ikke undgå at se de mange 
gravpladser, der er tomme. Man kan også iagttage, at der er kommet flere tomme 
gravpladser i de seneste år.   
Derfor tog menighedsrådet initiativ til at få lavet en plan for, hvordan der kan 
arbejdes med kirkegårdens udvikling den næste menneskealder og samtidig sikre, 
at der skabes en pæn og anderledes kirkegård i Lintrup. Planen er godkendt af 
Malt Provsti og svarer i alt væsentligt til den skitse, som blev præsenteret ved 
borgermødet i efteråret 2019.  
Planen er nu ved at blive omsat til virkelighed. I første omgang i det nordvestlige 
hjørne af kirkegården. Graverne i Lintrup startede allerede i december 2020 med 
at fjerne træerne langs diget mod nord. Og i perioden op til påske blev mange 
planter og hække fjernet ved de gravsteder, der har ønsket at komme med i om-
lægningen nu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er nu blevet flyttet og drejet gravsten over på deres nye plads, og det gamle 
græs er rømmet af, ligesom grus m.m. er fjernet. I stedet er der kommet den fi-
neste muld, som der skal sås græs i. Når dette blad udkommer, skulle graverne i 
Lintrup gerne være ved at plante de mange nye stauder, der skal sætte farver på 
Lintrup Kirkegård. 

 



Næste fase af arbejdet med kirkegårdsplanen bliver det nordøstlige hjørne af kir-
kegården og forpladsen ved kirketårnet, som vi ønsker at komme i gang med i 
2022. Igangsætningen forudsætter, at Malt provstiudvalg vil bevilge menigheds-
rådet penge til arbejdet på budget 2022, som skal godkendes til efteråret.  
Menighedsrådet inviterer på kirkegårdsvandring, når den nye beplantning er vok-
set til. Det bliver søndag d. 8. august efter gudstjenesten i Lintrup Kirke.
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Årets konfirmander  
Begrænsningerne, på hvor mange vi må samles i kirken, 
har betydet, at vi heller ikke i år kan holde konfirmation 
som vi plejer og gerne vil med mange i kirken og ved den 
efterfølgende private fest. Det er derfor aftalt med kon-
firmanderne og deres forældre, at konfirmationen i 2021 
opdeles i mindre hold, så det stadig er muligt at få gæster 
med i kirken og ved festen derhjemme.    

Konfirmationen i Sdr. Hygum Kirke d. 30. april 

Fra venstre: Sognepræst Elizabeth D. Fonsmark, Mathias Sølvbjerg Kjær, Andreas Rahr  
German Vejrup, Maja Lauritzen Hagensen og Line Bechmann.
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Fra venstre: Kasper Fogtmann 
Brodersen, sognepræst Elizabeth 
D. Fonsmark og Gustav Enemark 
Pedersen.  
 
Efter sommerferien er der 
konfirmation i Lintrup Kirke 
d. 22. august og i Sdr. Hygum 
Kirke d. 29. august.   
 
Konfirmanderne er: 
 Lintrup Kirke 
Lærke Ellegaard Jensen 
Ebbe Volder Adelholt  
Cecilie Ross Fisker 
 
Sdr. Hygum Kirke 
Lærke Grøn 
Colombus Lolk Vibild 
Shannie Osther Hansen 
 
Vi siger til lykke til konfiman-
derne og deres familier. 

Konfirmationen i Sdr. Hygum Kirke d. 2. maj

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 
Udsigterne til at vi igen må være flere sammen – ikke mindst udendørs – betyder, 
at menighedsrådene kan genoptage traditionen med en fælles friluftsgudstjeneste 
for pastoratet 2. pinsedag. I år er det d. 24. maj kl. 14.00 på Hjemstavnsgården i 
Sdr. Hygum. Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde den medbragte kaf-
fekurv eller købe kaffe i Hjemstavnsgården. Hvis vejret bliver dårligt, flyttes guds-
tjenesten til Sdr. Hygum Kirke.  Kom og vær med til en god eftermiddag. 

 
Kirkecafé i Sdr. Hygum 
 Begrænsningerne på, hvor mange vi må mødes som følge af coronaen, har tvun-
get menighedsrådet til at holde kirkecaféen lukket i en længere periode. Men 
med de lempelser, der nu er kommet og er udsigt til i den kommende tid, tør vi 
godt åbne op igen. Det sker torsdag d. 3. juni i Sognehuset i Sønder Hygum kl. 
10-12, hvor vi mødes til en kop kaffe, en snak og en sang. Vi forventer, at kirke-
caféen kan fortsætte efter sommerferien.  
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Hjerting Kirke 
Menighedsrådet har tidligere stillet i udsigt, at der skal være gudstjeneste i Hjer-
ting en gang i kvartalet. Det løfte har vi ikke kunnet holde, mens der har været 
begrænsninger på antallet af kirkegængere, gudstjenestens varighed og salme-
sangen. Siden årsskiftet og indtil slutningen af april har der således kun været til-
ladt at være 8 personer i kirken. Men med forårets lempelser må der nu være 15 
personer i kirken og vi må synge. Derfor vover vi pelsen og inviterer til gudstje-
neste i kirken søndag d. 13. juni. Kirken fremstår nu indbydende efter, at vi har 
fået styr på fugtproblemerne, som var ved at ødelægge det indre af kirken.   
Menighedsrådet har også været i dialog med Ribe Stift, Nationalmuseet og Kir-
keministeriets fagkonsulenter om automatisk klokkeringning morgen og aften 
og om fornyelser af det indre af kirken. Med kirkens høje alder kan vi ikke slå et 
søm i kirken uden at få lov af stiftet og Nationalmuseet. Status er at der bliver 
behov for en ny klokke, da den gamle klokke er fra 1411 og ikke tåler automatisk 
ringeanlæg. Desuden har menighedsrådet indgået aftale med en restaurerings-
arkitekt, som skal lave en idéskitse til fornyelse af kirkens indre.  Idéskitsen skal 
have en sådan form, at den kan danne grundlag for myndighedsbehandling og 
ansøgning om fondspenge til at føre ideerne ud i livet og til at informere bor-
gerne.    
Processen vil komme til at tage lang, men foreløbig kan vi glæde os over, at kirken 
er åben d. 13. juni. 
 
 
Familiegudstjeneste i Lintrup 
Vi er snart ved at nærme os et punkt, hvor det igen er muligt at holde familie-
gudstjenester, og det ser vi rigtig meget frem til. For tidspunkt hold øje med 
hjemmesiden www.lintrup-hjerting.dk eller Lintrup Menighedsråds Facebook-
gruppe. 
 
 
Sommerferie 
Sognepræst Elizabeth D. Fonsmark holder sommerferie i perioden 28. juni til 
19. juli. I denne periode passes vores kirker og de tjenstlige opgaver af sognepræst 
Anne-Marie Moss Hansen, Jels. Moss-Hansen træffes på tlf. 74552126 eller         
e-mail:AMMH@KM.DK. Herefter skal vores sognepræst være ferievikar for 
Moss-Hansen i 3 uger.  
 
Der vil i ferieperioden kun være søndagsgudstjeneste i én af pastoratets kirker - 
skiftevis i Lintrup Kirke og Sdr. Hygum Kirke. Selv om der ikke er gudstjeneste 
i egen kirke hver søndag i sommerferien, er man meget velkommen til at deltage 
i gudstjenesten i nabokirken og høre søndagens tekst og deltage i salmesangen.  
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Kirkebil 
Ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere er velkomne til at benytte kirkebil til gudstjenester 
og sognemøder. Kirkebilen bestilles senest dagen før hos Solveigs Taxi, tlf. 74 84 16 68.  
 
Graver i Lintrup og Hjerting 
Dorthe Schilling træffes dagligt (mandag undtaget) kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirke-
pladsen 1 A, 6660 Lintrup, tlf. 74 85 54 85, e-mail: lihjkirker@lintrup.dk. 
 
Graver i Sdr. Hygum 
Annette Busk Melholt træffes på arbejdsdage kl. 10.00-11.00, på 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 e-mail: EDF@km.dk. Mandag er fridag.  
 

Tilmelding til konfirmandundervisning 
Fremadrettet skal tilmeldingen til konfirmandundervisning ske digitalt via Fol-
kekirkens hjemmeside folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfir-
mandtilmelding. I år bliver det nødvendigt at starte konfirmandundervisningen 
for det næste år, inden der kan holdes indskrivningsgudstjeneste, fordi der på 
grund af coronaen skal holdes konfirmation 2 søndage i august. Konfirmanderne 
og deres forældre vil dog blive inviteret til et infomøde, som holdes en søndag 
efter gudstjenesten. Det bliver efter gudstjenesten:  
søndag d. 5. september kl 10:30 i Sdr. Hygum og  
søndag d. 12. september kl 10:30 i Lintrup. 
 
 
Ny graver i Sønder Hygum 
Annette Busk Melholt har 1. marts i år afløst 
Charles Volsgaard som graver og kirketjener 
ved Sønder Hygum Kirke. Annette Busk Mel-
holt har stor erfaring fra arbejdet på en kirke-
gård og siger til Kirkebladet: 
 ”Jeg er uddannet gartner og gartneritekniker 
og har næsten 20 års erfaring fra det grønne 
område og arbejde på kirkegården. Det er vig-
tigt for mig, at kirkegården fremstår velpasset, 
og at besøgende i kirken og på kirkegården 
føler sig velkomne. Jeg kan normalt træffes på 
kirkegården tirsdag-fredag kl. 8-15. Man er naturligvis også velkomne til at     
kontakte mig på graverkontoret i kontortiden”.  
Annette Busk Melholt er 50 år og bor med mand og på 2 børn på 14 og17 år i 
Sjølund syd for Kolding. 
”Jeg har haft en god start her i Sdr. Hygum og er blevet venligt modtaget af kol-
leger, menighedsråd, præst og byens borgere. Det tegner godt for arbejdet”. 



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting  
  
Søndag d. 6. juni 10:30 EDF 9:00 EDF 
1. s. e. trin  
 
Søndag d. 13. juni 10:30 EDF 9:00 EDF  
2. s. e. trin  
 
Søndag d. 20. juni 10:30 EDF 9:00 EDF 
3. s. e. trin  
 
Søndag d. 27. juni 9:00 EDF 10:30 EDF 
4. s. e. trin  
 
Søndag d. 4. juli 9:00 AMMH  
5. s. e. trin  
 
Søndag d. 11. juli 10:30 AMMH 
6. s. e. trin  
 
Søndag d. 18. juli 9:00 AMMH 
7. s. e. trin  
 
Søndag d. 25. juli 10:30 EDF 
8. s. e. trin  
 
Søndag d. 1. august 9:00 EDF  
9. s. e. trin  
 
Søndag d. 8. august 10:30 EDF  
10. s. e. trin  
 
Søndag d. 15. august 10:30 EDF 9:00 EDF 
11. s. e. trin  
 
Søndag d. 22. august 10:00 EDF  
12. s. e. trin Konfirmation  
 
Søndag d. 29. august 10:00 EDF  
13. s. e. trin Konfirmation 
 
Søndag d. 5. september 9:00 EDF 10:30 EDF 
14. s. e. trin Opstarts- 

gudstjeneste for 
konfirmander og 
deres forældre 

 
 
 

K I R K E T I D E R …
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