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Kirkebladene i Danmark

Alle Helgens Dag 
e seneste år er det blevet mere og mere almindeligt at fejre Alle Helgen
i kirken. Selv om det er en relativt ny tradition, har dagen en lang          hi-
storie. 

Alle Helgens Dag falder altid på den første søndag i november. I meget gamle
dage troede man, at mørkets magter i form af onde ånder, spøgelser og små-
djævle var på spil aftenen før for at håne de helgener, som dagen efter skulle æres
i kirken. Dagen efter Alle Helgen holdt man så Alle Sjæles Dag, hvor man min-
dedes de mennesker, der var døde i årets løb, som ikke var helgener. Da Danmark

D



blev protestantisk, fejrede man ikke længere helgener i kirken, men mindedes de
afdøde, som vi gør i dag. 
Alle Helgens Dag forveksles somme tider med Halloween. Halloween stammer
fra den gamle keltiske tro og falder altid på d. 31. oktober. Her fejrede man dels
det nye år og mindedes de døde, da man mente, at denne nat var grænsen mellem
de dødes og de levendes verden meget svag og nem at overskride. Begge dage
handler altså om at mindes de døde, men med udgangspunkt i hver sin tro.

Hjemmeside
Siden coronaens begyndelse i marts 2020 har alting været præget af hurtige æn-
dringer, alt efter hvordan virus har artet sig. Det gør det svært at planlægge. Vi
opfordrer derfor til, at man holder øje med hjemmesiden lintrup-hjerting.dk og
følger Menighedsrådet på Facebook for at holde sig opdateret om gudstjenester
m.m.

Forår og friluftsgudstjenester
I vore sogne er det blevet en tradition, at 2. pinsedag fejres med friluftsgudstje-
neste. I år var turen kommet til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, hvor gudstjenesten
kunne holdes under åben himmel klemt inde mellem regnbyger. Efter den vel-
besøgte gudstjeneste var der kaffe og hjemmebag på hjemstavnsgården.

I Lintrup var der igen mulighed for at holde familiegudstjeneste. For at undgå at
tænke på forsamlingsloft blev denne gudstjeneste også holdt udendørs. Det skete
i strålende sol ved bålhytten d. 9. juni. Der var mange i alle aldersgrupper, der
igen nød samværet omkring gudstjenesten, fællessang og fællesspisning.

Det er tanken at fortsætte med en familiegudstjeneste i Lintrup Kirke i løbet af
efteråret. For tidspunkt hold øje med hjemmesiden www.lintrup-hjerting.dk eller
Lintrup Menighedsråds Facebookgruppe.

    

Hjemstavnsgården,
Sdr. Hygum 
2. pinsedag.

Friluftsgudstjeneste
i Lintrup d. 9. juni.



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 arbejdsdage kl. 9.30-10.30 på graverkontoret, Ribevej 53, 6630
Rødding, tlf. 74 84 53 80, e-mail: hygumkirkegaard@mail.dk. Mandag er fridag.

Sognepræst
Elizabeth Fonsmark. Træffes på tlf. 74 85 51 17 og e-mail: EDF@km.dk. Mandag er fridag. 

Kirkecafé i Sdr. Hygum 
Kirkecaféen starter igen efter sommerferien torsdag d. 26. august kl. 10.00-11.30
i Sognehuset v/ Jessie Stenger og Ulla Volsgaard. Kirkecaféen fortsætter torsdag
d. 23. september, torsdag d. 28. oktober og torsdag d. 25. november kl. 10.00-
11.30. Alle er velkomne, også mænd.

Guldkonfirmation
50 års jubilæet for konfirmationen i 1971 i Sdr. Hygum bliver markeret ved guds-
tjenesten i Hygum Kirke d. 10. oktober kl. 10.30. En gruppe af jubilarer har taget
initiativ til at invitere deres medkonfirmander fra 1971 til Sdr. Hygum for at fejre
50 året for deres konfirmation i kirken. 

Høstgudstjeneste
Med til de faste gudstjenester i efteråret hører fejringen af høsten, som er en tra-
dition med mange år på bagen. Vi mødes i kirken i taknemmelighed over høstens
rigdom og synger ”Alle gode gaver, de kommer oven ned, så tak da Gud, ja pris
da Gud, for al hans herlighed”. Det er søndag d. 19.september kl. 14 i Sdr. Hygum
og kl. 15:30 i Lintrup.

BUSK
I 2019 havde vi en dejlig BUSK-gudstjeneste (Børn Unge Sogn Kirke) i Lintrup.
Vi håber meget, at det kan lade sig gøre igen i år. Nærmere information følger.

Konfirmandundervisning
Konfirmandundervisningen startede d. 10. august i Sognehuset i Sdr. Hygum.
Det plejer vi ikke at gøre, før der har været indskrivningsgudstjeneste, men i år
er der også er konfirmation i august. Jeg ser dog frem til at møde konfirmanderne
og deres forældre til gudstjeneste kl. 10:30 og efterfølgende info-møde i Sdr.
Hygum d. 5. september og i Lintrup d. 12. september. 
Husk tilmelding til undervisningen sker digitalt via hjemmesiden folkekirken.dk/
livets-begivenheder/ konfirmation/konfirmandtilmelding



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting

Søndag d. 5. sept. 9.00 EDF 10:30 EDF
14. s. e. trin. Opstartsgudstjeneste 

for konfirmander og 
deres forældre

Søndag d. 12. sep. 10:30 EDF Se Lintrup
15. s. e. trin. Opstartsgudstjeneste 

for konfirmander og 
deres forældre

Søndag d. 19. sept. 15:30 EDF 14:00 EDF
16. s. e. trin. Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste

Søndag d. 26. sept. Se Sdr. Hygum 9:00 AMMH
17. s. e. trin.

Søndag d. 3. okt. 9:00 AMMH Se Lintrup
18. s. e. trin.

Søndag d. 10. okt. Se Sdr. Hygum 10:30 EDF 
19. s. e. trin. Guldkonfirmation

Søndag d. 17. okt. 9:00 AMMH Se Lintrup 
20. s. e. trin.

Søndag d. 24. okt. Se Sdr. Hygum 10:30 EDF
21. s. e. trin.

Søndag d. 31. okt. Se Hjerting 9:00 EDF 10:30 EDF
22. s. e. trin.

Søndag d. 7. nov. 15:30 EDF 14:00 EDF
Alle Helgen

Søndag d. 14. nov. Se Sdr. Hygum 10:30 EDF
24. s. e. trin.

Søndag d. 21. nov. 9:00 AMMH Se Lintrup
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag d. 28. nov. EDF 14:00 15:30 EDF
1. søndag i advent Adventskransen Adventskransen 

tændes tændes

KIRKETIDER…

EDF: Elizabeth Dalsgaard Fonsmark. AMMH: Anne Marie Moss-Hansen. 
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