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Kirkebladene i Danmark

Pinse og sommer 
 

Pinsen er kirkens tredje store højtid. Her fejrer vi, at Helligånden kom til di-
sciplene, så de kunne begynde udbredelsen af evangeliet i hele verden. Discip-
lene havde siden afskeden med Jesus, da han for til himmels, været mismodige 

og uden energi. Men så kom Helligånden, der fyldte dem med dens kraft, så de med 
fornyet styrke kunne gå ud og forkynde evangeliet. Pinsen kaldes derfor også kirkens 
fødselsdag, fordi det nu blev muligt at udbrede Jesu lære til alle folkeslag. 
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I Danmark er pinsen også starten på sommeren – en periode, hvor naturen bliver 
grøn og frodig, og lyset giver vækst og glæde.  Det har Grundtvig beskrevet på        
mesterlig vis i salmen ”I al sin glans nu stråler solen”, der er en fast del af pinsen i 
den danske folkekirke. Den beskriver i poetiske billeder fra det danske forår og den 
danske sommer - hvordan Guds Helligånd fylder alt med nærvær og betydning og 
skaber en evig paradissommer, hvor livslyset – Kristus – stråler over alt.  
 
1 I al sin glans nu stråler solen, 
livslyset over nåde-stolen, 
nu kom vor pinselilje-tid, 
nu har vi sommer skær og blid, 
nu spår os mer end englerøst 
i Jesu navn en gylden høst. 
 
2 I sommernattens korte svale 
slår højt fredskovens nattergale, 
så alt, hvad Herren kalder sit, 
må slumre sødt og vågne blidt, 
må drømme sødt om Paradis 
og vågne til vor Herres pris. 
 
3 Det ånder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemligt gennem løvet, 
det lufter lifligt under sky 
fra Paradis, opladt på ny, 
og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod. 
 
4 Det volder alt den Ånd, som daler, 
det  virker alt den Ånd, som taler, 
ej af sig selv, men os til trøst 
af kærlighed med sandheds røst, 
i Ordets navn, som her blev kød 
og fór til Himmels hvid og rød. 

5 Opvågner, alle dybe toner, 
til pris for menneskets forsoner! 
Forsamles, alle tungemål, 
i takkesangens offerskål! 
Istemmer over Herrens bord 
nu menighedens fulde kor! 
 
6 I Jesu navn da tungen gløder 
hos hedninger så vel som jøder; 
i Jesus-navnets offerskål 
hensmelter alle modersmål; 
i Jesu navn udbryder da 
det evige halleluja. 
 
7 Vor Gud og Fader uden lige! 
Da blomstrer rosen i dit rige, 
som sole vi går op og ned 
i din Enbårnes herlighed; 
thi du for hjertet, vi gav dig, 
gav os med ham dit Himmerig. 
 
Tekst: N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853 
Melodi: Henrik Rung 1859
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Forårets konfirmationer  
Søndag d. 24. april blev 8 unge konfirmeret i Lintrup Kirke. Det blev en rigtig 
festdag for konfirmanderne og deres familier.  
 
For første gang i 3 år var det muligt at holde en konfirmation med plads til 
mange feststemte gæster i kirken. Vejret bidrog også til at gøre dagen festlig.  
 
Det var en herlig forårsdag med høj solskin og en frisk vind, som fik flagene til 
at blafre. Der var rejst flagallé ved kirken og i byen, og mange havde hejst        
flagene rundt omkring.   
Vi siger til lykke til konfirmanderne og deres familier.  

Konfirmation i Lintrup Kirke d. 24. april 2022. Fra venstre: Caroline Marie Arbjerg Andersen, 
Jakob Sunddal Mauritzen, Celine Midtgaard Friis Nielsen, Anne Sofie Søndergård Hansen, 
Isabella Nørregren Johansen, Lizette Skov Christensen, Lars Kjær Kynde, Anna Zoëga-Nielsen 
og pastor Niels Iver Juul. Foto: Jens Christian Andersen. 
 
Ved konfirmationen i Sdr. Hygum Kirke d. 1. maj er 4 unge konfirmeret.   
Billede fra konfirmationen vil blive bragt senere, da konfirmationen er foregået 
efter kirkebladets deadline. 
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N Y T  F R A  M E N I G H E D S R Å D E N E

Personalenyt  
Sygemelding 
Vores sognepræst Elizabeth D. Fonsmark er desværre blevet ramt af kræft og er nu i 
gang med et længerevarende behandlingsforløb. Vi ønsker Elizabeth held og lykke 
med behandlingerne og ser frem til, at hun vender tilbage senere på sommeren.         
I april måned har Niels Iver Juul, Middefart vikarieret. 
 
Kære alle i Lintrup, Hjerting og Hygum sogne 
I forbindelse med Elizabeth Fonsmarks sygemelding 
bliver jeg præst hos jer for en tid. Jeg glæder mig til at 
møde folk i sognene i forbindelse med de store dage i 
livet eller ved søndagens gudstjeneste.  Jeg kan fortælle, 
at jeg er vokset op på en gård ved Give, at jeg bor i 
Askov sammen med min mand og vore to børn.  
Dagligdagen for en præst holder jeg meget af; de 
mange møder med vidt forskellige mennesker, som i 
glæder og sorger forundres over livet og som søger et 
sted, måske et ritual og ikke mindst andre at dele det 
med. Jeg ser frem til at møde jer alle og sender samtidig 
et ønske om alt godt for Elizabeth og hendes familie i 
de næste måneder.  
Bedste hilsner fra Maja Nørtoft Lomholt      
 
Ny graver i Lintrup  
Den ledige graverstilling ved Lintrup og Hjerting 
Kirker er fra 15. marts blevet besat med Anne Sund-
dal Kvistgaard. Anne bor i Hjerting med mand, 2 
børn og husdyr. Anne blev den foretrukne ansøger 
blandt 8 ansøgere. Anne er et velkendt ansigt, da hun 
har været gravermedhjælper i Lintrup siden 2015.   
”Jeg har mærket efter i maven, om arbejdet som graver 
var noget for mig”, siger Anne. ”Jeg har nydt, at jeg fik 
chancen for at prøve det af i de 8 måneder, jeg har vika-
rieret som graver. Jeg kan godt lide kontakten til de men-
nesker, jeg møder i min hverdag på kirkegården og i kirken. 
Og jeg tror, at det samarbejde, der allerede består, er værd 
at bygge videre på.”    
Med Annes ansættelse skal stillingen som gravermedhjælper genbesættes. Det for-
ventes, at det med udgangen af april måned er afklaret, hvem den nye gravermed-
hjælper bliver.  

Maja Nørtoft Lomholt.  
Privat foto.

Privat foto.
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S I D E N  S I D S T …

Kokhave Skov 
På Folevej – godt en kilometer syd for 
Sdr. Hygum – ejer kirken en lille skov 
på 2 ha – Kokhave. Skoven ligger hen 
som urørt skovområde, hvor træer og 
beplantning stort set får lov til at passe 
sig selv. Skoven er meget åben med 
gamle krogede egetræer, efter at der for 
nogle år siden blev ryddet op i udgåede 
træer og beplantning. Det er menin-
gen, at selvsåede træer og buske efterhånden skal komme til at fylde mere. Der er 
dog for nylig blevet plantet nogle nye egetræer for at sikre, at egetræer kan vokse op, 
da bevoksningen er ved at blive så tæt, at selvsåede egeskud bliver kvalt.   
Der løber en sti rundt i Kokhave, hvor græsset bliver slået, så stien er farbar for fod-
gængere. Desuden er der opstillet et par bænke og bord. En del af Kokhaven – mod 
vest - har været plaget af fugtproblemer, men de er nu søgt afhjulpet med dræn, som 
kan lede vandet bort. Desuden vil overskydende jord fra omlægningen af kirkegården 
i Lintrup blive brugt til at udjævne huller og ujævnheder, så stien kan gøres færdig i 
området ud mod Folevej. Alle er velkomne til at bruge og være med til at passe på 
området. 
 
Coronakoncert 
I slutningen af februar måned var der koncert i Lintrup Kirke med Camenakoret fra 
Esbjerg, som underholdt med sange om coronaårene der gik. Det blev en meget flot 
koncert med sang, som fyldte kirkerummet med vellyd og spændte fra I Danmark 
er jeg født til Se den Lille kattekilling. Alle var enige om, at koncerten fortjener 
en gentagelse. Menighedsrådet har derfor aftalt med koret, at det kommer og giver 
julekoncert I Lintrup sidst på året. Glæd jer. 

Foto: Camenakoret i Lintrup Kirke d. 24. februar 2022. Jens Christian Andersen. 

Foto: Overblik over Kokhave Skov, Sdr. Hygum. 
Privat.
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A R R A N G E M E N T E R …

Fællesspisninger 
Et måltid bidrager til at styrke fællesskabet omkring kirken og giver mulighed for at 
få en hyggestund sammen med andre. Det er også tilfældet i Lintrup-Hjerting og 
Sdr. Hygum. Der har været fællesspisning efter gudstjenesten i Sdr. Hygum d. 27.  
februar med godt 50 deltagere, pizzagudstjeneste i Lintrup d. 9. marts med 85 delta-
gere og skærtorsdag i Lintrup, hvor 32 deltog og spiste påskelam. Menighedsrådene 
har fået positive tilbagemeldinger og opfordringer til at gentage fællesspisningen og 
håber at kunne følge op.  

Foto: Fællesspisning Sdr. Hygum d. 27. februar 2022. Privat.

Foto: Nyt stråtag på udhuset til Lintrup Præstegård, april 2022. Privat. 

Nyt stråtag på præstegården

Der er kommet nyt stråtag på præstegårdens udhus. Det gamle stråtag var       
efterhånden udtjent, så og der er blevet lagt nyt stråtag på vestsiden af taget 
og på gavlene i april måned. Resultatet er blevet rigtig flot. Desuden er der 
blevet repareret en større stormskade i rygningen på taget af stuehuset.      
Udhuset har oprindeligt været hestestald. Udhuset er nu indrettet til garage 
og oplagsrum for præsteboligen
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Kirkebil 
Ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte kirkebil til gudstjenester og sogne -
møder. Bilen bestilles senest dagen før hos Solveigs Taxi, tlf. 74 84 16 68.    
Graver i Lintrup og Hjerting 
Graverne træffes arbejdsdage kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirkepladsen 1 A, 6660 Lintrup, 
tlf. 74 85 54 85, e-mail: lihjkirker@lintrup.dk. Mandag er fridag.  
Graver i Sdr. Hygum 
Graver 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  
Sognepræstens kontor har tlf. 84 85 51 17. Under sognepræstens sygeorlov fungerer Maja 
Nørtoft Bomholt som sognepræst. Hun træffes tlf. 21480891 og e-mail: mnl@km.dk. Mandag 
er fridag. 
 

A K T I V I T E T E R …

Friluftsgudstjeneste 
Der er tradition for, at der bliver holdt friluftsgudstjeneste 2. pinsedag på skift mellem 
Lintrup og Sdr. Hygum. I år er friluftsgudstjenesten i Lintrup Præsteskov 2. pinsedag 
kl. 14.00. Lejlighedskoret medvirker. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på 
kaffe i bålhytten. Husk noget at sidde på – tæppe og/eller havestol. Ved dårligt vejr 
flyttes gudstjenestesten til Lintrup Kirke. Se facebook: Lintrup og Hjerting Kirker.   
 
Landsbyfestgudstjeneste  
Der er gudstjeneste i Lintrup Kirke torsdag d. 9. juni kl. 19.00 i anledning af lands-
byfesten i Lintrup. Efter gudstjeneste bydes der på kaffe i festteltet, og Kongeå -
blæserne v. Bjarne Hansen spiller populære melodier.  
 
Byfestfestgudstjeneste 
I forbindelse med byfesten i Sdr. Hygum vil der være gudstjeneste i festteltet onsdag 
d. 15. juni kl. 16.45.  
 
Kirkecafé i Sdr. Hygum 
Der er kirkecafé i Sognehuset i Sdr. Hygum torsdag d. 16. juni kl. 10.00-11.30, hvor 
vi hygger os med en kop kaffe, en snak og en sang. Alle er velkomne. Herefter holder 
vi sommerferie til september. Se næste nummer af Kirkebladet.  
 
Sogneudflugt 
Sogneudflugten i år bliver tirsdag d. 9. august og går til Nordvestfyn. Vi starter først 
på dagen fra Sdr. Hygum og Lintrup og kører til Bogense, hvor vi skal se på byen og 
spise til middag. Efter middagen kører vi til Humlemagasinet i Harndrup, som     
rummer over 20 forskellige typer haver, 3 museer, digteren Sigfred Petersen m.m., 
butik og café. Midt på eftermiddagen får vi kaffe, inden vi kører hjem, så vi kan være 
i Lintrup og Sdr. Hygum omkring kl. 17.  
Nærmere oplysning om udflugten vil komme i ugeavisen Nytirsdag.  



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting  
  
22. maj 5. s. e. påske Se Hjerting 9.00 EDF 10.30 EDF 
 
26. maj Kristi Himmelfartsdag Se Sdr. Hygum 10.30 EDF  
 
29. maj 6. s. e. påske 10.30 EDF Se Lintrup  
 
5. juni Pinsedag 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
6. juni Anden pinsedag 14.00 EDF 

Frilufts- 
gudstjeneste Se Lintrup  

 
9. juni 19.00 EDF 

Landsbyfest- 
gudstjeneste  

 
12. juni Trinitatis Se Sdr. Hygum 9.00 EDF  
 
15. juni 16.45 EDF 

Byfest- 
gudstjeneste  

 
19. juni 1.s.e. trinitatis 9.00 AMMH Se Lintrup  
 
26. juni 2.s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum 10.30  EDF  
 
3. juli 3.s.e. trinitatis 10.30 EDF Se Lintrup  
 
10. juli 4.s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum 9.00 EDF  
 
17. juli 5.s.e. trinitatis 10.30 EDF Se Lintrup  
 
24. juli 6.s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH  
 
31. juli 7.s.e. trinitatis 10.30 AMMH Se  Lintrup  
 
7. august 8.s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH  
 
14. august 9.s.e. trinitatis 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
21. august 10.s.e. trinitatis 9.00 EDF 10.30 EDF 
 
28. august 11.s.e. trinitatis 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
4. sept. 12.s.e. trinitatis 14.00 EDF 16.00 EDF 

Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste  
 

K I R K E T I D E R …

EDF: Elisabeth Dalsgaard Fonsmark / eller vikar. AMMH: Anne-Marie Moss Hansen. 
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