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Kirkebladene i Danmark

Om at høste og blive høstet1 
 

September er måneden, hvor ferien er forbi, og det er blevet hverdag. Der kan 
stadig være solskin, og himlen er høj. Og høsten er kommet godt i hus, så der 
er forråd til den kommende vinter og sædekorn til næste års høst. September 

er også årstiden, hvor det går mod efterår og vinter med mørke, kulde, regn og blæst, 
hvor bladene falder, planter visner og gamle og svagelige bliver syge og falder bort.  
1Frit efter Cecilie Vestergaard Raaberg og Tine Lindhardt, Bibelselskabet
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Det er godt, at der er korn og frugter at høste, både i konkret og i overført forstand. 
På den anden side er høst også forbundet med ophør, død og efterår. Når markerne 
er høstet, står kun stubbene tilbage. Men høst er en del af livets cyklus og naturens 
gang. Det, der er sået, skal høstes. Det gælder i naturen, det gælder i livet, og det gæl-
der mennesker. Det er glædeligt, at vi kan høste, og at andre kan høste fra os. Det 
kalder på taknemmelighed og vemod, fordi høst følges af ophør og død. 
 
Men til døden føjer sig et håb om og en tillid til, at der efter hver høst kommer en 
ny tid til at så og dermed til nyt liv. Som Gud siger efter syndfloden: ”Så længe solen 
står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre”. 
(1. Mosebog, kap. 8, v. 229). 
 
September og efterår indgår også i den smukke og populære høst- og efterårssalme 
”Septembers himmel er så blå”, som Alex Graff skrev under et højskoleophold i 1949.   
 
 
 
1.  Septembers himmel er så blå 
     dens skyer lyser hvide 
     og lydt vi hører lærken slå 
     som før ved forårstide. 
     Den unge rug af mulden gror 
     med grønne lyse klinger 
     men storken længst af lande fór 
     med sol på sine vinger. 
 
2.  Der er en søndagsstille ro 
     imellem træer og tage 
     en munter glæde ved at gro 
     som var det sommerdage. 
     Og koen rusker i sit græs 
     med saften om sin mule, 
     mens bonden kører hjem med læs, 
     der lyser solskinsgule. 
 
3.  Hver stubbet mark, vi stirrer på 
     står brun og gul og gylden, 
     og røn står rød og slåen blå 
     og purpursort står hylden. 
     Og georginer spraglet gror 
     blandt asters i vor have, 
     så rig er årets sidste flor: 
     oktobers offergave. 

 
4.  De røde æbler løsner let 
     fra træets trætte kviste. 
     Snart lysner kronens bladenet 
     og hver et løv må briste. 
     Når aftensolen på sin flugt 
     bag sorte grene svinder 
     om årets sidste røde frugt 
     den tungt og mildt os minder. 
 
5.  At flyve som et forårsfrø 
     for sommerblomst at blive 
     er kun at visne for at dø 
     kan ingen frugt du give. 
     Hvis modenhedens milde magt 
     af livet selv du lærte 
     da slår bag falmet rosendragt 
     dit røde hybenhjerte. 

 

Septembers himmel er så blå



3

S I D E N  S I D S T …

Forårets konfirmander – fortsat   
Ved konfirmationen i Sdr. Hygum Kirke d. 1. maj blev 4 unge konfirmeret. Billedet 
af konfirmanderne bringes først nu, da det pga. Kirkebladets deadline ikke har været 
muligt før.  

Fra venstre: Pastor Niels Iver Juul, Mads Stenger Sidelman, Mikkel Berg Hansen, Frederik Aoqi Ge-
ertsen og Sofie Beck Pedersen. Privat foto.

Lintrup Præsteskov 
Lintrup Præsteskov ser p.t. noget hærget ud. Der er hen over sommeren blevet tyndet 
ud i skovområdet nord for søerne for at skaffe lys og luft til den tilbageværende be-
plantning. I området vest for parkeringspladsen er træerne blevet fældet. I stedet 
plantes der nye træer. Arbejderne sker efter råd fra HedeDanmark. Udgifterne vil 
blive dækket ved salg af træflis og træstammer til opskæring. 
 
Kokhave Skov 
Menighedsrådets lille skov på Folevej i Sdr. Hygum har nu fået stien rundt i skoven 
ordnet og fugtproblemerne afhjulpet. Det er derfor muligt at gå tørskoet en tur i sko-
ven uden at få våde sko. Desuden er der plantet 11 nye egetræer, som med tiden bliver 
til store løvtræer, så Kokhave stadig kan være en lys og åben skov.  
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Hjerting Kirke   
Fremtiden for Hjerting Kirke har længe indgået som et fast del af arbejdet i menig-
hedsrådet. Formålet er at bidrage til mere liv i og omkring Hjerting Kirke, efter at 
kirken har været lejlighedskirke siden 2008. Den ligger nu som en overset juvel i 
landskabet, selv om den fremtræder smukt og markant og kan føre sin historie i Hjer-
ting 800 år tilbage.  Ved et møde med borgerne i Hjerting blev det i 2019 aftalt, at 
der skal holdes gudstjeneste i kirken en gang i kvartalet. Denne aftale er ført ud i livet 
og er blevet godt modtaget, især af borgere uden for Hjerting Sogn. 
 
Menighedsrådet overvejer bl.a., hvordan kirkens indre kan fornyes, så kirkerummet 
bliver mere indbydende og anvendeligt til et nutidigt kirkeliv. Der er indgået aftale 
med en kirkekyndig arkitekt om bistand.  Overvejelserne er stadig i en indledende 
fase og er i høj grad påvirket af de mange restriktioner, som kirkens alder og fred-
ningen af kirken indebærer.  
 
For at få fremdrift i arbejdet har 
menighedsrådet besluttet, at arbej-
det p.t. koncentreres om at få en ny 
kirkeklokke med automatisk ringe-
anlæg, så der kan ringes morgen og 
aften, som der har været ønske om 
hos borgerne i Hjerting. Daglig 
ringning med kirkeklokken kræver 
et automatisk ringeanlæg. Den nu-
værende kirkeklokke er fra 1411 og 
må ifølge de kirkelige myndigheder 
og deres eksperter ikke udsættes for 
et automatisk ringeanlæg.  
 
Der er i øjeblikket ved at blive lavet 
et projektforslag, som kan godken-
des af de kirkelige myndigheder og 
bruges til at søge fondspenge. Pro-
jektet går bl.a. ud på, at den nye 
klokke med automatisk ringeanlæg 
anbringes i tagrytteren, hvor den 
gamle klokke er hængt op. Den 
gamle klokke placeres i stedet på 
gulvet i våbenhuset.  

S I D E N  S I D S T …

Hjerting Kirke:  
Tagrytter med kirkeklokke. Privat foto 
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Personalenyt 
 
Velkommen tilbage  
Vores sognepræst Elizabeth D. Fonsmark er nu tilbage i tjenesten, i begrændet om-
fang, efter overstået behandlingsforløb mod kræft. Hun startede på deltidt i sidste 
del af juli måned. 
Samtidig har vi taget afsked med hendes vikar under sygeorloven, Maj Nørtoft Lom-
holt, som havde sidste tjeneste d. 17. juli. Vi siger tak til Maja for hendes hjælp. 
 
Ny gravermedhjælper i Lintrup   
Fra 1. juni er stillingen som gravermedhjælper 
ved Lintrup og Hjerting kirker besat med Ka-
rina S. Holm-Bendtsen, som blev valgt blandt 
13 ansøgere. Karina har senest arbejdet som 
blomsterbinder, men har i en årrække været 
SOSU-medhjælper. Oprindeligt er hun uddan-
net som keramiker. I fritiden er hun meget op-
taget af havearbejde og pasning af grønne 
områder. Sammen med sin mand holder hun 
bl.a. haven på 8.500 kvm. ved boligen i Andst. 
 
” Jeg er glad for at kunne gøre min fritidsinteresse 
for have og blomster til mit arbejde og glæder mig 
til at lære kirken og brugerne af kirkegårdene at 
kende”, siger Karina.  

N Y T  F R A  M E N I G H E D S R Å D E N E

A K T I V I T E T E R …

Konfirmandundervisning  
Der er indskrivningsgudstjeneste for kommende konfirmander og konfirmandforæl-
dre i Lintrup, Hjerting og Sdr. Hygum søndag d. 11. september kl. 10.30 i Lintrup 
Kirke. Efter gudstjenesten er der infomøde i Spejderstuen i Lintrup Aktivitetscenter, 
hvor sognepræst Elizabeth Fonsmark fortæller om undervisningen, og der vil være 
sandwich og sodavand. Af hensyn til fortæringen må der gerne gives besked til Dorte 
Hundstrup på hundstrups@bbsyd.dk om, hvor mange I kommer. Undervisningen 
starter tirsdag d. 20. september kl. 8.00 i Sognehuset i Sdr. Hygum. Tilmelding til 
konfirmandundervisningen sker elektronisk via linket: Konfirmandtilmelding | Fol-
kekirken.dk.  
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Kirkecafé i Sdr. Hygum  
Kirkecaféen er igen åbnet efter sommerferien. Der sker tordagene d. 22. september, 
d. 20. oktober, 17. november og d. 15. december kl. 10.00-11.30 i Sognehuset. Vi hyg-
ger os over en kop kaffe eller te, en sang, en fortælling og sidst, men ikke mindste en 
snak. Alle er velkomne – både kvinder og mænd.  
 
Sognemøde i Lintrup  
Menighedsrådet i Lintrup-Hjerting indbyder til sognemøde i forbindelse med guds-
tjenesten i Lintrup Kirke søndag d. 2. oktober kl. 14.00. Efter gudstjenesten vil me-
nighedsrådet fortælle om arbejdet i menighedsrådet, planer for den kommende tid 
og om økonomien, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme 
med kommentarer. Menighedsrådet vil også byde på kaffe eller te og kage.  
 
Sognemøde i Sdr. Hygum  
Sdr. Hygum Menighedsråd indbyder til sognemøde onsdag d. 12. oktober kl. 19.00 i 
sognehuset  i Sdr. Hygum. Menighedsrådet vil her fortælle om arbejdet i menigheds-
rådet og om økonomi og planer for det kommende år, og der vil være lejlighed til 
kommentarer og debat.  Ved mødet vil der blive budt på kaffe, te og kage.  
 
Niels Holgersens forunderlige 
rejse gennem Sverige   
Onsdag d. 2. november kl. 19.00 i Sognehuset i 
Sdr. Hygum kommer sognepræst Elise Balslev, 
Bramming og genfortæller Selma Lagerløfs bør-
nebogsklassiker om drengen Niels Holgersens 
forunderlige rejse gennem Sverige. Den skildrer 
drengen Niels’ forvandling til en pusling, som på 
ryggen af en gås flyver hen over Sveriges forskel-
lige områder og lærer om landets natur og om menneskenes og dyrenes historier. 
Bogen er egentlig skrevet som en geografibog for godt 100 år, men er for længst ble-
vet en børnebogsklassiker, som nogle af læserne sikkert har hørt i skolen for mange 
år siden. Mødet er fælles for Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum sogne.  
 
Sangaften i Lintrup  
Onsdag d. 23. november kl. 19.00 er der sangaften i Lintrup kirke. Vi synger et skøn-
somt udvalg af salmer og sange fra den danske sangskat og øver os på nye. Der vil 
også blive lejlighed til at synge sange og salmer efter forslag fra deltagerne i aftenen. 
Undervejs bliver der budt på kaffe og kage.  

A K T I V I T E T E R …
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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 
Graver Anne Sunddal Kvistgaard træffes arbejdsdage kl. 9.00-9.30 på graverkontoret, Kirke-
pladsen 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 på 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 Dalsgaard Fonsmark. Træffes på tlf. 74 85 51 17 og e-mail: EDF@km.dk. Mandag 
er fridag.  
 

Julesang i Sdr. Hygum  
Onsdag d. 30. november kl. 19.00 inviterer menighedsrådet til sangaften i Sognehuset 
i Sdr. Hygum, hvor vi skal synge og øve gamle og nye julesange og -salmer. I løbet af 
aftenen vil der også blive lejlighed for deltagerne til at foreslå, sange som skal synges. 
I en pause vil der blive budt på kaffe, te og kage.  
 
Julekoncert i Lintrup Kirke  
Julekoncerten i 2022 bliver med Camenakoret fra Esbjerg. som giver koncert i Lin-
trup Kirke torsdag d. 1. december 2022 kl. 19.00. Koret har tidligere i år givet koncert 
i Lintrup med sange om coronaårene, der gik. 



Gudstjenester Lintrup Hygum Hjerting  
  
4. sept. 12.s.e. trinitati 14.00 EDF 16.00 EDF 

Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste  
 
11. sept. 13.s.e. trinitatis 10.30 EDF 

Indskrivnings- Indskrivnings- 
gudstjeneste for gudstjeneste for 
konfirmander konfirmander 
2022/23. Fælles 2022/23.  

Se Lintrup 
 

18. sept. 14.s.e. trinitatis 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
25. sept. 15.s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH  
 
2. okt. 16.s.e. trinitatis 14.00 EDF 10.30 EDF 

Efterfølgende  
sognemøde  

 
9. okt. 17.s.e. trinitatis 10.30 EDF 9.00 EDF  
 
16. okt. 18.s.e. trinitatis 9.00 AMMH Se Lintrup  
 
23. okt. 19.s.e. trinitatis Se Sdr. Hygum 10.30 EDF  
 
30. okt. 20.s.e. trinitatis 10.30 EDF 9.00 EDF  
 
6. nov. Alle Helgens Dag 14.00 EDF 15.30 EDF  
 
13. nov. 22.s.e. trinitatis 9.00 EDF 10.30 EDF  
 
20. nov. sidste søndag i kirkeåret Se Hjerting Se Hjerting 10.30 EDF 
 
27. nov. Adventssøndag Se Sdr. Hygum 9.00 AMMH  
 

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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