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Kirken, hvis beliggenhed endnu omkring 1920 kunde påvises, skal søges på grænsen 
til Vedsted sogn, øst for jernbanelinien og tæt nord for vejen fra Skrydstrup til 

Arnlund (indberetn. o. 1920). I Danske Atlas1 1781 kaldes den Lindeholt kirke, men 
1638 omtaltes stedet som Nibbell kirke, og den var da en ruin, ødelagt i gamle dage 
formedelst krig og fejde2. Den nævnes ikke i »Ribe O1demoder«s kirkeliste, men da kirken 
har ligget umiddelbart på grænsen til Slesvig stift, er den muligvis identisk med det 
øde kapel i Nubol i Barved syssel, som ca. 1450 nævnes i Slesvig domkapitels register3. 
Udskiftningskortet fra 1790 anfører på stedet betegnelsen »Kierregård« (indberetning 
1921). Aagaard meddeler 18154, at der da fandtes spor af et kapel eller en kirke, hvoraf 
man ved gravning havde fundet et lergulv, kampesten og murkalk, og at bygningen 
skulde have været kaldt »Pavens Capel«. Ved anlæggelsen af jernbanen 1864 blev ste
nene brudt op, fordi de skulde anvendes til en lille dæmning vest for stedet; man iagt
tog da, at murene havde længderetning i øst-vest, at der var en stor mængde rå kampe
sten i alle størrelser, og at der inden for murene fandtes flere skeletter og 5—6 store kra
nier med velbevarede tænder. Endvidere mente man at kunne iagttage tydelige brand
spor, trækul og ildskørnede sten. I gården, på hvis mark tomten findes, ligger der fire 
granitkvadre som tærskelsten, og på selve tomten blev der endnu omkring 1920 op- 
pløjet granitflækker og menneskeben.
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1 VII, 179; sml. Skrydstrup kirke p. 672, Lildholt. 2 Danske Samlinger 2. rk. IV, 
115. 3 Quellensammlung VI, 101, jfr. Hejselbjerg Paulsen I, 287 og Sønderjyske Sted
navne II, 1942, p. 463. 4 Aagaard: Beskrivelse p. 234, jfr. Danske Atlas VII, 179.
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