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Marts - April - Maj 2016
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Påske & Pinse

Forsiden:
Korsfæstelsen.
Parti fra prædikestolen i Ø. Højst Kirke

Påsken i pastoratet og lidt om gudstjenesterne
Jubel, forræderi, korsfæstelse
og opstandelse

deri og langfredagens korsfæstelse og død samt
endelig det glædelige budskab om Jesus genopstandelse påskemorgen – og påskeugens budskab forstås på en særlig måde, når påskemorgens budskab opleves gennem langfredagens
korsfæstelse af Jesus. Det bliver så tydeligt,
at langfredagens mørke stemning modsiges
og overvindes af påskemorgens lys. Lyset har
vundet over mørket, livet over døden.

Palmesøndag d. 20. marts

Langfredag d. 25. marts

Jesus indtog i Jerusalem

Den sorgfulde dag

Skærtorsdag d. 24. marts

Påskedag d. 27. marts

Indstiftelsen af nadveren

Det glædelige budskab

Disse ord kunne passende være overskriften
på påskeugen eller den stille uge, som den også
kaldes trods ugens dramatiske stemningsskift
fra dag til dag. Gudstjenesterne i påskeugen
afspejler disse stemningsskift fra palmesøndag, hvor vi hører om en jublende folkeskare,
skærtorsdagens fortælling om svigt og forræ-

kl. 9.00 i Højst Kirke og kl. 10.30 i Hostrup Kirke

Dagen indleder påskeugen og er en slags optakt til påskehøjtiden. Dagens navn knytter sig
til de palmegrene, som folkeskaren svingede i
begejstring og tro på, at Jesus var den Messias,
som de havde ventet på. En folkestemning,
som ændrede sig i løbet af påskeugen.

kl. 19.00 i Højst Kirke

Der afholdes en indledende nadvergudstjeneste med efterfølgende påskemåltid i kirken. Vi
genkender os, hvorledes Jesus inviterede sine
disciple til det traditionelle jødiske påskemåltid, som han så omformulerede og gav en ny
betydning ved at indstifte nadveren. Måltidet
blev mindeværdigt på en ny måde, som han
formanede skulle gentages indtil hans genkomst.

kl. 9.00 i Hostrup Kirke og kl. 10.30 i Højst Kirke

Der afholdes begge steder liturgiske gudstjenester med vekslen mellem læsninger fra
passionshistorien og stemningsfuld musik til
påskeugens sorgfulde og dystre dag. Langfredag peger dog også i indhold hen på den
selvhengivende kærlighed, som er villig til at
gå i døden for mennesket.

kl. 9.00 i Højst Kirke og kl. 10.30 i Hostrup Kirke

Påskeugens kulmination og dagen markeres
med en festlig påskefejring af påskemorgens
glædelige budskab om Jesus Kristus opstandelse fra de døde og den betydning for os, at
hans opstandelse skal blive vores opstandelse.
Døden overvindes af evigt liv ved ham, som
har ønsket altid at være med os – i liv og i død.

St. Bededag - Aftengudstjeneste aftenen før St. Bededag
Torsdag d. 21. maj kl. 19.00 Afholdes der en aftengudstjeneste i stedet for St. Bededag.
Efterfølgende er der i Æ Kirkkro socialt samvær og varme hveder, som det er en gammel tradition at spise denne aften.

Deadline for næste kirkeblad:
fredag d. 1. april

2. Påskedag d. 28. marts
Hostrup Kirke kl. 10.30

sammen med dem.

2. påskedag fejres med en påskevandring fra
Hostrup Kirke til Abild Kirke, hvor vi afslutter
med en kort andagt. Vandreturen er på ca. 10
km, og vi mødes uden for Hostrup Kirke kl.
10.30. Der kan aftales hjemtransport.

Vi vandrer med ’Kristuskransen’ – den protestantiske bedekrans, som består af 18 perler,
som hver især relaterer sig til det vigtigste
indhold i kristendommen, der vil blive udfoldet undervejs på vandreturen. Påskedagenes
forskellige indhold vil indgå og blive kommenteret på vandreturen.

Dagen knytter sig til påskemorgenen, opstandelsens morgen, og det er først denne dag, at
vi hører, at Jesus som kristus er synligt til stede
blandt sine nærmeste venner for en tid at leve

Husk: Varmt tøj efter vejret og gode vandresko
samt en god madpakke, som spises undervejs
på turen.
Glædelig påske!

Pinsen i pastoratet og lidt om gudstjenesterne
Pinsedag d. 15. maj

kl. 9.00 i Hostrup Kirke og kl. 10.30 i Højst Kirke

Festen for Helligåndens komme til os.

Vi fejrer også pinse for at mindes kirkens
fødselsdag, hvor de første disciple bag lukkede døre, handlingslammede pludselig med
ildtunger over hovedet blev sendt ud i verden
og begyndte den kristne kirke ved at fortælle
om Kristus fulde af Helligånden. I Højst Kirke
er der afslutning under medvirken af minikonfirmanderne.

2. Pinsedag d. 16. maj

kl. 14.00 Friluftsgudstjenste ved Abild Kirke

Pastoratet har i de seneste år deltaget i en
fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag sammen
med nabosognene Abild, Møgeltønder og
Ubjerg samt Tønder. Gudstjenesten går på skift
i sognene og i år er det Abild pastorat, som
er vært for festlighederne og menighedernes
mulighed for at hilse på hinanden og samtale
på tværs af sognegrænser. Husk: Stol og evt.
bord, parasol eller paraply ligesom måske en
lille picnickurv med lidt at spise og drikke i

forårets grønne festdragt ude i den frie luft.
Pinsevandring: Der er mulighed for at mødes
tidligere på dagen d. 16. maj til en pinsevandring fra Vongshøj til Løgumkloster. Mødetid
på parkeringspladsen bag benzinstationen F24
ved Løgumkloster kirkegård kl. 4.40 eller ved
Nr. Løgum kirke kl. 4.50, hvor der går bus til
Vongshøj.
kl. 5.05 vandrer vi fra Vongshøj med Drivvejen til Nr. Løgum kirke, hvor der er
morgenandagt kl. 6.30. Kl. 7.00 vandrer vi
videre til Løgumkloster kirke, hvor der venter
os morgenkaffe kl. ca. 8.40. Morgenen afsluttes med en udendørs gudstjeneste omkring
pilgrimsfontænen ved kapellet kl. 9.00.
Tilmelding ifm. buskørsel senest onsdag den
11.5. kl. 12 til locusdei@gmail.com 22176240
eller til sognepræsterne: Heine Holmgaard
74777237; Bent Oluf Damm 74743343; Sten
Haarløv 74744747 eller Erling Bjerrum-Petersen 74722850. (Buskørslen er gratis)

Konfirmation

Årets konfirmander er fotograferet i Løgumkloster Kirke ifm. deltagelse i KonfirmandAktion, hvor en ung global fortæller fra Cambodja
viste billeder og fortalte om sit land.
Temaet for dagen var: PÅ VEJ. Et udviklingsland på vej ud af fortidens skygge, på vej mod
større retfærdighed og ud af korruption, ungt
menneske på vej i livet – og på vejen som ung
kristen med Gud i et land domineret af den
buddhistiske tro.

Årets konfirmander 2016
Mødet med den unge globale fortæller og
en danske fortæller havde til formål at vise de
unge kommende konfirmander og os alle, at
det kristne fællesskab og engagement, troen
går på tværs af kulturer og verdensdele. At
vores lille kirke er en del af en stor global kirke
– og vi alle er sammen om at være på vej i livet
som kristne mennesker.

Konfirmation i Højst Kirke,
søndag d. 24. april kl. 10.00

Konfirmation i Hostrup Kirke,
søndag d. 8. maj kl. 10.00

Anders Troldhuus Jensen Ovesen
Hjalte von Huth Smith
Ida von Huth Smith
Kasper Tranekjær Eskildsen
Lasse Johanning
Louise Reggelsen Lauridsen
Matthias Clement Hald
Rasmus Lorenzen Schæfer

Anders Bucka
Emil Ludvig Rasmussen
Emilie Metha Kjelkvist
Fie Brandt Thomsen
Frederik Behr Jacobsen
Jeppe Michelsen
Kasper Clausen
Kristian Gabriel Toscano
Knudsen

Lærke Staal Lund
Malene Sinning Petersen
Marie Staal Lund
Rikke Meinert Petersen
Sidsel Lund Henneberg
Sisse Marie Warming Andresen
Viktor Vandvig Hersbøll

Hostrup Menighedsråd og Højst Menighedsråd ønsker alle konfirmander en god konfirmationsdag!

Konfirmation

Deadline for næste kirkeblad:
fredag d. 1. april

Hostrup og Højst Menighedsråd arrangerer, at hver konfirmand har en pose til telegrammer m.m.
Disse kan afhentes ifm. konfirmationerne.

Højst:

Hostrup:

Der kan afleveres telegrammer dagen før konfirmationsdagen, lørdag d. 23. april i Brandstationen, som vil være åben mellem kl. 16.00 og
17.00. Menighedsrådet opfordrer konfirmanderne til selv at komme og hente poserne kl.
17.00. Der vil være en vagt, men afleveringen
af telegrammer er på eget ansvar.

Der kan afleveres telegrammer på selve konfirmationsdagen, søndag d. 8. maj i Æ Kirkkro,
som vil være åben mellem kl. 9.00 og 11.00.
Poserne kan afhentes umiddelbart efter konfirmationerne. Der vil være en vagt til stede, men
afleveringen af telegrammer er på eget ansvar.

MINIkonfirmand –
forår 2016

derne vil medvirke på dagen for fortællingen
om pinseunderet og Helligånden, der som den
usynlige vind hele tiden bevæger os og giver os
livsmod og livsglæde.

Der tilbydes i forårets 2016 undervisning af
minikonfirmander primært for skoleeleverne
på 3. klassetrin tilknyttet Højst Kirke.
Undervisningen vil starte onsdag d. 9. marts
umiddelbart efter skoletid. Vi mødes efterfølgende onsdag d. 16. marts, 6. april, 13. april,
27. april, 4. maj og endelig onsdag d. 11. maj.
Der afsluttes med en festlig gudstjeneste søndag d. 15. maj - Pinsedag, hvor minikonfirman-

Der kan læses mere på pastoratets hjemmeside
under ’MINIkonfirmand’. Der vil blive udsendt
et brev til alle potentielle minikonfirmander på
Højst Skole. Der vil også være en tilmeldingsblanket, som gerne skal udfyldes og sendes til
mig før den første mødegang enten pr. post
eller pr. mail: LLF@km.dk. Tilmeldingsblanketten vil også kunne findes på hjemmesiden.

Konfirmation 2017

næste kirkeblad samt på kirkernes hjemmeside under Konfirmand 2017.

Johannes Hansen går på pension

således har Johannes været engageret i arbejde
med børn og unge igennem spejder- og ungdomsarbejde. Johannes har ofte engageret sig i
kirkens arrangementer for unge f.eks., når børnene skulle overnatte i kirken eller på kanotur.
Johannes flyttede for nogle år siden til Gråsten,
men har trods den større afstand formået at
bevare sit store engagement i arbejdet.

Der vil komme nærmere informationer om
indskrivning af kommende konfirmander i

Efter 24 års ansættelse som graver og kirketjener ved Øster Højst kirke, har Johannes Hansen valgt at gå på pension. Johannes Hansen
har af kolleger altid været afholdt som en lun
og skæmtefuld kollega med glimt i øjet. Johannes har altid været engageret i sit arbjede ved
kirken. Han har haft en særlig evne for at tale
med folk - også i vanskelige situationer. Han
har altid været engageret i sognets ve og vel,

Menighedsråd og sogn ønsker her med tak
for lang og tro tjeneste ved Øster Højst Kirke
Johannes alt godt fremover.

Arrangementer
Menighedsmøde Hostrup Sangformiddage
Onsdag den 6. april kl. 19.30
I Æ´Kirkkro

i Æ’ Kirkkro

Venlig hilsen
Hostrup Menighedsråd.

Fredagssang for hele pastoratet tilbydes til
dem, der har tid og lyst til at synge fra højskolesangbogen fredage kl. 10.00-11.30. Vi
nyder hinandens selskab med snak, kaffe og
en småkage.
Der indbydes til fredagssang d. 18. marts,
hvor vi holder afslutning for denne sæson.
Yderligere information fås hos organisten.
Alle er velkomne!

Menighedsmøde i Højst

Børnekor 2. - 5. klasse

Der inviteres til åbent orienteringsmøde om
menighedsrådets nuværende og fremadrettede arbejde. Kom og hør om dette og bidrag
med dine ideer og ønsker til fremtidige aktiviteter. Der er kaffe på kanden og brød til.

Onsdag den 18. maj kl. 19.00

Menighedsmødet indledes med en film i
Højst Kirke, og derefter fortsætter mødet i
Brandstationen.
Venlig hilsen
Højst Menighedsråd.

Vi synger i Hostrup kirke hver torsdag i
næsten alle skoleuger. Vi mødes kl. 15.3016.30.
Vil du vide mere, er du velkommen til at
ringe til korlederen:
Agnes Thomsen på tlf. 20 84 59 48

Husk ! Grænsesognenes
Vintermøde
Søndag d. 6. marts kl. 14.00

Mødet indledes med gudstjeneste i Hostrup
Kirke med prædikant biskop, Elof Westergaard, Ribe Stift.
Efterfølgende er der kaffebord i Jejsing Forsamlingshus med foredrag ved henholdsvis
tidligere provst i Tønder Provsti, Steen Tygesen og Marianne Frank Larsen, sognepræst
ved Vor Frue Kirke, Århus. Pris for foredrag
og kaffe: 100 kr. pr. person.

1

2
1. Elof Westergaard
2. Marianne Frank
Larsen

3

3. Steen Tygesen

Nyt fra Menighedsrådene
Menighedsrådsmøder
Hostrup menighedsråd:

Der afholdes menighedsrådsmøder i Hostrup
meninghedsråd følgende dage:
8. marts
kl. 18.00 - 21.00
6. april 		
kl. 18.00 - 19.30
19. maj		
kl. 18.00 - 21.00

Højst menighedsråd:

Der afholdes menighedsrådsmøder i Højst
meninghedsråd følgende dage:
17. marts
kl. 19.00 - 22.00
13. april
kl. 19.00 - 22.00
25. maj		
kl. 19.00 - 22.00

Ny graver/kirketjener ansat i Højst

Højst menighedsråd har ansat Stefan Sangild Paulsen som ny graver/kirketjener. Vi bringer en
nærmere præsentation af Stefan Sangild Paulsen i næste nummer

Kontakt
Fælles personale

Højst Kirke

Sognepræst i Hostrup og Højst
Lene Ladefoged Fischer
Æ Stoksti 1 · Hostrup · 6270 Tønder
tlf. 74 73 41 12 / 20 47 83 01
mail: LLF@km.dk · Mandag er fridag

Graver
Stefan Sangild Paulsen
tlf. 21 45 37 43
mail: stefanpaulsen@gmail.com

Organist i Hostrup og Højst
Agnes Thomsen · tlf. 20 84 59 48
mail: agnric@hotmail.com
Mandag er fridag

Kirkebetjening og menighedsråd
Hostrup Kirke

Solvigvej 1 · Hostrup · 6270 Tønder
Graver, Walter Sørensen
tlf. 24 85 19 82 · Mandag er fridag
mail: graver.hostrup@outlook.dk
Formand for Hostrup Menighedsråd
Haakon Friedrichsen
Vesterhåbvej 1 · Rørkær · 6270 Tønder
tlf. 74 72 26 81 / 23 32 42 18
mail: hak.friedrichsen@bbsyd.dk
Kirkeværge
Ellen Fink · tlf. 74 73 44 10

Kirkevej 1A · Øster Højst, 6240 Løgumkloster

Formand for Højst Menighedsråd
Peter Madsen
Methaslundvej 3 · 6240 Løgumkloster
tlf. 24 42 15 18
mail: methaslund@hotmail.com
Kirkeværge & næstformand
Ulla Møgeleng · tlf.74 77 51 66

Den tyske menighed
Pastor
Carsten Pfeiffer
Bygade 25 · 6372 Bylderup-Bov
tlf. 74 76 22 17 · www.kirche.dk
mail: buhrkall@kirche.dk
Den tyske menighed i Hostrup
Inge M. Hansen · tlf. 74 72 20 10
Den tyske menighed i Højst
Elke Lorenzen · tlf. 74 77 54 79
Nis Christensen · tlf. 74 77 54 76
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GUDSTJENESTER

& særlige
arrangementer
MARTS-APRIL-MAJ

Ældre og gangvesværede kan bestille en kirkebil til gudstjenester og arrangementer i sognenes kirker ved henvendelse til sognepræsten

Marts

Kirkeår

Hostrup

Højst

Tysk

1

Tirsdag

19.00 - Sangaften

6

Midfaste

14.00 - Biskop over Ribe stift,
Elof Westergaard

13

Mariæ
bebudelsesdag

9.00

10.30

20

Palmesøndag

10.30

9.00

24

Skærtorsdag

19.00 - Højst - Fælles nadvergudstjenste med efterfølgende
påskemåltid.

25

Langfredag

9.00 - Liturgisk gudstjeneste

10.30 - Liturgisk Gudstjeneste

Højst - 8.30

27

Påskedag

10.30

*9.00

Hostrup - 9.00

28

2. påskedag

10.30
Fælles påskevandring
Hostrup - Abild

Kirkeår

Hostrup

Højst

Tysk

3

1.s.e. påske

9.00

10.30

6

Onsdag

19.30 - Menighedsmøde

10

2.s.e. påske

16

Lørdag tysk konfirmation

17

3.s.e. påske

10.30

21

Torsdag før
St. Bededag

19.00 - Fælles aftengudstjeneste med efterfølgende varme
hveder i Hostrup

24

4.s.e. påske

April

Maj
1

Hostrup -10.30

9.00 - Heine Holmgaard
Hostrup - 10.00
9.00

Højst - 10.30

10.00 - Konfirmation

Kirkeår

Hostrup

Højst

Tysk

5.s.e. påske

9.00

10.30

Hostrup - 10.30

5

Kristi Himmelfart 10.30

8

6.s.e. påske

10.00 - Konfirmation

15

Pinsedag

*9.00

16

2. pinsedag

14.00 - Friluftsgudstjenste i Abild

18

Onsdag

22

Trinitatis søndag

9.00

10.30

29

1.s.e. trin.

10.30

Se dagspresse

* Kollekt

*10.30
19.00 - Menighedsmøde

