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Ny hjemmeside
Hostrup-Højst sogne har fået en
ny hjemmeside.
Den ny hjemmeside ligger på den samme adresse
som hidtil: www.hostrup-hoejst.dk
Den ny hjemmeside er opbygget på en måde, som
gør det nemt at finde det, som man søger. I bestræbelserne på opnå dette, har vi valgt at gøre forsiden
så enkelt i sit udtryk som muligt. Her finder man i
princippet tre ting.
1) En hovedmenu med undermenupunkter, som
udfolder sig, når man bevæger musen hen over
menupunkterne i hovedmenuen.
2) En billedpræsentation af kirkerne i Hostrup og
Højst.
3) Information om de to førstkommende Gudstjenester
Hovedmenuen rummer punkterne: Forsiden, Om
kirkerne, Det sker i kirkerne, Kontakt og organisation, Kirkelige handlinger samt Kommunikation.
Forsiden bringer dig altid tilbage til forsiden.
Om Kirkerne rummer information om Kirkerne
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Forsiden:
Påskeblomst hvad vil du her?

som bygningsværker
samt information om
kirkegårdene. Under
hovedmenupunktet kan
man finde information om begge kirkers
beliggenhed samt links til
deres omtale på Nationalmuseets hjemmeside
om Danmarks Kirker.
Det sker i kirkerne
rummer information om
aktiviteter, som finder
sted i kirkerne. Alle
gustjenester og andre
arrangementer ligger
samlet i kirkekalenderen.
Særlige arrangementer
og nyheder med en mere
detaljeret beskrivelse
kan findes under punkterne Arrangementer og
Nyheder.
Musik i kirken. rummer information om mere permanente aktiviteter på det musikalske område. Her
kan man i underpunkterne læse mere om babysalmesang, børnekor og sangformiddage.

Ny hjemmeside

Kirkekalenderen viser alle begivenheder i kirkernes
regi månedsvis. Klikker man på det enkelte arrangement, vises detaljerne for arrangementet. Det vil
også være muligt at lave arrangementer, hvor man
kan tilmelde sig direkte fra arrangementsvisningen.
Vil man gerne se alle arrangementer i en liste, kan
man klikke på ”efter år” lige til venstre for ”efter
måned”.
I bunden af kalenderen vises kategorierne: Gudstjenester, Sangformiddage i Æ’Kirkkro samt alle kategorier. Disse kan man klikke på, og kalenderen vil så
vise kun den kategori, som man har valgt. Klikker
man på Gudstjenester, får man lejlighed til en yderligere sortering i forhold til, hvorvidt Gudstjenester
finder sted i Højst eller Hostrup. Førstkommende
Gudstjenester vises også her til højre for kalenderen
ved visning af Gudstjenester.
Kontakt og organisation rummer information om
samtlige personer, som er tilknyttet kirkernes drift
hvad enten der er tale om personale eller menighedsrådsmedlemmer. Har man valgt ”´Kontakt og
information”, vises en ny menu i højre side. Denne
viser videre til de forskellige kontaktkategorier,
og den er synlig lige så længe, man søger under
hovedmenupunktet ”Kontakt og organisation”.
Søgeresultaterne vises til venstre for sidemenuen i
hovedindholdsfeltet. Søger man på
menighedsrådene
vises samtlige udvalg og tillidsposter
for det enkelte råd
også her. Klikker

man sig helt ind til den enkelte person, kan man
skrive til vedkommende fra punktet ”Send besked”
under kontaktinformationen.
Kirkelige handlinger rummer generel information om kirkelige handlinger såsom: dåb, vielser og
dødsfald, ligesom der er information om konfirmation under dette punkt. Under punktet findes også
links til folkekirkens information om de samme
emner.
Kommunikation er det sidste punkt i hovedmenuen, og her kan man bl.a. finde kirkebladene i elektronisk form. Klik på bladet, og du kan læse bladet
på din skærm. Under kommunikation kan du også
klikke dig over på pastoratets facebook side.

Hjemmesiden er til for brugernes skyld, og har du
som bruger forslag til forbedringer tilføjelser og
lignende, kan du til enhver tid skrive direkte til redaktør og webmaster fra hjemmesiden eller på mail:
schulz@asconbs.com.
God fornøjelse med hjemmesiden.
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Konfirmander 2017

HØJST SOGN

HOSTRUP SOGN

Tobias Marius Skovdahl Sørensen - Ø. Højst

Marcus Peter Rodriques Kragh-Hansen - Solderup

Kira Timm Sørensen - Ø. Højst

Anne Pedersen - Jejsing

Julia Te Wierik - Ø. Højst
Tina Bucha Johanning - V. Højst
Mikkel Thomsen Hansen - Ø. Højst
Pernille Nielsen - Ø. Højst
Mikkel Bundsgård Jørgensen - Ø. Højst

Tysk konfirmation
Janus Ratenburg Matzen
Rørkær
Hostrup kirke
Lørdag d. 29. april kl. 10.30

Daniel Bruun Sørensen
Holme
Højst Kirke
Lørdag d. 22. april kl. 10.30

Aflevering af telegrammer

Højst

Hostrup

Der kan afleveres telegrammer dagen før konfirmationsdagen, lørdag d. 29. 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 i våbenhuset fra kl.
9 - 11 på konfirmationsdagen, lørdag d. 13. maj. Der
vil være en vagt på stedet, og konfirmanden skal
personligt afhente telegrammerne.

Konfirmationen og dens forberedelser
Konfirmationen er en festdag, og den er samtidigt
en kulmination på et forberedelsesforløb, hvor
konfirmanderne har fået et indblik i kristendom og
kirke.
Konfirmationsforberedelse og -undervisning har i
år fulgt et forløb, som går under titlen Konfirmand
Aktion 2017. Dette forløb bygger på forskellig vinkler på det overordnede tema Cambodja, men der
har også været aktiviteter, som i dette jubilæumsår
for reformationen giver indsigt i reformationen,
dens baggrund og ophav. Der har været mulighed
for at arbejde med rollespil, quizforløb, tilgivelseshistorier, dilemmaspil om menneskers værdi, snak
om tro, pilgrimsvandring, sang, plant et træ samt
hovedtemaet Cambodja.
Konkret fik konfirmanderne bl.a. d. 27. januar en
introduktion til Konfirmand 2017 samt en introduktion til Luthers liv, hvorefter man samme dag
kørte til Løgumkloster for sammen med andre
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konfirmander i Den Gamle
Biograf at overvære
filmen Luther. Efterfølgende
var der mulighed for at
spise i glasgangen imellem
Løgumkloster Refugium
og Løgumkloster Kirke.
Besøget i Løgumkloster
afsluttedes med en rundvisning i kirken ved kirkens
kirketjener Poul Søndergaard.
Den 7. februar var konfirmander og forældre inviteret til en aften om projekt Cambodja.
I marts måned er det hensigten, at den nye præst
overtager det videre konfirmandundervisningsforløb med start d. 24. marts, hvor det videre forløb
hen imod selve konfirmationen bliver meddelt
Er der spørgsmål til konfirmandundervisningens
forløb kan man henvende sig til Erling Bjerrum-Petersen på 74 72 28 50 eller mail ebp@km.dk

Aktivteter i kirken
Skærtorsdags-spisning i Højst
Den 13. april er der gudstjeneste kl. 19.00 med
efterfølgende påskemåltid i Højst Kirke. Igen i år vil
vi holde gudstjeneste og påskemåltid i Højst Kirke.
Det sidste måltid Jesus spiste med sine disciple,
var et traditionelt jødisk påskemåltid, bestående af
lam, urter, usyret brød og vin. Vi hører de ord Jesus
sagde til sine disciple og bagefter spiser vi sammen
i kirken.
Alle er velkomne - og gerne med tilmelding til
Ulla Møgeleng: moegeleng@gmail.com eller på tlf.
74775166 mellem kl. 18 - 19 senest 7/4.

Sigurd Barret fortæller om Luther
”Alt om Luther på 60 minutter” er titlen, når Sigurd
Barret og tøjdyret Snapper i Hostrup Kirke fredag
den 5. maj kl. 16.30 som led i en helt ny koncertrække
for hele familien fortæller om Luther.
Sigurd fejrer 500-året for reformationen med en
ny bog, som udkommer i 2017, og som fortæller
Luthers historie i børnehøjde. Hvem var Luther? Hvem var Hans Tausen? Og hvad betyder
reformationen for os i dag? I forlængelse af den
kommende bog, som også omfatter nye sange om
Luther, drager Sigurd og hans orkester rundt i
landets kirker og fejrer reformationsjubilæet med
fortælling, sang, musik og teater.
Billetter a’ 100,- kr. kan købes hos og hos Heidi
Jensen, Kærvej 51, Jejsing. (M: 28298009) og Uwe
& Hanne Carstensen, Grænsevej 8, Sæd (Mobil:
53299640) Alternativt kan bestilles hos Bent Christensen på email: bc1@bbsyd.dk
På vegne af foredragsudvalget for Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd.
Anna Kirstine Friedrichsen

Kirkens Musikliv
Babysalmesang

Underviser er organist Agnes Thomsen. Tilmelding
på 20 84 59 48/agnric@hotmail.com

Børnekor 2. - 6. klasse

Vi synger i Hostrup Kirke hver torsdag i næsten alle
skoleuger. Vi mødes kl. 15.30-16.30.
Der er plads til flere i koret, og vil du vide mere,
er du velkommen til at ringe til korlederen Agnes
Thomsen på tlf. 20 84 59 48

Sangformiddage i Æ’ Kirkkro i Hostrup
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 småkager.

Der indbydes til fredagssang følgende
fredage: 10/3 - 17/3 og 7/4

Udflugt d. 27. juni - Højst
Tirsdag d. 27. kl 12.00 er der arrangeret en udflugt,
som først bringer selskabet til Julemærkehjemmet
Fjordmark., hvor der vil være rundvisning og kaffe.
Herefter går turen videre til Bov Kirke ved Padborg,
hvorefter der returneres til Øster Højst, hvor vi
indtager dagens middag på Øster Højst Kro.
Udflugten er arrangeret i et samarbejde imellem
menighedsrådet, Øster Højst Efterløns- og Pensionistforening.
Pris kr. 150,- ekslusiv drikkevarer. Pris for ikke
medlemmer er 200,- kr.
Tilmelding sker til formanden senest d. 20. juni på
tlf. 42 98 98 90 eller på mail: nis28@bbsyd.dk
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Hostrup Kirkegård

Fællespersonale

Hostrup Kirkegård

Sognepræst i Hostrup og Højst
Thorsten Bjerg Christensen,
Tlf.: 74 73 41 12 ·
mail: thorstenbjergchristensen@gmail.com

Nu er det en realitet. Her i foråret bliver adgangsforholdene forbedret op til Hostrup kirke.
Det bliver en gang med tre rækker granitfliser, samt
tre rækker brosten på hver side. Gangen begynder
ud for kapellet. På den måde kan kørestols- og rolatorbrugere køre helt hen til den flisebelagte gang,
hvilket gerne skulle være til stor hjælp for alle.
Ligeledes kommer der her i foråret ens forkanter
ved gravstederne i den ny renoverede vestlige del af
Hostrup kirkegård. Dette projekt sker etapevis, så
med tiden kommer der ens forkanter på alle kirkegårdens gravsteder.
På kirkeudvalgets vegne
Haakon Friedrichsen.

Æ Stoksti 1 · Hostrup · 6270 Tønder
tlf. 74 73 41 12
Organist i Hostrup og Højst
Agnes Thomsen · tlf. 20 84 59 48
mail: agnric@hotmail.com
Mandag er fridag

Præstesituationen
Fra Hostrup- Højst menighedsråd kan vi nu fortælle, at vi ved i fællesskab har udpeget en ny præst.
Den nye præst er Thorsten Bjerg Christensen, som
kommer fra en præststilling i Norge. Han bliver at
træffe på tlf. 74 73 41 12 fra den 15. marts. På den
ny hjemmeside på www.hostrup-hoejst.dk for mere
information.
Thorsten Bjerg Christensens ansættelse sker pr. 15.
marts. Der bliver indsættelssesfest den 19 marts
med gudstjenester i både Hostrup og Højst kirke,
hvorefter vi mødes til en velkomstfest i Højst, for at
byde den nye præst velkommen.
Vi har været utroligt glade for de vikarpræster, som
har hjulpet os siden 1. juni sidste år. Der skal lyde
en stor tak til Anne Lender Krogh, Erling Bjerrum
Petersen, Heine Holmgaard, Britt Haarlev samt
Anne Marie Baun. Vi glæder os nu til samarbejdet
med den nye præst, så vi igen kan få lidt stabilitet
og kontinuitet kirkemæssigt i vore sogne.
I menighedsrådene er vi kommet rigtig godt i gang.
Der er kommet 3 nye menighedsrådsmedlemmer
både i Hostrup og i Højst, og vi har haft et meget
fint samarbejde omkring arbejdet med at udvælge
en ny præst til vore sogne. Vi har haft mange møder, men alle er mødt op med godt humør samtidig
med, at de har kunnet give deres mening til kende.

Indleveringsfrist for materiale til næste
kirkeblad er mandag d. 20. april
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På vegne af Hostrup og Højst menighedsråd
Haakon Friedrichsen.

Kirkebetjening og menighedsråd
Hostrup Sogns Menighedsråd:

Hostrup Kirke

Knud Damgaard Christensen
Tlf: 28777269
Mail: kdc-privat@mail.dk

Solvigvej 1 · Hostrup · 6270 Tønder

Peter Jepsen
Tlf: 74734580 / 20298045
Mail: pj-jejsing@hotmail.com
Haakon Nissen Freidrichsen
Tlf: 74722681
Mail: hak.friedrichsen@bbsyd.dk
Mette Rossen Hansen
tlf: 30237029
Mail: rossen-hansen@hotmail.com
Bjarne Lund Henneberg
Tlf: 70206666 / 61426666
Mail: post@bjarne.dk

Højst Sogns Menighedsråd:
Peter Madsen
Tlf: 74775279 / 24421518
mail: methaslund@hotmail.com
Ulla Møgeleng
Tlf: 74775166 / 29108676
mail: moegeleng@gmail.com
Ketty Jacobsen
Tlf: 74775445 / 22403249
mail: kettyjacobsen@hotmail.com
Ellen Trip
Tlf: 74775146 / 61118988
mail: skolegade.trip@gmail.com
Peter Jepsen
Tlf: 20445270
mail: spjepsen@hotmail.com

Kommende menighedsrådsmøder:

Hostrup: 9/3 - 6/4 - 9/5 - 22/6
Højst: 8/3 - 19/4 - 17/5 - 14/6

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

Højst Kirke
Kirkevej 1A · Øster Højst, 6240 Løgumkloster
Graver
Stefan Sangild Paulsen
tlf. 21 45 37 43
mail: stefansangild@gmail.com
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
Bygaden 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 10 24
Den tyske menighed i Højst
Elke Lorenzen · tlf. 74 77 54 79
Nis Christensen · tlf. 74 77 54 76
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GUDSTJENESTER
Hostrup

& særlige
arrangementer
mar. - apr. - maj 2017

Marts

Kirkeår

Højst

5.

1. søndag i fasten

Ingen Gudstjeneste

kl. 09.00 - Erling B. Petersen

10.30 - Hostrup

12.

2. søndag i fasten

kl. 10.30 - Erling B. Petersen

Ingen Gudstjeneste

-

19.

3. søndag i fasten

kl. 13.30 - Præsteindsættelse

kl. 15.00 - Præsteindsættelse

10.30 - Højst

26.

Midfaste

kl. 10.30

kl. 09.00

-

April

Kirkeår

2.

Mariæ bebudelse

kl. 09.00

kl. 10.30

9.

Palmesøndag

kl. 10.30

kl. 09.00

13.

Skærtorsdag

Ingen Gudstjeneste

kl. 19.00 Påskemåltid

14.

Langfredag

kl. 09.00

kl. 10.30

08.30 - Højst

16.

Påskedag

kl. 10.30

kl. 09.00

09.00 - Hostrup

17.

2. Påskedag

Påskevandring fra Højst Erling B. Petersen

10.30 Påskevandring gennem
Draved skov til Løgumkloster.

Lør. 22.
23.
Lør. 29.
30.
Maj
7.
Tor. 11.

Hostrup

Tysk

Lørdag

Højst

Tysk

kl. 10.30 Tysk Konfirmation i Højst

1. s.e. Påske

10.30

Lørdag

10.30 Tysk konfirmation i Hostrup

2. s.e. Påske

Ingen Gudstjeneste

Kirkeår

09.00
10.00 Konfirmation

Hostrup

Højst

3. s.e. Påske

09.00

10.30 Guldkonfirmation

Før bededagen

kl. 19.00 Aftengudstjeneste m.
varme hveder

Ingen Gudstjeneste

Fre. 12.

Tysk

St. Bededag - Ingen Gudstjenester

14.

4. s.e. Påske

10.00 Konfirmation

Ingen Gudstjeneste

21.

5. s.e. Påske

10.30

09.00

25.

Kr. Himmelfart

09.00

10.30

28.

6. s.e. Påske

09.00

10.30

10.30 - Højst

Idet ansættelsessituationen for en ny præst på tidspunktet for afslutning af redaktionen endnu var uafklaret, vil information om tjenestehavende efter den 19/3-2017 blive offentliggjort på hjemmesiden, facebook
og evt. annoncering.

Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil hos AP Taxa på tlf. 74 77 50 00 senest kl. 12.00
dagen før gudstjenesten
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