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Forsiden:
Vintermotiv Gudstjenester, mærkedage & konfirmation
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Skærtorsdag - spisning i Højst
Den 29. marts er der gudstjeneste kl. 18.30 med et 
efterfølgende let 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 bag-
efter spiser vi sammen i kirken.
 
Alle er velkomne – og gerne med tilmelding til 
Ellen Trip på mail: skolegade.trip@gmail.com eller 
på tlf. 61 11 89 88 - senest 23. marts.

Venlig hilsen
Højst menighedsråd

St. Bededag
- Aftengudstjeneste i Hostrup før St. Bededag 

Torsdag den 26. april kl. 19.00 afholdes der en 
aften gudstjeneste. Efterfølgende er der i Æ´ Kirk-
kro socialt samvær og varme hveder, som der er 
tradition for at spise denne aften.

Konfirmation 2018
Der er konfirmation i Øster Højst kirke, søndag 
den 29. april kl. 10.00, samt konfirmation i Hostrup 
kirke, søndag den 13. maj kl. 10.00

Telegrammer i Højst
Der kan afleveres telegrammer dagen før konfirma-
tionen, lørdag d. 28 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 
vagt, men afleveringen af telegrammer er på eget 
ansvar

Minikonfirmander
Hostrup-Højst pastorat tilbyder 
undervisning af minikonfirmander i 
dette forår.

Undervisningen begynder for dem, som er interes-
seret, tirsdag den 6. marts efter skoletid i Æ Kirk-
kro i Hostrup, og det er hver tirsdag indtil forløbet 
slutter den 25. marts med en familiegudstjeneste i 
Øster Højst Kirke Palmesøndag kl. 10.30. 

Undervisningen foregår fra ca. kl. 14.15 til 16. Bør-
nene fra Højst sogn bliver afhentet ved Øster Højst 
Skole kl. 14.00 med bus og kørt til Æ Kirkkro i 
Hostrup, og de bringes tilbage til Øster Højst Skole 
efter endt undervisning.

Vi starter med en forfriskning. Så vil vi bl.a. lære 
om kirken og kalkmalerier; høre mange spændende 
historier fra Bibelen, vi vil synge salmer - og vi vil 
naturligvis også hygge os sammen. 

Ønskes der yderligere oplysninger om undervisnin-
gen hos mig på tlf. 20 47 83 01. Jeg glæder mig til at 
møde alle de søde minikonfirmander.

De bedste hilsener Thorsten   

Dansk-tysk friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag, den 21. maj
                                                                                        
Traditionen tro afholder vi 2. Pinsedag gudstjeneste 
som en fælles friluftsgudstjeneste for Tønder og de 
omkringliggende sogne, dvs. Møgeltønder, Ubjerg, 
Hostrup, Højst og Abild. 

Sognene afholder gudstjenesten på skift, og i år af-
holdes gudstjenesten i Højst sogn. Stedet bekendt-
gøres senere i dagspressen. Tidspunktet er som de 
tidligere år kl. 14.00.

Telegrammer i Hostrup
Der kan afleveres telegrammer på selve konfirmati-
onsdagen, søndag den 13 maj i Æ’ Kirkkro imellem 
mellem kl. 09.00 og 11.00



Menighedsmøde i Højst
Højst menighedsråd indbyder til menighedsmøde 
onsdag d. 2. maj kl. 19.00
 
På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet 
i kirken og menighedsråd, gennemgå budget og 
seneste regnskab, samt fortælle om kommende ak-
tiviteter. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål 
til menighedsråd samt fremsætte forslag til kom-
mende gudstjenester og arrangementer i kirken. 

Der vil på mødet være et kirkerelevant indlæg. (Se 
nærmere i Digeposten sidst i april.) Menighedsrå-
det giver kaffen.

 Venlig hilsen Højst menighedsråd

Møder og andre aktiviteter

Menighedsmøde i Hostrup
Der inviteres den 8. april efter 10.30 gudstjenesten 
til åbent orienteringsmøde, om menighedsrådets 
nuværende og fremadrettede arbejde.

Kom og hør om dette, og bidrag gerne med dine 
ideer og ønsker til fremtidige aktiviteter. 

Menighedsrådet forventer, at mange vil møde op, 
så vi kan få en rigtig god dialog. Umiddelbart efter 
mødet serveres der suppe.

Med venlig hilsen Hostrup Menighedsråd.

Guldkonfirmation i Hostrup
 
Søndag den 3. juni er der guldkonfirmation i Ho-
strup kirke. Det er årgangene 1964-1965-1966-1967 
og 1968. I Hostrup er der tradition for at holde 
guldkonfirmation hver femte år, og de nævnte hold 
og Hostrup menighedsråd er i fuld gang med at for-
berede denne dag, som alle forventer sig meget af.

 
Venlig hilsen Hostrup menighedsråd.
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Påskevandring fra Hostrup Kirke
2. påskedag, den 2. april.

Med mange gode minder fra påskevandringen 
sidste år, hvor den udgik fra Øster Højst Kirke, vil vi 
i år gentage succesen med en vandring fra Hostrup 
Kirke kl. 10.30. 2. påskedag (2. april). Der er således 
ingen gudstjeneste - for påskevandringen er i sig 
selv en gudstjeneste i det fri -  under Guds store, 
åbne himmel. 

Vandringen eller pilgrimsturen er delt op i statio-
ner, som det hedder på pilgrimssprog, hvilket vil 
sige pauser med nøgleord, hvor man har mulighed 
for at meditere over livet. Pilgrimsvandringen bliver 
derved også en mulighed for at stresse af, og men-
talt fokusere på de ting, der kan være med til at give 
livet mening og indhold. 

Sidste års nøgleord var: Langsomhed, frihed, 
enkelhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og 
åndelighed.

Vandringen ledes igen i år af sognepræsten i Abild, 
Erling Bjerrum-Petersen, går fra Hostrup kirke og 
tilbage igen til samme sted. 

Alle er meget velkomne, og husk påklædning efter 
vejret og vandresko.

De bedste hilsener Thorsten

Husk praktisk tøj og solidt fodtøj
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Foredrag og andre aktiviteter

Lutheraften og foredrag 

Til bords med den bramfrie Luther.

” Jeg spiser, hvad jeg kan lide, og alt efter hvor store 
smerter det giver, hvad jeg kan!”

Med dette foredrag af sognepræst Jacob Ørsted 
torsdag den 19. april kl. 18.30 for Hostrup-Højst 
sogne i Æ kirkkro i Hostrup, inviteres du til bords 
hos reformatoren Martin Luther.

Hver aften sad 30-40 mennesker bænket op hos 
Luther og enten talte med eller lyttede til reforma-
toren.

Undervejs skrev bl.a. studerende Luthers ord ned, 
og der var en del. Disse ord er siden blevet samlet 
og udgivet som Luthers bordtaler. Vi kender derfor 
en del til Luthers ord og tanker ”off stage”.

Luther brændte for sin sag og talte uhæmmet og 
med en intensitet, der kunne virke skræmmende, 
når han f.eks. udgød sine bebrejdelser, indsigelser 
og spot mod sine modstandere. 

Paven var ikke bare Luthers modstander; nej, han 
var også en ”skrigende so”, og munkene var ”rotter”. 
På samme tid var Luther også et muntert og selska-
beligt menneske, der med ironi beskrev sig selv og 
andre: ”Når man vil gifte sig, skal man ikke spørge 
til faren, men derimod til pigens mors rygte. For 
øl dufter i almindelighed som det fad, det kommer 
fra.”

Emnerne var mange og tæller bl.a. ægteskab, børn, 
undervisning, krig, død, staten og kirken.

Det er interessant at se, hvor mange af Luthers 
tanker, der ligger til grund for den måde, vi tænker 

i dag. Foredraget vil derfor også trække en tråd fra 
dengang til nu.

Jacob Ørsted er for øvrigt også forfatter til bogen 
”Godbidder, citater fra Martins Luthers frimodige 
tale omkring middagsbordet”; forlaget Eksistensen.

Aftenen forløber således, 
at der er foredrag ca. 40. 
min, så præsentation af 
Luthergryde og spisning 
ca. 30 min, og herefter 
fortsættelse af foredrag ca. 
40 min og afslutning med 
sang. 

Øl, vand og kaffe kan kø-
bes og vin kan medbringes 
- ellers er arrangementet 
gratis.

Da de første kristne(arabere)
mødte Islam 
– og hvad man kan lære i dag

Foredrag for Hostrup-Højst sogne med sognepræst 
Johan Hermann Rump tirsdag den 8. maj kl. 19.00 i 
Æ Kirkkro i Hostrup. Det er et foredrag med mange 
billeder (fortsættes).

Jacob Ørsted

Johan Hermann Rump.jpg
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Søndag d. 4. marts 2018
Grænsesognenes Vintermøde I 
Hostrup Kirke og 
Jejsing Forsamlingshus

Program 

Kl. 14.00: Gudstjeneste 
ved Biskop for Ribe 
stift Elof Westergaard.

Kl. 15.15: Fælles kaffe-
bord i Jejsing forsam-
lingshus.

Derefter taler tidligere 
forstander for Te-
strup Højskole, Jørgen 
Carlsen over emnet, 
”Min sønderjyske barn-
dom.

Se hjemmesiden for 
mere information.

Biskop, Elof Westergaard

Tidligere forstander for 
Testrup Højskole, 
mag. art. Jørgen Carlsen

Kyndelmissegudstjeneste 
- mange deltog i en fin tradition

Kyndelmissegudstjenesten den 6. februar i Højst 
kirke blev en rigtig fin gudstjeneste, som 25 kirke-
gængere havde valgt at deltage i. 

Solens lys er ved at vende tilbage til os, og traditio-
nen med at sætte lyset i centrum for denne Guds-
tjeneste tiltaler mange. 

Fotos: Joan Holm Schmidt

Foredrag og andre aktiviteter

Johan Hermann Rump har bl.a. i en årrække været 
videnskabelig medarbejder ved Københavns isla-
miske kunstmuseum – Davids samling, hvor han 
bl.a. har været indkøber af sjældne og værdifulde 
islamiske skrifter. 

Han har også været videnskabelig medarbejder 
ved en oversættelse af Koranen til dansk(2006), og 
skrev speciale om arabisk kristendom ved Køben-
havns Universitet.

Bliv frivillig 
- eller anbefal det til en anden! 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik søger 
frivillige til genbrugsbutikken Østergade 7, 6270 
Tønder. 

Tid: Som frivillig arbejder du cirka 3 1/2 time om 
ugen. Fællesskab: Frivillige får nye kolleger og in-
spirerende samvær. 

Opgaver: Frivillige ekspederer, sorterer varer, udfø-
rer butiksudstilling, prismærker o.m.a. 

Læs mere på nødhjælp.dk/nykollega,
ring på tlf. 74 73 44 10/ 52 53 34 90 butiksleder 
Ellen Fink - eller kig ind i din lokale genbrugsbutik 
Østergade 7, 6270 Tønder.



Kirke & sogn
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Børnekor 2. - 6. klasse
Vi synger i Hostrup kirke hver torsdag i næsten alle 
skoleuger og begyndende fra torsdag d. 22. februar 
og frem til påsken. 

Yderligere information om tid og sted hos organist 
Agnes Thomsen på tlf. 20 84 59 48 eller mail: 
agnric@hotmail.com

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 en småkage. Der indbydes til 
fredagssang på følgende datoer: 

9. marts og 23. marts 

Herefter holder vi pause til fredag den 
14. september, hvor vi genoptager sang-
formiddagene.

Musik i kirkerne
Der er musiktilbud til alle aldre i kirkerne. 
Yderligere information og tilmeldinger til organist, 
Agnes Thomsen på tlf. 20 84 59 48 eller mail: 
agnric@hotmail.com. Alle er velkomne.

Kommende menighedsrådsmøder:
     
     Hostrup:  21. marts

     Højst: 20. marts - 25. april - 23. maj - 13. juni
    
     Fælles menighedrådsmøde Hostrup/Højst: 20/6

Ny graver ansat i Højst
Pr. 1. marts ansættes Linda Lassen som ny graver 
ved Højst kirke. Nærmere præsentation sker i 
næste kirkeblad. Linda Lassen træffes på det ordi-
nære tlf. nummer: 21 45 37 43 og mails sendes til: 
osterhojstkirke@gmail.com

Kom og vær med til 
TumlingeSalmesang i 
Højst Kirke
TumlingeSalmesang starter onsdag den 4. april 
2018 kl. 10.00, og tilbydes 5 gange i de lige uger i 
april og maj måned.

TumlingeSalmesang, som og er for børn i alderen 9 
mdr. – 3 år, er en hyggelig onsdag formiddag, hvor 
vi synger salmer og børnesange.

I TumlingeSalmesang bruger vi sange og musik til 
at skabe fællesskab og oplevelser mennesker imel-
lem. Stemningen er uformel og afslappet. 

Vores mål er at styrke børnenes naturlige musikali-
tet på den enkeltes præmisser, mens barnet leger og 
får en fortrolighed til kendte salmer og kirkerum-
met.

Tilmelding til: Ellen Trip 61 11 89 88 eller på mail: 
skolegade.trip@gmail.com                                  



Hostrup Kirke
Solvigvej 1 · Hostrup · 6270 Tønder

Graver, Walter Sørensen
Tlf. 24 85 19 82 · Mandag er fridag
Mail: graver.hostrup@outlook.dk

Kirkeværge 
Ellen Fink · tlf. 74 73 44 10
Mail: ellen_fink@godmail.dk

Højst Kirke
Kirkevej 1A · Øster Højst, 6240 Løgumkloster

Graver 
Linda Lassen
Tlf.  21 45 37 43
Mail: osterhojstkirke@gmail.com
Mandag er fridag

Kirkeværge
Ulla Møgeleng · tlf. 74 77 51 66
Mail: moegeleng@gmail.com

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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  Kirkebetjening og menighedsråd

Sognepræst i Hostrup og Højst
Thorsten Bjerg Christensen, 
Tlf.: 74 73 41 12 · Mobil: 20 47 83 01 
Mail: thbc@km.dk
Æ Stoksti 1 · Hostrup · 6270 Tønder

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

Hostrup Sogns Menighedsråd:

Formand for Hostrup Menighedsråd
Haakon Nissen Friedrichsen
Vesterhåbvej 1 · Rørkær · 6270 Tønder
Tlf.  74 72 26 81 / 23 32 42 18
mail: hak.friedrichsen@bbsyd.dk

Peter Jepsen, næstformand
Tlf: 74 73 45 80 / 20 29 80 45
Mail: pj-jejsing@hotmail.com

Knud Damgaard Christensen
Tlf: 28 77 72 69
Mail: kdc-privat@mail.dk

Mette Rossen Hansen
Tlf: 30 23 70 29
Mail: rossen-hansen@hotmail.com

Bjarne Lund Henneberg
Tlf: 70 20 66 66 / 61 42 66 66
Mail: post@bjarne.dk

Højst Sogns Menighedsråd:

Formand for Højst Menighedsråd
Peter Madsen 
Methaslundvej 3 · 6240 Løgumkloster  
Tlf: 74 77 52 79 / 24 42 15 18  
mail: methaslund@hotmail.com

Ulla Møgeleng, næstformand                                               
Tlf: 74 77 51 66 / 29 10 86 76
mail: moegeleng@gmail.com

Ketty Jacobsen
Tlf: 74 77 54 45 / 22 40 32 49
mail: kettyjacobsen@hotmail.com

Ellen Trip
Tlf: 74 77 51 46 / 61 11 89 88
mail: skolegade.trip@gmail.com

Peter Jepsen
Tlf: 20 44 52 70
mail: spjepsen@hotmail.com



GUDSTJENESTER & særlige
arrangementer
Mar. - Apr. - Maj. 2018

Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil hos AP Taxa på tlf. 74 74 32 43 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten
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Marts Kirkeår Hostrup Højst Tysk

4. 3. søndag i fasten 14.00 v.Biskop Elof Wester-
gaard m. efterflg. foredrag/kaf-
fe i Jejsing forsamlingshus

10.30 Hostrup

11. Midfaste Ingen 10.30
18. Mariæ bebudelse 09.00 Erling Bjerrum Petersen Ingen
25. Palmesøndag 09.00 10.30 Familiegudstjeneste
29. Skærtorsdag Ingen 18.30
30. Langfredag 10.30 ingen 10.30 Højst

April Kirkeår Hostrup Højst Tysk

1. Påskedag 09.00 10.30 10.30 Hostrup

2. 2. Påskedag Ingen Gudstjeneste men 10.30 
påskevandring fra kirken

ingen

8. 1. søndag e. påske 10.30 09.00

15. 2. søndag e. påske 09.00 Ingen

21. Lørdag
10.30
Konfirmation Højst

22. 3. søndag e. påske 10.30 09.00

26. Torsdag 19.00 ingen

27. St. Bededag ingen ingen

29. 4. søndag e. påske ingen 10.00 Konfirmation

Maj Kirkeår Hostrup Højst Tysk

6. 5. søndag e. påske ingen 09.00 10.30 Hostrup 
10. Kristi Himmelfart 09.00 10.30
13. 6. søndag e. påske 10.00 Konfirmation ingen
20. Pinsedag 10.30 ingen
21. 2. Pinsedag ingen 14.00 Dansk/tysk fælles 

provstigudstjeneste
27. Trinitatis søndag 14.00 v. Sten Haarløv ingen

Thorsten Bjerg Christensen har alle tjenester, hvor intet andet er anført = Kaffe


