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Præsteindsættelse

Festlig modtagelse af
Thorsten Bjerg Christensen.
af: Anton Schulz, redaktør
Flagene var i top ved Hostrup og Højst kirker i går
søndag den 20 marts, og anledningen var glædelig
for de to sogne, idet indsættelsen af pastoratets nye
præst, Thorsten Bjerg Christensen endelig kunne
finde sted som kulminationen på en lang periode
uden fast tilknyttet præst i embedet. Den lange
periode uden fast tilknyttet præst har baggrund i
behovet for et genopslag af stillingen.

Forsiden:
Indsættelsesgudstjeneste

Tønder Provsti, Thala Juul Holm, som i en personlig
og engageret tale bød Thorsten Bjerg Christensen
velkommen i embedet. Hun refererede i sin tale til
det symbolske vendepunkt i den aktuelle fastetid i
kirkeåret, hvor netop 3. Søndag i fasten markerer
et vendepunkt fra påbud og afstandtagen til alskens
afgudsdyrkelse, magtsyge, åndemaneri til i de næste
søndage at tale om livets lys i skikkelse af Jesu liv
og død. Der var på mange måder således en megen
symbolik i, at menighederne i Hostrup og Højst
på samme tid kunne tage imod deres nye præst.
Foruden Thala Juul Holm deltog også præster fra
nabosognene.
Thorsten Bjerg Christensen talte i sin prædiken
over temaet ”Det tomme og rengjorte” hus som
en metafor for menneskers sårbarhed overfor
dæmoners mange ansigter i form ensomhed, frygt
og anden formørkelse af sindet. Svaret på denne
sårbarhed er at fylde sindet med Guds ånd, som
i kraft af kærlighedens styrke giver os alle håb og
modstandskraft imod mørket og sårbarheden.
Efter den kirkelige modtagelse af den nye sognepræst, var der indbudt til kaffebord og velkomstarrangement på Øster Højst Kro, hvor både formanden for Hostrup Sogns Menighedsråd, Haakon
Friedrichsen og formanden for Højst Sogns Menighedsråd, Peter Madsen, begge bød Thorsten Bjerg
Christensen, hans døtre Inger og Astrid, samt hans
kæreste Susanne Heidemann velkommen i sognene.
Flere fra menigheden benyttede også lejligheden til
at byde velkommen - ofte med forslag til fællessange, som blev sunget til klaverakkompagnementet af
organist, Agnes Thomsen.

Provst, Thala Juul Holm forrest, og bag hende ses
sognepræst, Thorsten Bjerg Christensen på vej til
indsættelsen i Højst Kirke. I følget ses præstekollegaer fra nabosognene.
Så meget desto større var glæden hos sognenes menigheder, som ved festlige gudstjenester i Hostrup
kl. 13.30 og Højst kl. 15 kunne byde Thorsten Bjerg
Christensen velkommen i embedet. I både Hostrup
og Højst var menighederne mødt talstærkt op i den
glædelige anledning, og indsættelsen i embedet
skete i begge kirker under deltagelse af provst for
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Det blev en rigtig varm og festlig velkomst til
Thorsten Bjerg Christensen, som både i kirken og
ved det efterfølgende kaffebord selv udtrykte en
forventningsfuld glæde over at skulle være præst i
Hostrup og Højst sogne, ligesom han udtrykte en
stor og hjertelig tak til menighedsrådene og menighederne for deres valg af ham som deres nye præst.
(Se flere billeder på hjemmesiden)

Introduktion

Tak og introduktion ved
sognepræst Thorsten
Bjerg Christensen.
Af: Thorsten Bjerg Christensen
Det er jeg utroligt glad for; og jeg ønsker at sige tak
til menighedsrådene for valget og for den glæde,
det har bragt mig, og at sige tak for den dejlige
modtagelse, jeg har fået ikke mindst ved indsættelsen den 19. marts. Jeg glæder mig meget over at
være kommet til Hostrup og Højst sogne og virke
som sognepræst i de enestående skønne kirker og
smukke præstegård.
Selvom jeg allerede har hilst på mange af pastoratets beboere, vil jeg lige kort præsentere mig selv.
Mit navn er Thorsten Bjerg Christesen, og jeg er 52
år. Jeg er født og opvokset i København. Jeg er teologisk kandidat fra Århus Universitet, men tog den
anden halvdel af min embedseksamen på Københavns Universitet.
Jeg har de sidste tre år været sognepræst i Ankenes,
Narvik, der ligger i den arktiske cirkel i Nordnorge.
Og her kom jeg til efter at have været sognepræst
ved Skørping egnen i Nordjylland i 14 år.

På den private front kan jeg oplyse, at jeg har en
tysk kæreste, som hedder Susanne Heidemann, og
at jeg har to døtre - Astrid(15 år) og Inger(18 år) fra et tidligere ægteskab.
Grundtvigs salme “Kirken den er et gammelt
hus”udtrykker for mig på bedste vis hvad kirke og
kristendom er. Den taler om den kristne menighed,
den underfulde bygning, som Gud selv har rejst af
støv og muld. Denne kirke, menigheden gennem
alle tider, er bygget af “levende stene”, forenet af
troen og dåben; og den består ene og alene i kraft af
Guds gerning.
Kirkebygningerne og den tradition, de står for,
minder os om det vigtigste af alt - ordet om Jesus
Kristus. “Dejlige ting i dem er sagt”. Det er for mig
det vigtigste, der er at sige om kirken.
Jeg har en grundfæstet kærlighed til den danske
folkekirke som den er. Søndagsgudstjenesten, dåben, brylluppet, konfirmationen, begravelsen - alle
disse kirkelige handlinger favner så meget, ja, alt –
samfundslivet, ja, hele livet og langt ud over det. At
være en del af det i Hostrup og Højst er jeg meget
taknemmelig for, og vil også gøre mit til at sætte
området på landkortet.

De sidste 5 år af min tid som sognepræst i Danmark, var jeg også feltpræst for Den Danske Hær,
og beskæftiget mig specielt med posttraumatisk
stress som en del af det sjælesørgeriske arbejde
både for soldater og feltpræster.
Til arbejdet med posttraumatisk stress, havde jeg
god brug for min anden uddannelse som organisationspsykolog fra Roskilde Universitet. Og samtidig
med, at jeg var præst i Danmark, havde jeg også mit
eget konsulentfirma, som bla. omfattede undervisning i ledelse for private og offentlige ledere.
Det er godt at være kommet til grænselandet. Det
et umådeligt smukt og skønt naturområde i Danmark, som altid har ligget mit hjerte nær med sin
specielle historie og kulturudveksling og dynamik,
der kommer af at være grænseland.

Thorsten Bjerg Christensen
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Siden sidst

Skøn påskevandring
2. påskedag.

del af en lokal pilgrimsrute på 300 kilometer, som
jeg har ansvaret for, og det er en del af en klosterrute, der går igennem hele landet…”

Af: Sognepræst, Thorsten Bjerg Christensen

Nu vidste jeg i al fald, at påskeanretningen hjemme
ville blive udskudt.

Det skønne kunne ellers have gået rent galt, da
undertegnede sammen med min kæreste, Susanne
i grundtvigsk forårsstemning var mødt op i spadseretøj med paraply, dog ikke med stråhat, selvom det
var tæt på. For nu skulle der duftes blomster ledsaget af fuglesang under Guds underfulde himmel måske en halv times tid med efterfølgende påskeanretning i de pastorale gemakker: ” Almægtige og
kære Gud, nu folder skabningen sig ud/halleluja/ i
lys og sang, i blomst og frugt, /halleluja…” (DDS. nr.
17; Frans af Assisi).
Derfor var min forundring stor, da jeg så min ærede
kollega sognepræst ud i Abild, Erling Bjerrum-Petersen møde op som en anden Harry Potter’sk Gandalf med bredskygget bumlet hat og et fast greb om
en stor vandrestav…? Og nu så jeg også rundt på de
andre ca. femten deltagere i vejrfast og professionelt
fritidstøj – nogen oven i købet med rygsæk fyldt af
forsyninger…?
”Øøøhh…, hvor længe, regner du med denne påskevandring vil tage”, fik jeg spurgt Erling.
”Nååh, ca. 4 timer, vi skal jo gå mellem 10 og 12 kilometer…” svarede Erling glad og fortsatte:” Det en

Min kæreste Susanne, tog heldigvis overraskelsen
med godt humør, og hånd i hånd gik vi nu først fra
Højst kirke til Draved Skov med sin 12.000 årige
historie og nutidige tilbagevenden til sumpskov.
Og det var en herlig og skøn tur med forårssol, som
fulgte os igennem skoven med Løgum Kloster som
endemål eller ende-station.

” - Derfor var min forundring stor,
da jeg så min ærede kollega sognepræst ud i Abild, Erling Bjerrum-Petersen møde op som en anden Harry
Potter’sk Gandalf med bredskygget
bumlet hat og et fast greb om en stor
vandrestav…? -”
Er man interesseret i at vide mere om klosterruten og pilgrimsvandring i lokalområdet, kan
man se mere på adressen www.klosterruten.dk
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Kommende arrangementer

Turen var nemlig delt op i stationer, som det hedder
i pilgrimssproget, dvs., pauser, hvor man har mulighed for at meditere over livet. Og pilgrimsvandringen bliver derved også en mulighed for at stresse af,
og mentalt fokuserer på de ting, som kan være med
til at give mening og indhold i tilværelsen.
Vores pilgrimsturs nøgleord var: Langsomhed,
frihed, enkelhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskabet og åndelighed.
Disse nøgleord eller emner var ledsaget af en kort
tekst, som Erling læste op, mens vi holdt pause.
Teksterne uddybede emnerne, der også blev til
indholdsrige og hyggelige samtaler med deltagerne,
der var med på vandringen, og samtidig fik vi lært
hinanden at kende. Det var dejligt.
Erling var også stedkendt og kunne vise os om bl.a.
et 400 år gammelt egetræ, som i sig selv kunne få
tankerne i gang om tiden og livet dengang og nu.
Det var en skøn tur!
Vi nåede frem til Løgum Kloster, akkurat som
himlen åbnede sine sluser, og vi forsamledes i klosteret gamle kapitelsal, hvor munkene forsamledes
morgen og aften gennem tiderne for at synge til
Guds ære – bønner om velsignelse over det daglige
arbejde og over verden og menneskene i den.
Efter kaffe og the med chokoladekiks, havde Erling
arrangeret hjemtur med bil. Det gik fint.
På bilturen hjemad fik jeg mulighed for at takke Erling for en rigtig fin påskevandring, og sige tak for,
at min kæreste Susanne kunne få sin egen nyfundne
2 meter lange vandrestav med i bilen – vi fik plads
til det hele. når der er hjeterum er der plads til det hele.

Sommermøde 14. juni - Hostrup
Hostrup Menighedsråd byder ind til årets sommermøde i Æ’ Kirkkro onssdag d. 14. juni i tidsrummet kl. 14.30 til 17.00. Hostrup og Højsts seniorer
og efterlønnere er meget velkomne til at deltage i en
hyggelig eftermiddag med samvær og underholdning. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag,
hvor Thorsten Bjerg Christensen fortæller.
Med venlig hilsen Hostrup Menighedsråd

Byfestgudstjeneste 7. juni - Hostrup
Onsdag d. 7. juni kl. 19.00 er der som optakt til byfesten en festlig byfestgudstjeneste under medvirken af Tønder Gospelkor. Også spejderne medvirker ved denne Gudstjeneste, hvor der efterfølgende
vil være kaffe og kage.
Se endvidere program for byfesten på infoland og
Facebook.

Byfestgudstjeneste 8. juni - Højst
Torsdag d. 8. juni kl. 19.00 er der byfestgudstjeneste i teltet på den gamle sportsplads med en kort
prædiken ved vores nye sognepræst, Thorsten Bjerg
Christensen. Der synges kendte salmer. Efterfølgende hygge i teltet.
Se endvidere program for byfesten på infoland og
Facebook.

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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Musik og sang i Kirken
Årsstatus for musikaktiviteter
(august 2016 - maj 2017)

Af: Organist, Agnes Thomsen
Babysalmesang har kørt rigtig godt fra tirsdag d.
23. august til 1. søndag i advent, hvor 4 mødre og
babyer deltog i højmessen som afslutning på denne
sæson på 14 gange med 4 deltagende mødre. Vi
kørte videre m. tirsdagene fra d. 10. januar og har
kørt igennem med afslutning d. 2. maj. Der har
været 4 med her i forårssæsonen på 14 gange, og
mødrene er meget bevidste om at finde en ny til at
overtage deres plads, når barselsperioden er slut.
Og jeg har ladet mig fortælle, at nogle af de første
deltagere fra 2014 skal være store søskende!! Så forhåbentlig er der emner til næste sæsons hold, som
begynder d. 22. august.
Kirkekor har også kørt stabilt med 5 korpiger hver
torsdag siden d. 18. august. Koret medvirkede også
ved højmessen 1. søndag i advent som afslutning på
efterårssæsonen. Vi begyndte igen d. 26. januar og
slutter nu i forbindelse m. Sigurdkoncerten, hvor
pigerne får en billet til koncerten og vi efterfølgende samme aften slutter m. pizza, orienteringsløb
og diverse. De har i forårssæsonen deltaget i 5
gudstjenester. Jeg vil til næste sæson, som begynder
d. 24. august, prøve at finde et endagskorstævne,
som vi kan deltage i sammen med andre kor - altid
en flot oplevelse!
Fredagssang har kørt med 20 deltagere 7 gange i
efteråret og 7 gange i foråret. Et dejligt livgivende
fællesskab, vi gensidigt glæder os til hver gang.

Fællespersonale

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

Babysalmesang
Spiller man regelmæssigt vuggeviser for et foster i
mors mave, vil barnet kunne genkende melodien op
til fire måneder efter, viser undersøgelser foretaget
af finske forskere fra Helsinki Universitet.
Vi er alle født med en vis grad af musikalitet, og
den kan udfordres. Derfor indbydes der til babysalmesang m. opstart af hold m. 4 undervisningsgange
i Højst Kirke tirsdag d. 22. august kl. 9.30 - 11.00
efterfulgt af 4 tirsdage i Hostrup Kirke.

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 en småkage.
Der indbydes til fredagssang fredage i
ulige uger som følger:
d. 1., 15. og 29. september
d. 13. og 27. oktober
d. 10. og 24. november
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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: 22/6
Højst: 14/6
Fælles menighedrådsmøde 5/7 i Højst

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
Juni

Kirkeår

Hostrup

& særlige
arrangementer
Juni - juli - august 2017

Højst

4.

Pinsedag

10.30 - TBC

kl. 09.00 - TBC

5.

2. Pinsedag

Fællesgudstjeneste Tønder*

Fællesgudstjeneste Tønder*

7.

Onsdag

kl. 19.00 - Byfestgudstjeneste

8.

Torsdag

Ingen

kl. 19.00 Teltgudstjeneste TBC

11.

Trinitatis

kl. 10.30

Ingen

18.

1.søn.e.trin.

kl. 10.30 - TBC

Ingen

25.

2.søn.e.trin

kl. 10.30 - TBC

kl. 09.00 - TBC

Juli

Kirkeår

Hostrup

10.30 - Højst

Højst

2.

3.søn.e.trin.

ingen

kl. 10.30 - TBC

9.

4.søn.e.trin

kl. 10.30 - TBC

ingen

16.

5.søn.e.trin.

kl. 09.00 - TBC

kl. 10.30 - TBC

23.

6.søn.e.trin.

kl. 10.30 - TBC

kl. 09.00 - TBC

30.

7.søn.e.trin.

kl. 09.00 - TBC

kl. 10.30 - TBC

August

Kirkeår

Hostrup

Tysk

Højst

6.

8.søn.e.trin.

kl. 10.30 - TBC

kl. 09.00 - TBC

13.

9.søn.e.trin.

kl. 09.00 - TBC

kl. 10.30 - TBC

20

10.søn.e.trin.

kl. 10.30 - TBC

ingen

27.

11.søn.e.trin.

kl. 09.00 - TBC

kl. 10.30 - TBC

Tysk

Tysk

10.30 - Højst

TBC = Thorsten Bjerg Christensen
= Kaffe
*)Traditionen tro holdes der Anden Pinsedags gudstjeneste som en fælles friluftsgudstjeneste for Tønder
og de omkringliggende sogne (dvs. Møgeltønder, Ubjerg, Hostrup, Højst, Abild). Sognene afholder gudstjenesten på skift. I år skal gudstjenesten være i Tønder i Amtsmandens Have (=Skulpturparken). Tidspunktet er som tidligere år kl. 14.00.
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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