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Særgudstjenester, konfirmation & andre aktiviteter

Forsiden:
Hostrup Kirke

Byfestgudstjeneste den 6. juni i
Hostrup Kirke

Sommermøde den 13. juni
i Æ’ Kirkkro

Onsdag den 6. juni kl. 19.00 er der som optakt til
byfesten en festlig byfestgudstjeneste under medvirken af Tønder Gospelkor.

Hostrup menighedsråd indbyder ind til årets
sommermøde i Æ’ Kirkkro onsdag den 13. juni
i tidsrummet 14.30 til 17.00. Hostrup og Højst
seniorer og efterlønnere er meget velkomne til at
deltage i en hyggelig eftermiddag med samvær og
underholdning. Kom og vær med til et par hyggelige timer, hvor Thorsten Bjerg Christensen er
eftermiddagens fortæller.
Venlig hilsen
Hostrup menighedsråd

Hostrup FDF medvirker denne dag, hvor de også
står for kaffe og kage. Overskuddet af salget, går
ubeskåret til Hostrup FDFs virke.
Venlig hilsen
Hostrup menighedsråd.

Guldkonfirmation i Hostrup Kirke
Søndag den 3. juni afholdes der guldkonfirmation i
Hostrup Kirke. som omtalt i forrige kirkeblad. Alle
ser frem til en rigtig god dag.
Guldkonfirmanderne mødes til gudstjenesten
10.30. Efterfølgende tages kirken, Æ’ Kirkkro samt
præstegården i nærmere øjesyn, hvorefter der er
middag og festligt samvær i Jejsing Forsamlingshus.

Sensommerfrokost i Hostrup
præstegård søndag den 19.
august
Søndag den 19. august inviterer Hostrup og Højst
menighedsråd til sensommerfrokost i Hostrup
præstegård.
Vi begynder med en fælles pastoratsgudstjeneste kl. 10.30 i Hostrup Kirke, og går derefter over
i Hostrup præstegård, hvor der serveres en let
frokostanretning. Vi kan også glæde os til musikunderholdning i løbet af arrangementet, der også er
gratis.
Tilmelding senest 14. august til Mette Rosssen på
tlf. 30 23 70 29 eller Thorsten på tlf. 20 47 83 01
Alle er meget velkomne
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Læsekreds
Der er læsekreds i Hostrup, Bedsted, Nr. Løgum og
Højst følgende datoer:
Den 2.oktober 2018 kl. 19.30 i Æ`Kirkkro, Hostrup
- forfatteren Kerstin Ekman:”Guds barmhjertighed”.
Den 14.november 2018 kl. 19.30 i Kirkehuset, Bedsted - forfatteren Martin A. Hansen: ”Løgneren”.
Den 17.januar 2019 kl. 19.30 i Konfirmandstuen,
Nr. Løgum - forfatteren Jesper Wung-Sung. ”En
anden gren”.
Den 25.februar 2019 kl. 19.30 på Brandstationen,
Højst - forfatteren John Williams:”Stoner”.

Konfirmander 2018-19
Der er indskrivning af konfirmander for Hostrup
–Højst pastorat i Æ’ Kirkkro tirsdag den 28. august
kl. 18.30. På pastoratets hjemmeside kan der hentes
en indskrivningsblanket, som skal udfyldes vedlagt
en kopi af dåbsattest og medbringes på indskrivningsdagen.
Konfirmandforberedelsen foregår i Æ’ Kirkkro i
Hostrup og datoerne for konfirmandforberedelsen er:
7. september 2018, 5. oktober 2018,
2. november 2018, 7. december 2018,
11. januar 2019, 1. februar 2019 samt 8. marts 2019

Tidsfrist for indleveirng
af stof til næste kirkeblad: 16/7

Siden sidst

Pilgrimsvandring fra Hostrup
Kirke 2. påskedag
I år udgik vores pilgrimsvandring fra Hostrup Kirke, hvor vi begyndte med en andagt, før vi højstemte og med stor glæde over den opstandne Kristus
satte i gang ud i det vårklædte skønne sønderjyske
landskab. Igen i år på vandringen var vi ledet af
sognepræsten fra Abild, Erling Bjerrum-Petersen,
som på magisk vis på de stop, vi gjorde, også ledte
os igennem påskefortællingen.
Den yngste vandrer var bare fem år. Vi vandrede
hele dagen i høj solskin først langs med Hvirlå til
Emmerske bedehus, som Brorson var med til at
oprette i 1730. Her spiste vi også vores medbragte
proviant, og med Brorsons poesi drog vi videre
dybt ind i landskabet og påskefortællingen. Brorson skriver i DDS 630. ”O Kristi kors, min lykke,
og skønne arvedel, Guds kirkes gyldne smykke og
dejlige juvel…”, og så var vi alle ca. 20 påskevandrere - efter ca. 11 km. - tilbage ved Hostrup kirke,
hvor vi hyggesnakkede over kaffe, the, sodavand og
chokoladekiks.
En velsignet dejlig dag!

En fabelagtig Lutheraften og
foredrag i Æ’ Kirkkro i Hostrup
med meget god mad.
Det var en meget underholdende og meget morsom
Lutheraften i Æ’ Kirkkro i Hostrup torsdag aften,
den 19. april, hvor der også var godt fyldt op.
Jacob Ørsted, som er sognepræst i Helligåndskirken i Flensborg, præsterede et særdeles veloplagt
Lutherforedrag med udgangspunkt i sin egen bog
om Luthers bordtaler ”Godbidder – citater fra
Martins Luthers frimodige tale omkring middagsbordet”, (Eksistensen, 2017). Det var nogle utrolig
gribende og uforglemmelige ”godbidder” eller
Luther-citater foredragsholderen diskede op med:
” Når kvinder begynder at tro på den kristne lære,
er de ivrigere end mænd. Det viste sig allerede ved
Jesu opstandelse, idet Magdalenas hjerte brændte
mere i brystet end Peters gjorde.” eller: ”Bryster er
kvindens smykke, når proportionerne er i orden. De
store og kødfulde bryster er ikke altid lige klædelige
og ikke de bedste, da de lover mere end de holder.
Men bryster, der er fulde af blodårer og nerver giver,
selvom der er små, rigeligt med mælk til mange børn
og klæder spinkle kvinder” Så sandelig ord og citater
fra den store reformator, der er værd at dvæle ved!
Som om disse visdomsord ikke var nok, blev vi også
kulinarisk ført tilbage i tid, nemlig til tiden for 500
år siden, da Luther holdt sine bordtaler. Louise Ørsted, Jacobs Ørsteds hustru, der også er ernæringspsykolog, serverede hvad man spiste på Luthers
tid. Det var meget velsmagende – på alle måder en
minderig foredragsaften.

Pilgrimsvandring i høj sol 2. påskedag.

Louise og Jacob Ørsted
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Siden sidst
Af Bjarne Lund Hennebjerg

Menighedsråd og medarbejdere
var på førstehjælpskursus

I Øster Højst er hjertestarteren placeret hos Automester Øster Højst. I Hostrup ved Æ’ Kirkkro og I
Jejsing findes de hhv. hos SJ Rooms og i Bankohallen.

Når du læser kirkebladet denne gang, har både
medarbejdere og nogle af menighedsrådsmedlemmerne være på hjertestarter- & førstehjælpskursus.
Forløbet over 7 timer blev afholdt på Jejsing Friskole. Instruktøren var Anette Rosendahl Thyssen, som
har stor erfaring i emnerne.
Både i Øster Højst og i Hostrup/Jejsing er der
hjertestartere til rådighed. De kan betyde forskellen
på liv og død, og hurtig hjælp med en hjertestarter
eller korrekt førstehjælp gør ofte en forskel.

Menighedsmødet i Hostrup Sogn
Der blev den 8. april 2018 efter gudstjenesten afholdt et menighedsmøde i Æ’ Kirkkro. Menighedsrådet, kirkeværgen, organisten samt 16 kirkegængere deltog i mødet. Bjarne Lund Henneberg var
forhindret i at deltage.
Der blev orienteret om det arbejde, som det nye
menighedsråd har stået for, og de forskellige medlemmer af menighedsmødet fortalte kort om deres
arbejde i menighedsrådet under følgende punkter:
• Hostrup Sogn er med i den fælles regnskabsføring
for 15 sogne i Tønder Provsti.
• Der er fokus på at der bliver afsat midler til konfirmandundervisningen.
• Der skal laves digital registrering af gravsteder.
• Der er planer om at gamle gravsten skal bevares.
• Sjæleringning foretages efter de af tidligere menighedsråd godkendte regler.
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Menighedsrådsformand, Haakon Friedrichsen og
instruktør Anette Rosendahl Thyssen i aktion imens
der følges koncentreret med i baggrunden.

• Der vil blive indkøbt nye salmebøger – ”100 nye
salmer”.
• Der er planer om at få arrangeret et teologisk kursus for voksne i efteråret over eksempelvis 3 aftner
for alle interesserede. Undervisningsformen vil
være en form for højskole. Programmet er ikke fastlagt endnu, men det kunne være Det Gamle Testamente (et eksempel herfra kunne være fortællingen
om Adam og Eva, som er en historie om børn, der
bliver voksne, og som gælder for alle mennesker).
Det kunne også være det nye testamente eller en
aften om markante teologer som eksempelvis Søren
Kierkegaard og Grundtvig. Thorsten er underviser
på kurset.
Hvis der er ønsker eller forslag til menighedsrådets
arbejde, kan henvendelse ske til menighedsrådets
formand Haakon Friedrichsen.
Efter menighedsmødet har formanden for menighedsrådet, Haakon Friedrichsen modtaget ros
fra en mødedeltager for det arbejde, som det nye
menighedsråd samt kirkeværgen laver, ligesom
menighedsrådet fra mødedeltageren ses som et
velfungerende menighedsråd.
Knud Damgaard Christensen

Kirke og Sogn
Musik i kirkerne
Der er musiktilbud til mange aldre i hele pastoratet. Yderligere information/tilmelding sker til
organist Agnes Thomsen på tlf. 20 84 59 48 eller
mail: agnric@hotmail.com Alle er velkomne til
følgende tilbud:
Babysalmesang
-tilbydes fra efterårsferien til advent.
Tumlingesang
Når man er omkring1 år gammel, er man velkommen til en halv times musik med børnevenlige
fællessalmer, rim og remser og forskellige sanseoplevelser. Det foregår i Øster Højst kirke hver

Nye smukke kniplinge-poignetter på
præstekjolen – kom og se

anden onsdag formiddag kl. 9.30 - 10.00 fra den
29. august og frem til efterårsferien. Man følges
med dagplejemoderen eller forældrene.
Børnekor for 2. - 6. klasse
Vi synger i Hostrup kirke hver torsdag i næsten
alle skoleuger, og vi begynder torsdag den 30.
august kl. 15.30 - 16.30. Vi skal synge til høstgudstjenesten i Hostrup.
Sangformiddage i Æ Kirkkro
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:
14. og 28. sept. 12. og 26. okt. d. 9. og 23. nov.

Hostrup kirkegårds renovering
Efterårets kirkegårdsrenovering, er nu afsluttet.

Til Langfredag gudstjenesten, som ellers er en rigtig
sørgelig dag med Kristi død på korset, skete der alligevel noget meget glædeligt - nemlig, at jeg kunne
afsløre nye smukke og elegante kniplinge-poignetter på ærmerne af min præstekjole.

Det har været lidt udfordrende med den megen
nedbør i efteråret, men nu er de nye forkanter
blevet lagt ved gravstederne, så vi nu kan melde det
arbejde som værende færdiggjort.

Dette mesterstykke ud i kniplingskunsten er kniplet
af Lis Skriver fra Jejsing, og mønstret hedder Christian den Fjerdes knipling med Krone.

Vi tager så til efteråret et afsnit igen i det sydøstlige
hjørne af kirkegården, så efterhånden kommer vi
hele vejen rundt.

Det er i sig selv en meget fin knipling, og med Lis’
mesterlærerpræg, må det være den fineste knipling
i vort kongerige.

Der skal lyde en tak til Walter og Anette for Jeres
indsats med at få det hele til at se ordentligt ud.
Hilsen kirkegårdsudvalget

Det er kun af praktiske grunde, at jeg ikke sover
med præstekjolen på om natten.
Med til historien hører også, at Lis, på trods af
influenza, fik kniplingerne færdige til påsken.
Så mange tusinde tak til Lis for disse fine kniplinger
– det fineste af det fine.
Venlig hilsen
Thorsten Bjerg Christensen

Lis Skriver og sognepræst Thorsten Bjerg Christensen
viser her de fint kniplede poignetter.
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Kirke & sogn
Heldagstur 26. juni
Tirsdag den 26. juni arrangeres der i samarbejde
med Højst efterløns- og pensionistforening heldagsudflugt til Bryndom Kirke, hvor Katrine Tilma
tager imod. Frokost senere på Restaurant Perlen i
Blåvand og herefter besøg på Tirpitz museet med
kaffe museets café. Pris 300,- kr. eller 400 kr. for
ikke medlemmer. Aftensmad på Højst Kro. Tilmelding senest 12. juni til formand eller næstformand.

Æ’ Kirkkro i Hostrup
Kroen er opført i slutningen af 1700 tallet. Kroen
har oprindeligt været et stråtækket langhus med
selvstændig rejsestald og lade, men ombygninger
gennem tiderne har forandret dens oprindelige
udseende. Kroens største betydning var nok i
1800-tallet, hvor den blev brugt til store og små
møder og til foreningsarrangementer.
I 1993 fraflyttede den sidste ejer kroen. Kroen var
på dette tidspunkt en del forsømt. Menighedsrådet
i Hostrup købte kroen for at sikre kirkens omgivelser og skabe bedre parkeringsforhold. Planen var at
bygningerne skulle rives ned, men endte med den
lykkelige udgang at bevare og restaurere kroen, der
i dag fungerer som menighedshus for bl.a. seniorer,
FDFere, babysalmesang, fredagssang, konfirmationsforberedelse, foredrag, diverse møder herunder
menighedsmøder og menighedsrådsmøder.
Som ansvarlig for Æ’ Kirkkro tager jeg imod aftaler
og sørger for at den ser indbydende ud med friske
blomster, lys og hygge.
Med venlig hilsen Mette Rossen Hansen
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Kommende menighedsrådsmøder:

Hostrup: 29. maj
Højst: 23. maj - 13. juni
Fælles menighedrådsmøde Hostrup/Højst: 20/6

Ferieperioden
Sognepræst Thorsten Bjerg Christensen holder
ferie i perioden 29. juni til 15. juli

Jagtudlejning
Jagten på jorde og skove under Hostrup Præstegård udbydes til leje i en 5 år periode fra
1/10.2018

Der er 4 områder
Sandholm/Solderup ca. 57 hektar
Sandholm Skov ca. 44 hektar
Præsteskoven ca. 5 hektar
St. Tønder Mark ca. 34 hektar
Det kommer en annonce i Ugeavisen /Digeposten til august.
Oplysning om områdernes beliggenhed størrelse kan indhentes hos:
Menighedsrådet
v/ Peter Jepsen Tlf. 20298045

Kirkebetjening og menighedsråd
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

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 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
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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GUDSTJENESTER
Thorsten Bjerg Christensen har alle tjenester, hvor intet andet er anført
Juni
3.

Kirkeår

Hostrup

1. s.e. trin.

10.30 Guldkonfirmation

Onsdag

19.00 Byfestgudstjenste

2. s.e. trin.

9.00

10.30

17.

3. s.e. trin.

10.30

9.00

24.

4. s.e. trin.

ingen

10.30
Hostrup

10.30 Højst

Højst

1.

5. s.e. trin.

9.00 v/ Heine Holmgaard

ingen

8.

6. s.e. trin.

ingen

14.00 v/ Sten Haarløv

15.

7. s.e. trin.

9.00 v/ Bent Oluf Dam

ingen

22.

8. s.e. trin.

10.30

9.00

29.

9. s.e. trin.

9.00

10.30

August

Kirkeår

Tysk

9.00

6.

Kirkeår

Jun. - Jul. - Aug. 2018

= Kaffe
Højst

10.

Juli

& særlige
arrangementer

Hostrup

10.30 Hostrup

Højst

5.

10. s.e. trin

9.00

10.30

12.

11. s.e. trin

10.30

ingen

19.

12. s.e. trin

10.30 Sensommerfrokost i
Hostrup præstegård

ingen

26.

13. s.e. trin

9.00

10.30

Tysk

Tysk

10.30 Højst

Stemningsbillede fra pilgrimsvandringen 2. Påskedag i år.
Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil hos AP Taxa på tlf. 74 74 32 43 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten

