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Forsiden:
Sommer v. Højst Kirke Gudstjenester og mærkedage

Aktiv uge i Højst
Familiegudstjeneste og fællesspisning i forsamlings-
huset den 5. september kl. 17.30.

Uge 36 er aktivuge med forskellige aktiviteter. Ugen 
begynder traditionen tro med en aktiv og festlig 
familiegudstjeneste i Højst kirke med efterfølgende 
fællesspisning i Højst forsamlingshus. 

Højst menighedsråd står for arrangementet, hvor 
drikkevarer kan købes.
Alle er meget velkomne.

Natkirke i Højst fredag 
den 8. september
Fredag den 8. september fra kl. 20.30-21.30, er der 
natkirke i Højst kirke i forbindelse med aktivugen.
Der vil først på aftenen blive spillet orgelmusik, og 
herefter holdes der en kort andagt.

Kirken vil være oplyst med levende lys, og det vil 
også være muligt selv at tænde lys, tage en snak 
med præsten og andre, eller bare meditere og have 
en rolig stund for sig selv. 

Høstgudstjenester
Søndag den 24. september er der høstgudstjeneste i 
Hostrup kirke kl. 10.30 og Højst kirke kl. 14.00. 

Høstgudstjenesten er den festgudstjeneste, hvor vi 
takker for årets høst og for livets og naturens gaver. 

Det er en gudstjeneste for hele familien.

Jagtgudstjeneste i Højst 
d. 9. november
Torsdag d. 9. november kl. 19.00 afholdes i Højst 
Kirke den årlige jagt-gudstjeneste. Grænseegnens 
Jagthornsblæsere medvirker under ledelse af Per 
Pedersen.

Jagtgudstjenesten er en klassisk gudstjene-
ste med en forenklet liturgi.

Efter gudstjenesten er alle inviteret 
på gule ærter i våbenhuset med Højst 
menighedsråd som vært.

Allehelgensgudstjeneste 
søndag den 5. november
Der er Allehelgens-gudstjeneste søndag den 5. 
november kl. 17. i Hostrup kirke og kl. 19 i Højst 
kirke. 

Det er en mindegudstjeneste, hvor vi gennem 
musik, læsninger og bønner mindes samt tænder 
lys for dem, som er døde i Hostrup og Højst sogne, 
eller som havde tilknytning til sognene.

Navnene på årets døde siden sidste Allehelgen 
nævnes. Alle er velkomne til at deltage, og pårøren-
de, som har mistet i løbet af kirkeåret, vil modtage 
en skriftlig invitation til denne højtid.
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Foredrag og andre aktiviteter
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Fra vugge til krav
Foredrag i Æ Kirkkro onsdag den 15. no-
vember kl. 19.00, ved Malene Bendtsen, 
sognepræst Vejgaard sogn, Aalborg

Et foredrag om vores forhold til ritualerne i forbin-
delse med begravelse og bisættelse. 

Det lader til, at vi moderne mennesker i højere og 
højere grad har individuelle og personlige ønsker til 
begravelser og bisættelser. Er det et udtryk for, at vi 
vil iscenesætte og ”designe” alt i vore liv - også dø-
den - eller er det et udtryk for, at vi er ved at blive 
bedre til at tale om døden og afskeden med livet? 

Hvad end man måtte mene, 
så er der ingen tvivl om, 
at den måde vi begraver 
vore kære på, ritualerne og 
kirkegårdene, og den måde 
vi taler om døden på, siger 
lige så meget om vores liv her 
sammen med hinanden og 
os selv.

Læsekreds
Menighedsrådene i Hostrup, Højst, Bed-
sted og Nr. Løgum går denne vinter 
sammen om at tilbyde deltagelse i en 
læsekreds 4 aftener i løbet af vinteren 
2017/2018

Tirsdag den 3.oktober 2017 kl. 19.30 i Brandstatio-
nen, Kirkevej 2A Ø. Højst 6240 Løgumkloster
”Den ukendte hustru” af Leif Davidsen.

Onsdag den15.november 2017, kl. 19.30 i Æ` Kirk-
kro, Solderupvej 2, Hostrup 6270 Tønder.
”Den hvide masai” af Corinne Hofmann.

Torsdag den 18. januar 2018 i konfirmandstuen, 
Nørregade 7, Nr. Løgum, 6240 Løgumkloster
”Svin”, af Christian Dalsgaard.

Mandag den 26.februar 2018, kl.19.30 i Kirkehuset, 
Kirkegade 27, Bedsted, 6240 Løgumkloster
”En uskyldig familie” af Katrine Marie Guldager.

Vi taler om oplevelser med bogen og hygger os med 
kaffe og et par salmer eller sange. Der bliver bestilt 
bøger hjem til Løgumkloster Bibliotek en måned før 
vi mødes (Bendix læsekreds).

Med venlig hilsen
Ulla Møgeleng, Højst menighedsråd

Konfirmation 2018
”Man har et standpunkt indtil man tager et nyt”, 
sagde en statsminister i sin tid, om ændring af al-
lerede udmeldt dagsorden. Og det er også mit valg 
af ord i forbindelse med sted og tid for den fælles 
konfirmationsberedelse for Hostrup og Højst sogne.
Jeg ønsker nemlig, at den fælles konfirmationsfor-
beredelse for de to sogne skal foregå i Æ Kirkkro 
i Hostrup, da der ganske enkelt er bedre plads og 
faciliteter for undervisningen. Konfirmandforbere-
delsen foregår på fredage og begynder fredag den 
8. september fra kl. 9 – 14, og menighedsrådene 
sørger for bustransporten til og fra Æ Kirkkro. De 
praktiske detaljer om transport vil - før konfir-
mationsforberedelsen begynder - kunne læses på 
sognenes hjemmeside www.hostrup-hoejst.dk

Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 indbydes kon-
firmandernes forældre til orienterende møde i Æ 
Kirkkro, hvor der også bydes på kaffe og kage. Så 
dem, som ønsker at blive konfirmeret, skal bare 
møde op til for konfirmationsforberedelse i Æ Kirk-
kro først gang fredag den 8. september. Konfirman-
derne bedes også gerne medbringe en dåbsattest 
– om en sådan haves – i original eller kopi.

De bedste hilsener
Thorsten Bjerg Christensen
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Dåbsklude
En ny ”dille” er også nået til Hostrup og Højst 
kirker. Hjemmestrikket dåbsklude vil nu erstatte 
de papirservietter, som ellers bruges til at duppe 
dåbsbarnets hoved med.

Dåbskludene er en gave fra menighed til dåbsbarn.
Det er Ann Maj Lorenzen, sogne- og hospicepræst 
på Djursland, som står bag ideen med de hjemme-
strikkede dåbsklude. Og den nye ”dille” har bredt 
sig til det meste af landet.

Om dåbskludene
Ann Maj Lorenzen beskriver: Dåbskludene er 
hjemmestrikkede klude med kristne motiver. De er 
designet i to størrelser: Én der bruges ved dåben i 
kirken på 21 x 21 cm og én til sygehuset i halv stør-
relse. Kludene er ensfarvede råhvide med motiver 
som f.eks. kors eller døbefont. Mønstret træder 
frem, fordi kludene strikkes i ret og vrang. Der kan 
vælges en model, hvor der er plads til at brodere 
navn og dåbsdato.

At strikke dåbsklude har to formål: For det første er 
der samværet og samtalen om de kristne motiver 
i strikkeklubben, og for det andet er det glæden 
ved at give en gave fra menighed til dåbsbarnet og 
familien. Præsten vil så have to eller tre forskellige 
klude med til dåbs samtalen, så kan forældrene 
vælge mønster.

Til alle som har lyst til at være med til at strikke 
dåbsklude i Højst og Hostrup sogne: Vi starter en 
strikkeklub i Brandstationens lokale med opstart 
lørdag den 16. september 2017 fra kl. 9.30 – 12.00.
Medbring selv strikkepinde str. 2,5 og 3, evt. hæk-
lenål str. 2 og 2,5. Mønstre og garn er til rådighed.
Der er nyligt kommet mønstre på hæklede dåbsklu-
de

Læs mere på facebookgruppen ” Vi strikker dåbs-
klude ” eller på Dåbskluden.dk. Vel mødt til nogle 
hyggelige timer.

Venlig hilsen, Initiativtager, Susanne Jepsen
Skolegade 10 Øster Højst

Mobil 51222131

Foredrag og andre aktiviteter

Sommermøde i Æ Kirkkro

Den 14. juni havde vi sommermøde i Æ Kirkkro. 
Menighedsrådet havde budt sognenes seniorer og 
andre interesserede til det årlige sommermøde.
Mange var mødt op, og de hørte en veloplagt Thor-
sten Bjerg Christensen, der fortalte om hans tid 
som præst i Nordnorge - nærmere betegnet Narvik. 
Vi hørte om alt det fornøjelige, men også om det 
lidt mere dystre, som hørte med til embedet som 
præst netop i det område. Der blev vist billeder af 
kirken og området deroppe, som jo adskiller sig me-
get fra vores. Efter kaffen og en hyggelig snak,  blev 
der sunget  flere sommersange, som de fremmødte 
var med til at vælge, og godt hjulpet af Agnes ved 
klaveret havde vi det ganske fornøjeligt.

  Mvh   Menighedsrådet.

Byfestgudstjeneste i Hostrup kirke.

Byfestugen i Jejsing begyndte igen i år i Hostrup 
kirke onsdag den 7. juni. Vi startede med en andagt 
ved Thorsten Bjerg Christensen, som efterfølgende 
lagde op til aftenens forløb med Tønder Gospelkor, 
som på festlig vis var med til at starte byfestugen i  
Jejsing. Hostrup FDF var også repræsenteret i kir-
ken, hvor de havde fanen med, og som de skiftedes 
til at holde vagt ved. Vi var meget glade for deres 
medvirken. Efter arrangementet i kirken  stod FDF’ 
erne også for salg af kaffe mm. i Æ Kirkkro, hvilket 
de klarede vældig godt - så stor tak til dem.

Mvh   Menighedsrådet.

Afholdte aktiviteter

Dåbskluden i midten er lavet i forbindelse med 500 
året for reformationens indførelse. Den syboliserer 
Luther rosen, som var Martin Luthers vartegn.
Jeg synes det var svært at tage billederne, og få det 
rigtige lys, så mønstrene i kludene kom til sin ret.
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Cash i kirken

”CASH I KIRKEN” – Johnny Cash kon-
cert i Højst kirke kl. 19.00, onsdag den 
25. oktober

Siden 2013 har Karsten Holm, sammen med 
Cash-trioen, turneret rundt i landets kirker med 
koncertfortællingen ”CASH I KIRKEN”.  Nu kom-
mer han til Højst kirke, onsdag den 25. oktober kl. 
19.00. En gratis koncert for hele familien. Her vil 
Karsten Holm og trioen fortælle Cash´s historie og 
synge sangene i en forrygende kvalitet.  Kom og hør 
og ta’ gerne familie og venner med!

Bob Dylan sagde om Johnny Cash: ”Han var som 
Nordstjernen – du kunne styre dit skib efter ham”

Rick Rubin sagde: ”Hans storhed var ikke at han var 
en stor sanger og sangskriver – det var han – men 
det er ikke derfor vi elsker ham, vi elsker ham fordi 
han var et stort menneske, og hans menneskelighed 
skinnede igennem hans arbejde. Hvis han havde 
være arkitekt ville vi også have elsket ham for det.”

Engle og dæmoner blander sig med countrymusik 
og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten 
Holm & band leverer ”Cash i kirken”. En musikalsk 
fortælling om Johnny Cash og den evige kamp mel-
lem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var 
en enorm drivkraft for ham som kunstner.

Siden 2008 har sangeren Karsten Holm og pianisten 
Christian Spillemose turneret land og rige rundt 
med ”Elvis i kirken”. Konceptet er en stor succes, og 
nu er Karsten Holm aktuel med et koncertforedrag 
med en anden gigant i den amerikanske populær-
musik: Johnny Cash.

”Cash i kirken” handler om Johnny Cash og de 
indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som 
udmøntede sig i de formidable sange og fortolknin-
ger, han efterlod til denne verden. Karsten Holm 
fortæller om Cash’ tro, hans dæmoner, stofferne og 
alkoholen, hans kamp for at holde misbruget nede - 
den evige kamp mellem det gode og det onde.

Det er fortællingen om, hvordan Gud redder ham, 
da han beslutter at begå selvmord i en grotte. Cash 
ser lyset (Guds lys), da hans egen lommelygte dør 
ud. Det er fortællingen om hans forhold til kærlig-
heden, sin elskede og familien – og til de udstødte 
og de fattige. Cash var forkynder på sin egen måde, 
og hans eftermæle er historien om en kunstner med
hundrede procent autenticitet.

Musikalsk fokuserer ”Cash i kirken” især på de sid-
ste 10 år af Johnny Cash’ liv. Cash havde ikke været 
på hitlisterne længe, men turnerede på livet løs. 
Produceren Rick Rubin overtalte Cash til at gå i stu-
diet blot med en mikrofon og en guitar. Det blev til 
den højt roste albumrække under navnet ”American 
Recordings”, der var et stort comeback for Cash.

Indspilningerne rummer flere religiøse sange, som 
er med i denne koncert. Publikum vil opleve sange 
af Cash selv; men i lige så høj grad sangene som han 
fortolkede af eksempelvis Kris Kristoffersen, Hank 
Williams, Bruce Springsteen, Gordon Lightfoot og 
mange flere. Der vil også være nogle af de store hits 
i Cash’ velkendte ”Boom Chicka Boom” stil så som 
”Ring Of Fire” og ”Get Rythm”.

Cash i kirken består af:
Karsten Holm, vokal, guitar
Bjørn Bønne Petersen, kontrabas og kor
Martin Blom, diverse guitarer og kor
Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor

Koncerter



FællespersonaleKirke & sogn
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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

Hostrup Kirkegård renovering
Hostrup Kirkegård – renovering- 3.etape år 2017.
Efteråret 2017:

I det sydøstlige hjørne af  kirkegården fjernes de 
gamle thujahække og erstattes af nye thujahække.
Ligeledes vil de  udgåede hækplanter, i de nyplante-
de hække fra 2015 og 2016, blive udskiftet med nye 
hækplanter. 

Forkanterne på gravstederne  vil blive gået igen-
nem, så de bliver som i de allerede renoverede 
områder. Arbejdet udføres i slutningen af oktober 
samt første halvdel af november.

  M.v.h   Kirkegårdsudvalget

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. 

Der indbydes til babysalmesang m. opstart af hold 
m. 4 undervisningsgange i Højst Kirke tirsdag d. 22. 
august kl. 9.30 - 11.00.Herefter følger 4 tirsdage i 
Hostrup Kirke. 

Børnekor 2. - 6. klasse
Vi synger i Hostrup kirke hver torsdag i næsten 
alle skoleuger og begynder torsdag d. 24. august kl. 
15.30-16.30. 

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 

Musik i kirkerne
Der er musiktilbud til mange aldre i kirkerne. 
Yderligere information/tilmelding til organist Ag-
nes Thomsen på tlf. 20 84 59 48 eller mail: agnric@
hotmail.com Alle er velkomne til følgende tilbud:

Menighedsmøde i Højst:
 
Højst menighedsråd indbyder til menighedsmøde 
onsdag d. 13.september kl. 19.00

På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet 
i kirken og menighedsråd, gennemgå budget og 
seneste årsregnskab, samt fortælle om kommende 
aktiviteter. Der bliver mulighed for at stille spørgs-
mål til menighedsrådet og give forslag til kommen-
de gudstjenester og arrangementer i  kirken. 

 Mødet starter med en rundtur på kirkegården, 
hvor Paul Eskildsen vil fortælle spændende histori-
er om nogle af de personer der ligger begravet der.

Alle er velkomne og menighedsrådet er vært for 
kaffen. 

M.v.h. Højst menighedsråd



Kommende menighedsrådsmøder:
     Hostrup:  29/8
     Højst: 30.8 – 20.9 – 18.10  - 22.11
    Fælles menighedrådsmøde 5/7 i Højst

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

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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  Kirkebetjening og menighedsråd

Hostrup Sogns Menighedsråd:

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

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



GUDSTJENESTER & særlige
arrangementer
Sep. - Okt. - Nov. 2017

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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September Kirkeår Hostrup Højst Tysk

3 12.s.e.trin. kl. 14.00 - Ingen 10.30 Hostrup

5 Tirsdag kl. 17.30 Familiegudstjeneste
8 Fredag kl. 20.30 Natkirke

10 13.s.e.trin. kl. 09.00 kl. 10.30

17 14.s.e.trin. kl. 10.30 kl. 09.00 10.30 Højst

24 15.s.e.trin. kl. 10.30 Høstgudstjeneste 14.00 Høstgudstj.

Oktober Kirkeår Hostrup Højst Tysk

1 16.s.e.trin. kl. 10.30 kl. 09.00

8 17.s.e.trin. kl. 09.00 kl. 10.30
15 18.s.e.trin. kl. 10.30 kl. 09.00 10.30 Højst
22 19.s.e.trin. kl. 09.00 kl. 10.30
29 20.s.e.trin. kl. 10.30 kl. 09.00

November Kirkeår Hostrup Højst Tysk

5 Alle Helgensdag kl. 17.00 kl. 19.00
9 Torsdag 19.00 Jagtgudstjeneste

12 22.s.e.trin kl. 10.30 Ingen
19 23.s.e.trin ingen kl. 14.00 10.30 Højst
26 Sidste.s.e.trin kl. 10.30 kl. 09.00

Thorsten Bjerg Christensen har samtlige tjenester = Kaffe


