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Arrangementer

Juleafslutninger for skoler og 
børnehus og dagplejere

Ved juleafslutningerne i kirken er alle hjertelig 
velkomne. Børnene bidrager med underholdning og 
vi synger nogle af de traditionelle julesalmer.

Jejsing Friskole: 21/12 kl. 10.00 i Hostrup Kirke
Jejsing Børneunivers: 15/12 kl. 09.30 i Hostrup Kirke 
Jejsing Kindergarten: 16/12
Højst Skole: 21/12 kl. 13.00 i Højst Kirke
Højst Børnehus: 20/12 kl. 09.00 i Højst Kirke
Højst Tyske Skole Kindergarten: 
15/12 kl. 09.00 i Højst Kirke

Med ønske om en glædelig jul
Menighedsrådene

Adventsgudstjenesterne ”De ni 
læsninger” i Hostrup og Højst

Søndag den 4. december kl. 10.30 i Hostrup
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe og
Sang i Æ´ Kirkkro

Søndag den 4. december kl. 10.30 i Højst

Det er ni bibeltekster, som spænder fra skabelsen 
over syndefaldet til profetier om Jesus og slutter med 
juleevangeliernes beretning om Jesu fødsel, som 
udgør den røde tråd.

Traditionen med de ni læsninger stammer fra 
England, men er i dag blevet fast inventar i december 
i mange danske kirker. 

Det er specielt for denne gudstjeneste, at teksterne 
får lov at stå alene uden kommentarer men suppleret 
af musik og salmer, og det er desuden en mulighed 
for at få menigheden inddraget i selve gudstjenesten 
via oplæsning af tekster.  

Kloster Brass Band medvirker i både 
Højst og Hostrup d. 18. december

Kloster Brass Band er et messingorkester, som har 
medvirket ved friluftsgudstjenester i flere sogne. Når 
messingorkestret spiller i kirken, spilles der ofte en-
kelte koncertstykker og salmer sammen med orglet.

Glædelig advent!

1. Søndag i advent
- familiegudstjeneste i Højst

I Højst Kirke er der 1. søndag i advent kl. 14.00 
familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten tændes der 
lys på byens juletræ, hvorefter der holdes julehygge i 
forsamlingshuset. 

Der vil være underholdning, og der bliver serveret 
gløgg og æbleskiver. Øl og vand kan købes. Arran-
gementet er et samarbejde mellem borgerforening, 
forsamlingshus og menighedsråd.

Nytårsgudstjenester - med 
vin og kransekage i kirken
Søndag den 1 . januar er der nytårsgudstjeneste i 
Højst Kirke kl. 14.00 og i Hostrup Kirke kl. 16.00.

Efter gudstjenesten byder kirken på vin og 
kransekage, så alle kan ønske hinanden godt 
nytår.

Med ønske om et godt nytår
Menighedsrådene

Julekoncert med Løgumkloster 
Vokal Ensemble i Højst
 

Årets julekoncert i Højst Kirke finder sted onsdag 
d. 7. december kl. 19.00 og er med Løgumkloster 
Vokal Ensemble under ledelse af Peter von der Osten. 

Vi skal lægge øre til korværker af bl.a. Buxtehude, 
Schütz og Reinberger samt en afdeling m. julemusik. 
Endvidere får vi et fornøjeligt genhør med kirkens 
tidligere organist, Peter Langberg ved kirkens orgel.



Konst. sognepræst Anne L. 
Krogh, Præstegården, Sønder-
byvej 24, Møgeltønder 6270 
Tønder eller 

Formand for menighedsrådet, Haakon Friedrich-
sen, Vesterhåbvej 1, Rørkær, 6270 Tønder - 
senest d. 10. december. 

Arrangementer

Adventskoncert med Tønderkoret 
i Hostrup
 

Der er adventskoncert med Tønderkoret i Hostrup 
Kirke torsdag den 1. december kl. 19:00. 

Gennem 26 år har Tønderkoret virket som sam-
lingspunkt for glade amatørsangere i marsklandet.

Koret er kendetegnet af et seriøst arbejde for at hol-
de fast i traditionerne, for at lade mennesker mødes, 
trække vejret sammen og bryde ud i skøn korsang. 

Det kan være i koncertsale, i kirker, i by og opland 
både nord og syd for grænsen, ved arrangementer i 
byrummet, på plejehjem samt som i 2014 ved Tønder 
Festivalens afslutningskoncert sammen med den 
irske gruppe The Chieftains. Siden 2011 har Henrik 
Svane været leder af koret og har siden da med sin 
mangeårige erfaring som dirigent, energi og humor 
udviklet koret hen mod det høje niveau, han har som 
mål. Det gælder både omkring klassiske korsatser 
såvel som traditionelle eller moderne korværker.

Kom og oplev en adventskoncert på den første 
aften i december i vores dejlige Hostrup Kirke.Efter 
selve koncerten er der et let traktement i tårnrummet.

Alle er hjertelig velkomne.
Hostrup Menighedsråd.

Julekoncert for seniorer  med Trine 
Gadeberg og Nanna Hansen

Jejsing Forsamlingshus mandag den 12. december 
2016 kl. 19.00.

Trine Gadeberg underholder med julesange. Der 
er indlagt en kort pause, hvor der er håndmadder og 
kaffe pris 150,- kr. og for ikke medlemmer er prisen 
200,- kr. Øvrige drikkevarer kan købes.

Kl. 20.30 underholder Nanna Hansen på harpe.

Tilmeldingsfrist er den 1.december 2016 til Anna 
Petersen, tlf. 74 73 43 84 eller 24 93 46 87

Julehjælp i hostrup
Det er i Hostrup sogn muligt at få julehjælp i form 
af en julekurv. 

Har du selv behov eller kender du nogen, der har et 
behov, da send venligst en ansøgning til enten: 

Adventsmøde i Æ’ Kirkkro
Hostrup Menighedsråd byder ind til årets  ad-

ventsmøde  tirsdag den 6. december i Æ’ Kirkkro i 
tidsrummet kl 14.30 til 17.00.

Hostrup-Højst seniorer og efterlønnere er meget 
velkomne til at deltage i en hyggelig eftermiddag, 
med samvær og underholdning.  Kom 
og vær med til en hyggelig eftermid-
dag, hvor menighedsrådet er vært ved 
kaffen.

Med venlig hilsen 
Hostrup menighedsråd.
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Arrangementer

Marianne Christiansen Carsten Nissen

Grænsesognenes Vintermøde 

Burkal Kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus
søndag den 5. marts 2017.

Kl 14.00: Gudstjeneste ved Biskop Marianne Chri-
stiansen.

Kl 15.15: Fælles kaffebord i St. Jyndevad forsam-
lingshus.

Derefter taler Biskop emeritus Karsten Nissen 
tidligere Viborg nu Åbenrå over emnet: Skal refor-
mationen virkelig fortsætte? Martin Luther og hans 
betydning for os i dag.

Foredragets indhold:
 Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin 

Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirke-
døren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den 
reformation, som i de følgende år forandrede kirke 
og samfund i en stor del af Europa. I foredraget vil 
Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse 
med reformationen, og især hvad Martin Luthers an-
liggende betyder for os hver især og for folkekirkens 
forkyndelse. Desuden vil foredraget skildre reforma-
tionens politiske, kulturelle og sociale betydning for 
det danske samfund. 

Bestyrelsen for Grænsesognenes Vintermøde
Marianne Demant

Læsekreds
Der er læsekreds i Hostrup, Højst, Bedsted og Nr. 
Løgum følgende datoer:

• Den 10. januar 2017 i Bedsted
• Den 21. februar 2017 Højst - Brandstationens 
mødelokale.

Kyndelmisse-
gudstjeneste i Højst

Den 2. februar kl. 17.00 fejres der kyndelmisse ved 
en aftengudstjeneste i Højst kirke. Det er en familie 
gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Højst 
Forsamlingshus. 

Menighedsrådet er vært, og alle er velkomne.

Kyndelmisse er en 
fordanskning af det 
latinske candalarum 
misa, der betyder 
lysenes messe. Det er 
en katolsk højtid, som 
man blev ved med at 
fejre i Danmark til 
længe efter, dagen blev 
afskaffet som fridag i 1770.

Historisk set er kyndelmisse, som ligger fast d.2. 
februar, blevet markeret som dagen, hvor halvdelen 
af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 
1. maj er gået. Men Kirkeligt set er det dagen for 
Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle 
Jesus med i det jødiske tempel. Ifølge Bibelen ser den 
gamle mand Simeon ham her og kalder ham ”et lys 
til åbenbaring for hedninge”.

I den katolske kirke bliver kyndelmissen fejret med 
lysprocessioner, hvor man indvier alle de lys, som 
skal bruges i kirken i løbet af året .

Red.

Nytårskur med brunch i Højst
Søndag d. 8. januar inviterer Højst menighedsråd 

efter gudstjenesten kl. 10.30 i Højst kirke til brunch 
på Højst Kro med hyggelig samvær for alle efterløn-
nere og pensionister i sognet.

Tilmelding senest onsdag d. 4. januar til Peter Mad-
sen: methaslund@hotmail.com eller mobil 24421518
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Menighedsråd

Babysalmesang
Der indbydes til babysalmesang med opstart af 

hold d. 10. januar kl. 9.30 i Hostrup.

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

Kirkens Musikliv

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 Thom-
sen på tlf. 20 84 59 48

De nye menighedsråd:
Efter menighedsrådsvalget består menighedsråde-
ne af følgende personer:

Øster 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

Hostrup Sogns Menighedsråd:
Knud Damgaard Christensen, Søndertoften 29, 
Jejsing, 6270 Tønder
Mail: kdc-privat@mail.dk

Peter Jepsen, Højgade 2, Jejsing, 6270 Tønder
Mail: pj-jejsing@hotmail.com

Haakon Nissen Freidrichsen, Vesterhaabsvej 1, 
Rørkær, 6270 Tønder
Mail: hak.friedrichsen@bbsyd.dk

Mette Rossen Hansen, Søndertoften 1. Jejsing, 
6270 Tønder
Mail: rossen-hansen@hotmail.com

Bjarne Lund Henneberg, Agertoften 20, Jejsing
6270 Tønder
Mail: post@bjarne.dk

Kirsten Fries, stedfortræder,
Nørretoften 13, Hostrup, 6270 Tønder
Mail: friesenborg@hotmail.dk

Dorte Feddersen, stedfortræder
Nørrekærvej 1, Solderup 6270 Tønder
Mail: dorte@bbsyd.dk

Vi bringer mere om valget og de valgte i næste 
nummer af kirkebladet.

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 småkager.

Der indbydes til fredagssang følgende 
fredage: 

2/12 og igen 13/1 - 20/1 - 10/2 - 
24/2 - 10/3 - 17/3 og 7/4



Konfirmanderne så på kunst
Også konfirmanderne introduceres til kulturarven 

igennem kirken. I anledning af konfirmandtemaet 
”Kirke og kunst” har konfirmanderne besøgt Nolde 
Museet, hvor de først havde en rundvisning på mu-
seet. Derefter deltog konfirmanderne i workshoppen 
”Sjælelandskaber”.

Undervejs så de bl.a.  Noldes Altertavle, som kon-
firmanderne skulle tolke og lave overskrifter til.

Høstgudstjenesten - en tradition 
for taknemmelighed.

Der afholdtes traditionen tro høstgudstjenester i 
både Højst og Hostrup med godt fremmøde begge 
steder. Høstgudstjenesten sætter tingene i relief. Vi 
bliver mindet om, hvor godt vi har det, men også 
hvor små vi er, og hvor meget vi er afhængige af 
forhold, som vi ingen indflydelse har på. Der er 
grunde nok til at være taknemmelige. Konfimanderne 
medvirkede ved begge gudstjenester. Her er et par 
stemningsbilleder.

Siden sidst
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Der er liv i kirken
Siden sidst har der været mange aktiviteter i pasto-

ratet. Nogle er rodfæstet i hver sit sogn, hvor andre er 
på tværs af sognegrænserne. Fælles for aktiviteterne 
er dog, at de vidner om, at der er liv i og omkring 
kirken. Fælles er også at aktiviteterne vidner om en 
kirke som både er forkyndende og kulturbærende i 
vort samfund.

Babysalmesang 
- en kultur går i arv

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 
og stimuleres

Babysalmesangen leger så at sige vor klassiske 
musiktradition ind i børnenes bevidsthed, og danner 
på den måde en umiddelbar genkendelighed af vores 
musikalske kulturarv hos børnene. Samtidigt bliver 
børnene vænnet til kirkerummet som et sted, som er 
kendetegnet ved tryghed og genkendelighed - et sted, 
hvor man hører til. 

På den baggrund har der i den forgangne periode 
været etableret hold med babysalmesang i Højst og 
Hostrup, og initiativet fortsætter efter nytår. Se mere 
under ”Kirkens Musikliv” på side 5.

Der pyntes op i Hostrup Kirke

Efterårsfarver i Højst kirke lægger stemningen



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
Bygade 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

Fællespersonale
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Præstesituationen

  Kirkebetjening og menighedsråd

Indleveringsfrist for materiale til næste 
kirkeblad er mandag d. 19. februar

Da Hostrup-Højst pastorat i august - september 
søgte en ny præst til pastoratet, modtog vi kun få 
ansøgere.

Menighedsrådene besluttede derfor sammen med 
biskop og provst at genopslå stillingen for at have et 
lidt bredere grundlag at vælge på.

Genopslaget til præstestillingen vil blive sendt ud 
sidst i november, derefter skulle alt være klar til, at 
vælge en ansøger til præstestillingen i januar måned.

Går det hele efter planen, vil der være mulighed for 
have en ny præst i pastoratet pr. 1. marts 2017.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene for Hostrup-Højst.

Sognepræst i Hostrup og Højst
Konstitueret sognepræst i Hostrup og Højst
Anne Lender Krogh, 
Tlf.: 74 73 81 39 · mail: ankr@km.dk

Æ Stoksti 1 · Hostrup · 6270 Tønder
tlf.  74 73 41 12 / 20 47 83 01

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



GUDSTJENESTER & særlige
arrangementer
nov. - dec. - jan. - feb.

Ældre og gangbesværede kan bestille en kirkebil til gudstjenester og arrangementer i 
sognenes kirker ved henvendelse til sognepræsten.
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November Kirkeår Hostrup Højst Tysk

27. 1. s. i advent kl. 10.30 - Anne Lender Krogh kl. 14.00 - 
Familiegudstjeneste

-

December Kirkeår Hostrup Højst Tysk

4. 2. søndag i advent kl. 14.00 - Anne Lender Krogh
De 9 læsninger

kl. 10.30 - Anne Lender Krogh
De 9 læsninger

10.30 - Hostrup

11. 3. søndag i advent kl. 10.30 - Britt Haarløv kl. 09.00 - Britt Haarløv -
18. 4. søndag i advent kl. 10.30 - Anne Lender Krogh

Kloster Brass Band medvirker
kl. 09.00 - Anne Lender Krogh 
Kloster Brass Band medvirker

10.30 - Højst

24. Juleaften kl. 16.30 - Anne Lender Krogh kl. 11.00 - Anne Lender Krogh -

25. Juledag kl. 09.00 - Anne Lender Krogh kl. 10.30 - Anne Lender Krogh -
26. 2. Juledag - kl. 10.30 - Anne Lender Krogh -

Januar Kirkeår Hostrup Højst Tysk

1. Nytårsdag kl. 16.00 kl. 14.00 10.30 - Hostrup
8. 1. s. e. h. 3 konger kl. 09.00 kl. 10.30 

15. 2. s. e. h. 3 konger kl. 10.30 kl. 09.00 10.30 - Højst
22. 3. s. e. h. 3 konger kl. 09.00 kl. 10.30 
29. 4. s. e. h. 3 konger kl. 10.30 kl. 09.00 

Idet ansættelsessituationen for en ny præst på udgivelsestidspunktet endnu er uafklaret, vil information 
om tjenestehavende efter den 1/1-2017 samt de manglende angivelser for sidste halvdel af februar blive 
offentliggjort på hjemmesiden, facebook m.v.

Februar Kirkeår Hostrup Højst Tysk

2. Kyndelmisse - kl. 17.00 10.30 - Hostrup
5. S. s. e. h. 3 konger kl. 17.00 kl. 14.00 

12. Septuagesima - - 10.30 - Højst
19. Seksagesima - -
26. 4. s. e. h. 3 konger - -


