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Arrangementer

Forsiden:
Glimt fra afskedsreception
for Johannes Hansen

Sommermøde i Æ’ Kirkkro

Højst Kirke - før og nu

Hostrup Menighedsråd byder ind til årets
sommermøde i Æ’ Kirkkro tirsdag d. 14. juni i
tidsrummet kl. 14.30 til 17.00.

Vi mødes ved kirken, hvor Frede Gotthardsen,
Løgumkloster, vil fortælle om kirken og dens
historie. Efter besøget i kirken fortsætter man
over i brandstationens mødelokale, hvor Frede
Gotthardsen holder et supplerende foredrag
med ledsagelse af en lysbilledserie. Under
mødet i Brandstationen vil der også være kaffebord. Alle er velkomne.

14. juni kl. 14.30 - 17.00 - Æ’ Kirkkro

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.
Med venlig hilsen
Hostrup Menighedsråd.

Sogneudflugt til Ditmarsken
28. juni kl. 8.30 til ca. 19.30

Højst Menighedsråd inviterer i samarbejde
med Øster Højst Efterløns- og Pensionistforening på den årlige sommerudflugt tirsdag d.
28. juni.
Det vil i år være en heldagstur til Ditmarsken.
Vi skal besøge Lunden, den gamle kirkegård og
den enkle, men smukke St. Laurentius Kirke.
Sonja Jakobsen er guide.

31. august kl. 19.00 - Højst Kirke

Arrangører: Historisk Forening for Gl. Løgumkloster Kommune og Menighedsrådet for
Højst Kirke

Der er afgang fra Højst Kirke kl. 8.30 med forventet ankomst til Ø. Højst Kro: kl. 18.30, hvor
vi spiser aftensmad som afslutning på dagen.
Tilmelding til Nis Jessen, formand for Øster
Højst Efterløn- og Pensionistforening på tlf. 42
18 18 90 eller næstformand, Erika Eriksen på
tlf. 74 77 51 41.
Tilmeldingsfrist
er d. 14. juni.

Turen går derfra videre mod Heide, hvor vi
skal vi spise middag på Restaurant Am Wasserturm og derefter rundt i byen til Den gamle
kirkegård, Denkmahl Dusendduewelswarf
samt over Eidersperrwerk. Kaffen nydes på en
hyggelig cafe nær Ejderflodens udmunding.

Deltagelse koster
250,- kr. inkl. 1
øl eller vand for
medlemmer af
pensionistforeningen og 350,kr. for ikke-medlemmer.

Vi vil på hjemturen komme forbi Frederiksstad
og ind over Bergenhusen for at hilse på storkene, hvorefter vi kører videre op langs floden
Trene.

Alle er velkomne!
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Det meget karakteristiske
Vandtårn i Heide

Deadline for næste kirkeblad:
fredag d. 15. juli

Siden sidst

Kirkens musikliv

Afskedsreception
for Johannes Hansen

Babysalmesang

Højst sogn tog ved en fin
og velbesøgt afskedsreception d. 28. februar behørigt afsked med kirketjener og graver, Johannes
Hansen, som havde valgt
at gå på pension efter 24
års ansættelse ved Højst
Kirke.
Johannes Hansen
i fin form ved sin
Det blev en mindeværdig sidste tjeneste i
dag for både menighed,
Øster Højst
venner, forretningsforbindelser og ikke mindst Johannes selv.

Børnekor 2. - 6. klasse

Arrangementet indledtes med en festlig gudstjeneste med korsang og fuldt hus på bænkene.
Herefter var der arrangeret buffet med efterfølgende kaffebord på Øster Højst Kro.
Mange følte trang til at tage ordet og udtrykke
tak og anerkendelse ved denne lejlighed herunder naturligvis formanden for Højst Menighedsråd, Peter Madsen.

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 med
opstart af hold med 4 undervisningsgange
i Højst Kirke tirsdag d. 23. august kl. 9.30 11.00 efterfulgt af 4 tirsdage i Hostrup Kirke.
Underviser er organist Agnes Thomsen. Tilmelding på 20 84 59 48/agnric@hotmail.com

Vi synger i Hostrup kirke hver torsdag i næsten alle skoleuger. Vi mødes kl. 15.30-16.30.
Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe
til korleder, Agnes Thomsen, på tlf. 20 84 59 48

Sangformiddage i Æ’ Kirkkro

Der indbydes til fredagssang fredage i ulige
uger som følger: d. 2., 16. og 30. september
d. 14. og 28. oktober d. 11. og 25. november
Alle dage kl. 10.00 - 11.30
Yderligere information fås hos organist Agnes
Thomsen på tlf. 20 84 59 48
Alle er velkomne!

Tak fra Johannes

Herover: Formanden for Højst sogns menighedråd, Peter Madsen holder afskedstale for
Kirketjener og graver, Johannes Hansen.

Jeg vil gerne takke menighedsråd, præst og
medarbejdere ved Højst og Hostrup kirker - ja
og hele sognet for en rigtig dejlig afslutning af
mit arbejde. 24 år! det har været rigtig godt.
Jeg har nydt det til det sidste. Tak for gaver og
flag i hele byen.
Venlig hilsen Johannes.
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Tema - kirkeklokker
Lidt historie om kirkeklokker

Klokken i Hostrup Kirke

Til hverdag ringer kirkeklokkerne solen op og
ned. Formålet med morgen- og aftenringning
er fra gammel tid at minde om, at tiden er inde
til bøn, at tiden er til at huske Gud i hverdagen,
i arbejdet og om aftenen, og at tiden er inde til
at takke for dagen og betro sig i Guds hånd for
natten. Om søndagen ringer klokkerne for at
melde, nu er tiden til kirkegang. Hver ringning
afsluttes med 3 x 3 bedeslag. At der ringes 3
gange forud for gudstjenesten er en praktisk
foranstaltning, der går tilbage til en tid, hvor
folk hverken havde ure på væggen eller om
håndleddet.

Af den nuværende klokkes inskription fremgår
det, at den er støbt i Lybæk i 1790. Inskriptionen på klokken på tysk men oversat nogenlunde som følger : ”Gud alene æren. Gennem
ild er jeg flydt. I.G.W.Landre har støbt mig. Jeg
kalder de levende til bøn og de døde til hvile”.
Ellen Fink, kirkeværge v. Hostrup Kirke

At mange kirker i dag kun har én klokke skyldes en klokkeskat, der blev udskrevet i 1528.
Skatten indebar, at kirker, der havde to klokker,
skulle aflevere den største, og kirker, der havde
tre, den største og den mindste. Klokkerne
skulle omstøbes til kanoner. I alt blev der
beslaglagt ca. 375 tons klokkemalm, svarende
til 2/3 af landets klokkebestand. Reduktionen
til en klokke mod tidligere flere medførte store
ændringer i traditionerne for brug af klokkerne, og det præger endnu i dag mange lokale
ringeskikke. Skikkene har mange varianter og
former sig forskelligt fra landsdel til landsdel
og fra kirke til kirke.

Brugen af klokker er ikke i sig selv en betingelse for kirkens funktion. Alligevel er klokkerne og den nuancerede anvendelse af dem et
udtryk for deres tilknytning til menighedens
dagligliv og understreger respekten og interessen for den enkelte menigheds egenart,
alder, værdighed og aktivitet - en tradition som
i mange variationer er bevaret flere steder i
Sønderjylland. Sjæleringning (døderingning)
spillede allerede en stor rolle i middelalderen.
Formålet var at kalde sognets beboere til bøn
for den døde, såvel som at give meddelelse om,
l om, at en beboer i sognet var afgået ved døden.
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Oprindeligt havde kirken 2 klokker. Af et kirkeregnskab fra 1644 ses, at man havde anskaffet reb til begge klokker. I regnskabet fra 1651
fremgår det, at kirken havde et overskud, som
skulle komme sognet tilgode til hjælp til dets
ene klokke. Hvorvidt en af klokkerne er gået
tabt i forbindelse med tårnets nedstyrtning ved
branden i 1650, og at overskuddet har været en
del af beløbet i forbindelse med reparation af
den anden klokke vides ikke.
I 1778 har kirkejuraterne været i Rendsborg
med en klokke. Hvorvidt klokken er blevet
omstøbt eller repareret er uoplyst, men den
har kun holdt i 12 år.

Klokkerne i Højst Kirke

Kirken i Højst har 2 kirkeklokker. Den største,
som også er den ældste, er fra 1752 og støbt af
Johann Andr. Bieber og søn. Klokkens diameter er 95 cm og den vejer ca 570 kg. Denne
klokke er en manuelt betjent klokke, og den
bruges stadig om søndagen før gudstjenesten
og ved bryllupper. I 1995 blev klokkebommen/
ophænget udskiftet.
Den anden klokke var også fra 1752, men i
1917 blev den omsmeltet til krigsbrug. Den
nuværende klokke er en såkaldt Genforeningsklokke. Den blev støbt i 1922 efter krigen af
De Smithske Jernstøberier i Aalborg. Klokken
er 86 cm og vejer ca. 425 kg. Denne klokke er i
dag betjent med automatisk ringning. Den ringer solen op og ned samtidig med, at den også
bruges om søndagen og til bedeslagene.

Sjæleringning i Hostrup og Højst kirker
Ved dødsfald i sognene ringes der således :

Hostrup Kirke:

Højst Kirke:

Lørdag: sjæleringning samme dag dog senest søndag,

Hvis der anmeldes et dødsfald en søndag med
gudstjeneste kl. 10:30, sjæleringes der umiddelbart efter gudstjenesten.

Mandag til fredag: sjæleringning samme dag dog senest den efterfølgende dag.

Søndag: sjæleringning samme dag dog senest mandag.
Børn indtil 15 år sjæleringning 1/2 time
fra kl. 11.00 - kl. 11.30
dog søndag fra kl. 12.00 - kl. 12.30.

Mandag til søndag ringes der 2 gange 12,5
minutter fra klokken 11:15 til 11:45

Modtages der en anmeldelse om dødsfald før
klokken 11:15, ringes der samme dag.
Modtages den efter kl 11:15, ringes der den
efterfølgende dag.

Voksne sjæleringning 1 time
fra 11.00 - kl. 12.00 dog søndag fra kl. 12.00 - kl. 13.00

Personale nyt
Præsteskifte i
Hostrup-Højst Pastorat

Stefan Sangild Paulsen er ny graver og kirketjener i Højst

Vores præst, Lene Ladefoged Fischer forlader
med virkning fra 1. juni embedet som sognepræst i Hostrup-Højst Pastorat, idet Lene
tiltræder en stilling som kombineret sognepræst i Skagen Pastorat og sommerlandspræst
på tværs af Frederikshavns Provsti.

Stefan Sangild Paulsen er
blevet ansat som kirketjener og graver ved Højst
Kirke med virkning fra d.
15. februar 2016.

Vi vil herfra gerne ønske Lene tillykke med
hendes nye stilling, og ønsker hende alt muligt
godt fremover samt sige tak for to års virke
ved Hostrup/ Højst pastorat.
D.1. juni søger pastoratet en ny præst. I tiden,
indtil der vil blive ansat en ny præst, vil embedet sikkert blive udført ved vakancedækning
fra områdets præster.
På Hostrup og Højst Menighedsråds vegne:
Haakon Friedrichsen og Peter Madsen.

Stefan er oprindeligt
uddannet orgelbygger og
har sidst arbejdet som som
sådan hos firma Bruno Christensen.
Stefan er 37 år gift med Sidsel Sangild Paulsen,
som er uddannet organist, og sammen har de
2 piger. Stefan er rigtig glad for sit nye arbejde
ved kirken, og glæder sig til at lære sognet at
kende , bidrage til afviklingen af de forskellige
kirkelige handlinger ligesom medvirke til at
Højst Kirke og Kirkegård er velholdt
red.
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Nyt i pastoratet
Menighedsrådsvalg i efteråret

Konfirmand 2017

Der er valg til menighedsrådet i efteråret 2016,
og Kirkeministeriet og Landsforeningen af menighedsråd anbefaler, at samtlige menighedsråd holder et opstillingsmøde i forlængelse
af orienteringsmødet tirsdag d. 13. september
2016. Denne anbefaling følger Hostrup og
Højst sogne.

Der er konfirmation d. 30. april 2017 i Højst
Kirke og d. 14. maj 2017 i Hostrup Kirke.
Der er indskrivning af kommende konfirmander i august måned. Datoen vil blive fastsat
senere, og der vil blive udsendt et brev før
indskrivningen med indskrivningsblanket, som
skal udfyldes vedlagt kopi af dåbsattest.
Vi opfordrer til, at man holder øje med kirkernes hjemmeside for nærmere information.

Der afholdes således møde begge steder den
13. september 2016.
Formålet med at afholde et offentligt orienterings- og opstillingsmøde er dels at orientere
om, hvad det indebærer at være medlem af det
lokale menighedsråd og dels at få kandidater
til at stille op samt tilvejebringe tilstrækkeligt
med stedfortrædere til den kommende 4-årige
funktionsperiode.

Konfirmandforberedelsen i Tønder Provsti er
fastsat til følgende hele fredage:
30. september, 25. november 2016 og 27. januar og 24. marst 2017. Vi har i år kun fået fire
hele fredage, så resten af forberedelsen vil blive
aftalt nærmere ifm. konfirmandernes indskrivning.

I næste kirkeblad kommer der yderligere information om mødets indhold.

Hostrup Sogns kirkegårdsrenovering - 2. etape år 2016

Kontakt evt. formand eller kontaktperson for
at høre nærmere om arbejdet i menighedsrådet, hvis du har interesse for at være aktiv og
få mulighed for at øve medindflydelse på den
lokale sognekirke.

Ikke færdiggjorte og udførte projekter i forbindelse 1. etape, herunder ensartede forkanter
m.m., medtages i forbindelse med 2. etape,
som forventes afsluttet i indeværende år.

Hostrup Sogn har orienterings- og opstillingsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i Æ’
Kirkkro.

2. etape omfatter primært fjernelse af gamle
thujahække, som erstattes af nye thujahække
på arealet øst for indgangen til kirken og videre rundt om apsis til nordsiden af kirken.

Højst Sogn har orienterings- og opstillingsmøde d. 13. september kl. 19.00 i Brandstationens
mødelokale.

3. etape følger i år 2017
Folder med beskrivelse af indeværende års arbejder vil være tilgængelig på informationstavlen ved indgangen til kirkegården såvel som i
våbenhuset fra den 1. juli 2016.
Ellen Fink, kirkeværge v. Hostrup Kirke
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Nyt fra Menighedsrådene

Deadline for næste kirkeblad:
fredag d. 15. juli

Menighedsrådsmøder
Hostrup menighedsråd:

Der afholdes menighedsrådsmøder i Hostrup
meninghedsråd følgende dage:
8. juni		
kl. 18.00 - 21.00

Fælles menighedsrådsmøde

Højst menighedsråd:

Der afholdes menighedsrådsmøder i Højst
meninghedsråd følgende dage:
Ingen planlagte møder ud over fællesmødet
herunder.

15. juni kl. 18.00 afholdes der i Æ’ Kirkkro, Hostrup, fælles menighedrådsmøde med Hostrup og
Højst Menighedsråd. I mødet deltager også provst, Thala Juul Holm.

Kontakt
Fælles personale
Sognepræst i Hostrup og Højst
Vakant
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

Kirkebetjening og menighedsråd
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 20 10
Den tyske menighed i Højst
Elke Lorenzen · tlf. 74 77 54 79
Nis Christensen · tlf. 74 77 54 76

7

236

GUDSTJENESTER

& særlige
arrangementer
JUNI - JULI - AUGUST

Ældre og gangbesværede kan bestille en kirkebil til gudstjenester og arrangementer i sognenes kirker ved henvendelse til sognepræsten

På baggrund af at Lene Ladefoged Fischers fratræder sit embede i Hostrup-Højst Pastorat pr. 1. juni 2016, har
det ikke været muligt at udarbejde en gudstjenesteplan før afslutningen af redaktionen af denne udgave af
kirkebladet.
Information om gudstjenster i det kommende kvartal vil derfor kunne findes enten i dagspressen eller på pastoratets hjemmeside www.hostrup-hoejst.dk

Afskedshilsen
Kære alle
Jeg vil gerne sige en stor TAK for tiden som sognepræst ved pastoratets to smukke landsbykirker i det sydlige grænseland. Det har været en meget lærerig og udfordrende tid med mange gode oplevelser, og jeg vil tage mange skønne
minder med mig fra denne tid. Det var ikke min oprindelige hensigt, at min embedsperiode skulle være så kort her på
stedet, og mange venskaber er stadigt i sin spæde vorden, men sådan er det blevet pga. et for mig for attraktivt embede
i et andet grænseland mod nord. Jeg tiltræder således per 1. juni som sognepræst ved Skagen Kirke og sommerlandspræst i Frederikshavns Provsti.
Tak til alle som åbenhjertigt har taget imod mig i denne landsdel og indviet mig i områdets spændende natur og kultur.
Jeg er bestemt blevet nysgerrig på at få mere viden og indsigt. Tak for deltagelse i gudstjenesterne både på ’almindelige’
søndage og på helligdage og ved de mange særlige gudstjenester i pastoratet, som har givet en glædelig og berigende erfaring. Tak for samarbejdet mellem de lokale kirker og de forskellige lokale foreninger og ikke mindst de lokale
skoler og børnehaver. Tak til pastoratets to menighedsråd og en stor tak til kirkernes personale for et godt og engageret
samarbejde om at være en levende kirke i vor tid. Tak til pastoratet og alle som bor eller har tilknytning til Hostrup og
Højst sogne for at jeg har måttet være sognepræst for jer; forkynde evangeliet, døbe jeres børn, konfirmere jeres unge
og vie brudeparrene. Tak for at I har vist mig tillid og fortrolighed til at måtte begrave jeres kære.
Jeg er og vil altid være taknemmelig overfor jer alle, som har budt mig velkommen ind i jeres liv, uagtet hvordan og i
hvilken anledning vi har mødt hinanden.
Jeg ønsker alle alt det bedste for fremtiden - og I er hjerteligt velkomne til visit i det høje nord.
Hjertelig hilsen,
Lene

Arrangement
Festlig optakt til byfest i Jejsing
18. juni kl. 19.00 Hostrup Kirke

Byfesten i Jejsing begynder i år med et besøg i Hostrup
Kirke. Vi får besøg af gospelkoret Soul Ladies med lokale
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medvirkende, som vil give koncert i kirken. Hostrups FDF
står for salg af kaffe og kage samt vand, hvor overskudet
går ubeskåret går til deres deltagelse på Landslejren 2016.
Alle er meget velkomne til en festlig aften. Vel mødt !
Byfestkomiteen og Hostrup Menighedsråd.

