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Arrangementsoversigt

Arrangement dato/tid Sted

Mads Granum Kvintet - koncert i Hostrup kirke 2/6 kl. 15.00 Hostrup Kirke
Byfestgudstjeneste 6/6 kl. 19.00 Gl. sportsplads Højst
Dansk-Tysk fællesgudstjeneste 10/6 kl. 14.00 Schackenborg Slotspark
Sommerfrokost i Hostrup præstegård 18/8 kl. 10.30 Hostrup Præstegård
Konfirmandindskrivning 29/8 kl. 18.30 Æ’ Kirkkro

Koncert i Hostrup Kirke søndag 
den 2. juni kl. 15.00 med 
Mads Granum Kvintet

Mads Granum Kvintet består af Regitze Glenthøj: 
vokal, Mads Hansen: saxofon, Mads Granum: piano 
& kirkeorgel, Thomas Ovesen: kontrabas, Ricco 
Victor: trommer.

Kvintetten laver jazzkoncerter med nye salmer 
og kendte salmeklassikere i kirken. Desuden kan 
man høre kirkeorglet spille jazz og få historier bag 
musikken. 

Jazzpianist Mads Granum har komponeret ti nye 
jazzsalmer til sit fjerde album, ”Med favnen fuld af 
kærlighed”, som blev lanceret på Youtube i efter-
året 2017, og vi kommer nok til at høre nogle af 
dem ved koncerten. Albummets nykomponerede 
jazzsalmer er med tekster af nogle af Danmarks 
bedste salmedigtere i nyere tid: Johannes Mølleha-
ve, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, 
Hans Anker Jørgensen, Iben Krogsdal, Christiane 
Gammeltoft-Hansen, Johannes Jørgensen og Simon 
Grotrian.

Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer 
opnået en opsigtsvækkende niche-succes som 
jazzmusiker og har de seneste 14 år turneret flittigt 
med sin kvintet. Evnerne inden for rytmisk musik 
og jazz har sammen med hans særegne salmefor-
ståelse ført ham til en position som en af landets 
betydeligste inden for sin genre. Det er blevet til 
flere hundrede velbesøgte koncerter i danske og 
udenlandske kirker. 

Mads Granum selv er uddannet på hhv. Berklee 
College of Music i 1997 samt på Sjællands Kirke-
musikskole i 2004. Han har stor erfaring som både 
musiker og komponist. Han er organist i Lindevang 
Kirke på Frederiksberg, ligesom han er fast pianist 
for Thomas Eje og keyboardspiller for Linje 3 i Jan 
Glæsels Orkester. Som komponist har han bl.a. 
skrevet musik til Woyzeck på Det Kgl. Teater. Des-
uden har han medvirket på Skuespilhuset, Østre 
Gasværk, Folketeatret, Det danske teater, m.fl.

Der venter en rigtig spændende koncert, som 
samtidigt er optakten til byfesten. Se mere om 
byfesten på infoland og facebook.

Mads Granum Kvintet
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Tidsfrist for indleverng 
af stof til næste kirke-
blad: 28/7

6. juni  - Byfestgudstjeneste i 
Højst

Torsdag den 6. juni kl. 19.00 er der byfestgudstje-
neste  i teltet på den gamle sportsplads med en kort 
prædiken ved sognepræst, Thorsten Bjerg Chri-
stensen. 
Der synges kendte salmer. Efterfølgende hygge i 
teltet. 

Se endvidere programmet for byfesten på infoland 
og Facebook. 

De bedste hilsener Thorsten

10. juni - Fælles Dansk-Tysk 
friluftsgudstjeneste i Schacken-
borg Slotspark
Traditionen tro holdes der 2. Pinsedags gudstjene-
ste 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 Schackenborg Slotspark 10. 
juni kl.14.00.

Schackenborg Slotspark

Øster Højst byfest 2017
18. august - Sensommerfrokost 
i Hostrup præstegård
Søndag den 18. august inviterer Hostrup-Højst 
menighedsråd til sensommerfrokost i Hostrup 
Præstegård. 

Vi begynder med en fælles sognegudstjeneste kl. 
10.30 i Hostrup Kirke og går derefter over i Ho-
strup Præstegård, hvor der serveres en let fro-
kostanretning. 

Vi kan også glæde os til musikunderholdning i 
løbet af arrangementet, som det iøvrigt er gratis at 
deltage i.

Stemningsbillede fra sidste års sensommerfrokost

12. juni - Sommermøde i  
Æ’ Kirkkro
 
Hostrup menighedsråd byder ind til årets sommer-
møde i Æ’ Kirkkro onsdag den 12. juni i tidsrum-
met 14.30 til 17.00. Hostrup og Højst seniorer og 
efterlønnere er meget velkomne til at deltage i en 
hyggelig eftermiddag med samvær og underhold-
ning. 

Kom og vær med til et par hyggelige timer, hvor 
Thorsten Bjerg Christensen er eftermiddagens 
fortæller.

Venlig hilsen
Hostrup menighedsråd
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Læsekredsen ”De fire sogne” 
vinteren 2019/2020.
 
Der er læsekreds i Bedsted, Hostrup, Nr.Løgum og 
Højst følgende datoer:   

tirsdag den 1. okt. 2019 kl. 19.30 i Kirkehuset, Bed-
sted: ”Marens vilje” - forfatter Pernille Juhl, 

onsdag den 13. nov. 2019 Kl. 19.30 i Æ´Kirkkro, 
Hostrup: ”Mit år som dansker” - forfatter Helen 
Russell. 

onsdag den 22. jan  2020 kl. 19.30 i Konfirmand-
stuen, Nr.Løgum: ”En anden gren” - forfatter Jesper 
Wung-Sung

tirsdag den 25. feb. 2020 kl. 19.30 i Brandstationen, 
Højst: ”Alle mine morgener på jorden” - forfatter 
Troels Kløvedal.

Venlig hilsen
Ellen Fink, deltager i læsekredsen

29. august - Indskrivning af 
konfirmander  for 2019-2020.
Der er indskrivning af konfirmander for Hostrup- 
Højst pastorat i Æ Kirkkro torsdag den 29. august 
kl. 18.30. På pastoratets hjemmeside kan der hentes 
en indskrivningsblanket, som skal udfyldes vedlagt 
en kopi af dåbsattest og medbringes på indskriv-
ningsdagen. 

Konfirmandforberedelsen foregår i Æ Kirkkro i 
Hostrup, og datoerne for konfirmandforberedelsen 
er: 

13. september 2019  
4. oktober 2019 
1. november 2019  
6. december 2019  
10. januar 2020     
21. februar 2020    
20. marts 2020

Kirkens kommunikation - hvor er 
vi i det hele taget?
 
I en tid, hvor der findes uendeligt mange måder at 
kommunikere på, kan det være svært at finde lige 
nøjagtig den information, som man søger. Jeg vil i 
det følgende forsøge at give et overblik over, hvor vi 
er i mediebilledet.

Først og fremmest er al relevant information om 
Hostrup og Højst sogne samlet på hjemmesiden 
under domænet www.hostrup-hoejst.dk. Her kan 
du finde information om gudsjenester og arrange-
menter under menupunktet ”Det sker i kirkerne”. 

Under menupunktet ”Konakt og organisation” kan 
du finde kontaktinformation på både personale, 
menighedsråd, kirkeværge m.v., og du kan skrive 
direkte til de pågældende fra hjemmesiden ved at 
klikke på ”send besked”.

Under menupunktet ”Kontakt og organisation” kan 
du også hente referater fra menighedrådsmøder og 
anden relevant dokumentation.

Ud over hjemmesiden kommunikerer vi igennem 
kirkebladet. Også det kan hentes i elektronisk ver-
sion på hjemmesiden under menupunktet ”Kom-
muikation/kirkbelade”.

På Facebook er vi til stede på adressen https://
www.facebook.com/Hostrupoghoejst/ - Gå ind og 
giv os et ”like”, så får du en FB notifikation, når vi 
lægger noget derud.

I mange situationer bliver særlige arrangementer 
endvidere annonceret i Digeposten.

Endeligt lægger vi også ofte information om arran-
gementer ud på Jejsing og Øster Højsts Infoland 
sider, som du kan finde her:

http://oester-hoejst.infoland.dk
https://jejsing.infoland.dk

Venlig hilsen, redaktøren



Musik i kirkerne
Der er musiktilbud til alle aldre i sognene - og for 
hele pastoratet.  Yderligere information/tilmelding 
sker til organist Agnes Larsen på tlf. 20 84 59 48 eller 
mail agneslarsen56@gmail.com. Alle er velkomne 
til følgende tilbud:

Babysalmesang for babyer på 
1 - 12 måneder.
Vi er alle født med en vis grad af musikalitet, og den 
kan og bør udfordres og holdes ved lige. Det gør vi 
med tidlige musikalske stimuli og indbyder til baby-
salmesang og mange forskellige sanseoplevelser. 

Babysalmesang holder pause til efter sommerferien, 
men tilbydes igen fra efterårsferien til advent i 
Hostrup Kirke.

Børnekor fra 2. - 6. klasse
Børnekor henvender sig til børn i 2. – 6. klasse.
Vi synger i Hostrup Kirke næsten hver torsdag kl. 
15.30-16.30. Kom og vær med igen når den nye 
sæson begynder den 5. september. 

Tumlingesang
Tumlingesang er fra omkring 1 års alderen, hvor 
der i Øster Højst kirke er en halv times musik hver 
anden onsdag formiddag kl. 9.30 – 10.00. Tumlin-
gesang tilbydes igen fra den 21. august til efterårs-
ferien. 

Der er børnevenlige fællessalmer, rim og remser og 
forskellige sanseoplevelser rundt omkring i kirkens 
mange miljøer - bl.a. ved orglet.

Sangformiddage i Æ’ Kirkkro 
efteråret 2019
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 i resten af 2019 til fredags-
sang følgende fredage:

• 13. september
• 27. september
• 11. oktober
• 25. oktober
• 15. november
• 29. november
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Kommende menighedsrådsmøder:
     - Hostrup:  ingen
     - Højst:  19/6
     - Fælles menighedrådsmøde Hostrup/Højst: 
       12/6 kl. 18.00 i Æ’ Kirkkro

Forsidefoto:

High Five drengene fra Haderslev Domkirkes 
drengekor besøgte Højst kirke 3. april i år - en 
stor oplevelse for alleK

Fra menighedsmødet i Hostrup 
Sogn den 9. april
Den 9. april 2019 blev der holdt det årlige menig-
hedsmøde i Hostrup Sogn i Æ Kirkkro.

Menighedsrådet orienterede om arbejdet og de 
enkelte menighedsrådsmedlemmer beskrev det 
arbejde som de har påtaget sig i menighedsrådet.
Kirkegårdsrenoveringen vil blive afsluttet i efteråret 
2019. På et tidspunkt skal der udvælges 10 minde-
værdige gravsten til bevarelse for eftertiden. Der er 
tanker om at sætte gamle gravsten op i det nærlig-
gende skovstykke.

Desuden blev der orienteret om hvilke opgaver kir-
keværgen udfører ved kirken, kirkegården mm. 

Organisten Agnes Larsen beskrev hvilke visioner 
hun har med sit arbejde i sognet. Det er at få mere 
musik ind i kirken så der er tilbud der henvender 
sig til alle aldersgrupper. Babysalmesang tilbydes fra 
efterårsferien til advent i Hostrup kirke.

Tumlingesang er fra omkring 1 års alderen, hvor 
der i Øster Højst kirke er en halv times musik hver 
anden onsdag formiddag kl. 9.30 – 10.00 fra den 21. 
august til efterårsferien. Der er børnevenlige fælles-
salmer, rim og remser og forskellige sanseoplevelser 
rundt omkring i kirkens mange miljøer - bl.a. ved 
orglet.

Der er børnekor i Hostrup kirke næsten hver 
torsdag kl. 15.30 – 16.30. Den nye sæson begynder 
den 5. september og henvender sig til børn i 2. – 6. 
klasse.

Der er fredagssang for hele pastoratet i Æ Kirkkro 
som 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. I resten af 2019 er følgende datoer fast-
lagt: 13. og 27. september – 11. og 25. oktober og 
15. og 29. november.

Der var desuden ros til Agnes for de musikalske 
aktiviteter, hun bidrager med i eksempelvis forsam-
lingshuset.

Thorsten er, udover at være sognepræst i Hostrup 
og Højst sogne, nu også blevet fængselspræst ved 
fængslet i Renbæk.

Fra menigheden blev der udtrykt stor tilfredshed 
med de arrangementer der er i sognet; man vil dog 
gerne have en bedre annoncering. Det er menig-
hedsrådet bevidst om og der vil blive taget hånd 
om det i fremtiden.

Der var spørgsmål om der kunne være kirkekunst 
i tårnrummet. Det er menighedstrådet betænkelig 
ved, da der erfaringsvis kan være en høj fugtighed 
i kirkerne, der kan ødelægge kunstværkerne og 
desuden er der et forsikringsspørgsmål.

Der blev efterlyst en form for studiekreds med un-
dervisning i forskellige aspekter i kristendommen. 
Det lovede Thorsten at følge op på.

Der var ønske om at kollekter annonceres i kirke-
bladet.

Knud Damgaard Christensen



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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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 Larsen · Tlf.  20 84 59 48  
Mail: agneslarsen56@gmail.com 
- Mandag er fridag

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
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 45 / 61 11 89 88
mail: skolegade.trip@gmail.com

Peter Jepsen
Tlf: 20 44 52 70
mail: spjepsen@hotmail.com



GUDSTJENESTER & særlige
arrangementer
Jun. - Jul. - Aug.  2019

Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil hos AP Taxa på 
tlf. 74 74 32 43 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten.

Thorsten Bjerg Christensen har tjenester, hvor intet andet er anført = Kaffe

Juni Kirkeår Hostrup Højst Tysk

2. 6. s.e. paske 10.30 9.00

Tors. d. 6. Teltgudstjeneste kl. 
19.00

9. Pinsedag - Kollekt som går til Børns 
Vilkår og Kirkens Korshær

10.30 ingen

10. 2. Pinsedag 14.00 - Dansk-tysk fællesgudstjeneste i 
Schackenborg Slotspark

16. Trinitatis søndag 9.00 10.30
23. 1. s.e. trinitatis 10.30 9.00
30. 2. s.e. trinitatis 9.00 10.30

Juli Kirkeår Hostrup Højst Tysk
7. 3. s.e. trinitatis ingen 10.30 Hostrup 10.30

14. 4. s.e. trinitatis 10.30 ingen

21. 5. s.e. trinitatis 14.00 Bent Oluf Damm ingen

28. 6. s.e. trinitatis ingen 9.00 Heine Holm-
gaard

August Kirkeår Hostrup Højst Tysk
4. 7. s.e. trinitatis 10.30 9.00

11. 8. s.e. trinitatis 9.00 10.30
18. 9. s.e. trinitatis 10.30 i Hostrup Kirke og derefter sensommer-

frokost i Hostrup Præstegård.
Højst 10.30

25. 10. s.e. trinitatis Ingen Ingen


