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Arrangementsoversigt

Påskevandring fra Højst kirke 
2. påskedag, den 22. april

Med mange gode minder fra påskevandringen, som 
sidste år udgik fra Hostrup kirke, vil vi i år gentage 
succesen med en vandring fra Højst kirke anden 
påskedag den 22. april kl. 10.30. Der er således 
ingen gudstjeneste, for påskevandringen er i sig 
selv en gudstjeneste i det fri under Guds store åbne 
himmel. 

Vandringen - eller pilgrimsturen - er delt op i 
stationer, som det hedder på pilgrimssprog. Det vil 
sige pauser med nøgleord, hvor man har mulighed 
for at meditere over livet, og pilgrimsvandringen 
bliver derved også en mulighed for at stresse af og 
mentalt fokuserer på de ting, der kan være med til 
at give livet mening og indhold. 

Sidste års nøgleord var: Langsomhed, frihed, en-
kelhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskabet og 
åndelighed. 

Vandringen ledes igen i år af sognepræst i Abild, 
Erling Bjerrum-Petersen, og går fra Højst kirke og 
tilbage igen til samme sted.

Alle er meget velkomne og husk påklædning og 
vandre sko efter vejret.

De bedste hilsener Thorsten

St. Bededag - 
Aftengudstjeneste i Hostrup
Der aftengudstjeneste i Hostrup torsdag den 16. 
maj kl. 19.00 - aftenen før St. Bededag.  

Efterfølgende er der i Æ´ Kirkkro socialt samvær og 
varme hveder, som det er tradition at spise denne aften.

Skærtorsdag - spisning i Højst 
Den 18. april er der gudstjeneste kl. 17.30 med et 
efterfølgende let påskemåltid i Højst Kirke. 

Det sidste måltid Jesus spiste med sine disciple, 
var et traditionelt jødisk påskemåltid bestående af 
lam, urter, usyret brød og vin. Vi hører de ord Jesus 
sagde til sine disciple, og bagefter spiser vi sammen 
i kirken.

Alle er velkomne – gerne med tilmelding til Ellen 
Trip på mail: skolegade.trip@gmail.com eller på 
tlf. 61 11 89 88 - senest tirsdag d.16. april.

Arrangement dato/tid Sted

Grænsesognenes vintermøde 3/3 kl. 14.00 Bylderup kirke
Opstart for minikonfirmander for hele pastoratet 5/3 kl. 14.45 Æ’ Kirkkro
Koncert med Betty og Peter Arendt 19/3 kl. 19.00 Hostrup kirke
Koncert med High Five 3/4 kl. 19.30 Højst kirke
Menighedsmøde i Hostrup 9/4 kl. 19.30 Æ’ Kirkkro
Skærtorsdagsspising i Højst 18/4 kl. 17.30 Højst kirke
Påskevandring fra Højst kirke 22/4 kl. 10.30 Højst kirke
Konfirmaation i Hostrup 12/5 kl. 10.00 Hostrup kirke
St. Bededag - aftengudstjeneste efterf. samvær og varme hveder 16/5 kl. 19.00 Hostrup kirke
Menighedsmøde i Hostrup 21/5 kl. 19.00 Æ’ Kirkkro
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Tidsfrist for indleve-
irng af stof til næste 
kirkeblad: 28/4

Koncert i Hostrup kirke tirsdag 
den 19.marts kl. 19.00 med 
Betty og Peter Arendt 
Vi skal høre musik med alle hatte på én gang: 
klassisk kirkemusik, verdenskirkemusik, nordisk 
kirkemusik og nyere salmeri en blanding af soloop-
træden og fællessang.

Betty og Peter er begge klassisk uddannede. Betty 
med diplomeksamen i sang fra det fynske musik-
konservatorium i 1995 og Peter med kirkemusikalsk 
diplomeksamen fra det jyske musikkonservatorium 
i 1981. 

Deres hovedvirke er fortsat klassisk musik i alle 
afskygninger, men siden 1991 har de også beskæf-
tiget sig med det, som man kunne kalde verdens-
kirkemusik, kirkemusik som de har hentet hjem fra 

musikalske ekspeditioner til Brasilien, Zimbabwe, 
Honduras, Filippinerne, Hongkong, Kina, Kap Ver-
de, Ungarn, Serbien etc. 

De er en del af et kirkemusikalsk netværk, som er 
udsprunget af Kirkernes Verdensråds bestræbelser 
på at få de enkelte regioner til at bruge deres egen 
musik og kultur mere i deres kirker, og siden har de 
selv stået for musikken ved generalforsamlinger i 
den europæiske kirkekonference (KEK) i Oslo 2003, 
Sibiu (Rumænien) 2007, Lyon 2009, Budapest 2013 
og Novi Sad (Serbien) 2018.

Herhjemme har de udgivet flere nodesamlinger og 
et utal af cd’er med både salmer og kormusik fra 
den store verden, samt salmer fra Norden. I 2004 
tog de initiativet til en dansk spillemandsmesse, og 
her i maj 2019 kommer en opfølger til den i form af 
en dansk folkemusikmesse med tekst af Iben Krogs-
dal og musik af Trio Mio. 

Betty og Peter Arendt har også, og 
ikke mindst siden de kom til Ha-
slev i 2006, været aktive omkring 
udgivelsen af nye danske salmer. 
De har også medvirket i DR kirken 
20-30 gange.

Peter var for øvrigt præstebarn 
i Tønder 1962-73 og medlem af 
Kristkirkens (drenge)kor i stort 
set samme periode, og her var et 
årligt højdepunkt julekoncerten i 
Hostrup Kirke med efterfølgende 
legendariske brunkager bagt af 
provst Petersens kone. Også Betty 
er fra det Sønderjyske.

Vi glæder os til at have dem begge 
tilbage i det sønderjyske i Hostrup 
Kirke til en dejlig koncert.

Der er fri entré til koncerten.

Betty og Peter Arendt
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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. 

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 Linde-
vang 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. 
Desuden har han medvirket på Skuespilhuset, Østre 
Gasværk, Folketeatret, Det danske teater, m.fl.

Der venter en rigtig spændende koncert. Mads Granum Kvintet

Koncert med High Five i Højst kirke den 3. april kl. 19.30

HIGH FIVE er en del af Haderslev Drengekor - et 
kor der blev stiftet af domorganist Henrik Skærbæk 
Jespersen i september 2008.

High Five er en gruppe bestående af ’høje’ stemmer 
fra drengekoret, der ved siden af 
korets virksomhed tager ud og 
synger deres egne koncerter. High 
Five har optrådt i Midt-, Vest- og 
Nordjylland, på Sjælland, i hoved-
staden og flere gange på Born-
holm, i Norge og i England.

Henrik Skærbæk Jespersen er do-
morganist ved Haderslev Domkirke, 

hvor han dels er stifter og dirigent af Haderslev 
Drengekor, og dels er kunstnerisk leder af Hader-
slev Sangakademi, der er funderet i det sprudlende 
og omfattende korarbejde ved domkirken med 
omkring 200 sangere.



Musik i kirkerne
Der er musiktilbud til alle aldre i sognene - og for 
hele pastoratet.  Yderligere information/tilmelding 
sker til organist Agnes Thomsen på tlf. 20 84 59 48 
eller mail agneslarsen56@gmail.com. Alle er vel-
komne 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. 
Kig i næste kirkeblad for nye datoer

Børnekor fra 2. - 6. klasse
Vi synger i Hostrup kirke hver torsdag fra d. 21. 
februar kl. 15.30-16.30. Kom og vær med

Tumlingesang
Når man er omkring1 år gammel, er man velkom-
men til en halv times musikstimulering m rytmik 
og børnevenlige fællessalmer, rim og remser og 
forskellige sanseoplevelser.  

Det foregår i Øster Højst kirke hveranden ons-
dag formiddag kl. 9.30 - 10.00 fra onsdag i uge 8 
til påske. Man følges med dagplejemoderen eller 
forældrene.

Sangformiddage i Æ’ Kirkkro 
- ny dato
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 følgende 
fredage:

• 15. marts
• 22. marts 
• 12 april
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Kommende menighedsrådsmøder:
     - Hostrup:  21/3 og 9/4
     - Højst:  20/3 - 10-4 - 15/5 og 19/6
     - Fælles menighedrådsmøde Hostrup/Højst: 
       12/6 kl. 18.00 i Æ’ Kirkkro

 Minikonfirmander
Hostrup-Højst pastorat tilbyder i dette forår un-
dervisning af minikonfirmander.

Undervisningen begynder for dem, som er interes-
seret, tirsdag den 5. marts efter skoletid kl. 14.45 i 
Æ Kirkkro i Hostrup, og herefter hver tirsdag indtil 
forløbet slutter den 9. april med en familiegudstje-
neste i Øster Højst Kirke Palmesøndag kl. 10.30.
 
Undervisningen foregår fra kl. 14.45 til 16. Mini-
konfirmanderne fra Højst sogn bliver afhentet fra 
Øster Højst skole kl. 14.30 med bus og kørt til Æ’ 
Kirkkro i Hostrup.
 
Vi starter med en forfriskning. Så vil vi bl.a. lære 
om kirken og kalkmalerier; høre mange spændende 
historier fra Bibelen, vi vil synge salmer, og vi vil 
naturligvis også hygge os sammen.
 
Ønskes der yderligere oplysninger om undervisnin-
gen, er I velkomne til at ringe til mig på 20 47 83 01.
Jeg glæder mig til at møde alle de søde minikonfir-
mander.

De bedste hilsener Thorsten   
.

Konfirmation 2019
Der er konfirmation i Hostrup kirke, søndag den 
12. maj kl. 10.00 med konfirmanderne:

Andrea Brandt Thomsen
Anne Katrine Jacobsen
Astrid Ørting Jørgensen
Camilla Eggert Matzen
Matilde Clausen Andersen
Esben Henneberg
Mads Petersen
Piet Rostgaard Andersen

Menighedsmøde i Hostrup 9. April
               
Der inviteres til åbent orienteringsmøde i Æ’ 
Kirkkro den 9. april kl. 19.30 om menighedsrådets 
nuværende og fremadrettede arbejde .

Kom og hør om dette og bidrag gerne med ideer 
og ønsker til fremtidige aktiviteter, så kirken bliver 
et sted hvor alle føler sig velkomne - både unge og 
ældre. Der er kaffe på kanden og brød til.  

Venlig hiilsen Hostrup Menighedsråd

Husk: 
Grænsesognenes vintermøde 3. marts

Kl. 14.00: Gudstjeneste i Bylderup Kirke ved Biskop 
for Haderslev Stift, Marianne Christiansen 
Kl. 15.15: Fælles kaffebord i Jyndevad Forsamlingshus.  

Derefter taler tidligere forstander for Testrup Høj-
skole Jørgen Carlsen over emnet, ”Min sønderjyske 
barndom”  Pris for foredrag inkl. kaffe 100kr.

Forsidefoto:

Vinduesparti fra Højst Kirke - Langfredagens 
mørke brydes af påskedagens lys.

Menighedsmøde i Højst 21. maj
Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde tirs-
dag d. 21 maj kl. 19.00 i Øster Højst Brandstation.

Kom og bliv orienteret om menighedsrådets aktuel-
le arbejde og økonomi. Alle er meget velkommne til 
at komme med ideer og ønsker til fremtidige aktivi-
teter. Der vil på mødet være et kirke aktuelt indlæg. 
Se nærmere i Digeposten, midt maj. Menighedsrået 
giver kaffen.

Venlig hilsen, Højst Menighedsråd



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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  Kirkebetjening og menighedsråd

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: 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
Mar. - Apr. - Maj.  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
Marts Kirkeår Hostrup Højst Tysk

3. Fastelavn Ingen Ingen 10.30 Hostrup

10. 1.søndag i fasten 9.00 10.30

17. 2.søndag i fasten 10.30 9.00 10.30 Højst
24. 3.søndag i fasten 9.00 10.30
31. Midfaste Ingen 9.00

April Kirkeår Hostrup Højst Tysk
7. Mariæ bebudelses dag Ingen 9.00 v. Erling Bjer-

rum-Petersen
14. Palmesøndag 9.00 10.30 Familieguds-

tjenste
18. Skærtorsdag Ingen 17.30

19. Langfredag 10.30 Ingen 10.30 Højst

21. Påskedag 9.00 10.30

22. Anden påskedag Ingen Påskevandring

Lør. 27. 10.30 konf. 
Hostrup

28. 1. søndag efter påske 10.30 Ingen

Maj Kirkeår Hostrup Højst Tysk
5. 2. søndag efter påske Ingen 9.00 v. Heine 

Holmgaard
12. 3. søndag efter påske 10.00 - Konfirmation Ingen

Tors. 16. Aftengudstjeneste m. varme hveder 19.00 Ingen
Fre. 17. Bededag Ingen Ingen

19. 4. søndag efter påske 10.30 9.00 10.30 Højst
26. 5. søndag efter påske 14.00 v. Sten Haarløv Ingen

Tors. 30. Kr. himmelfarts dag 9.00 10.30


