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Forsiden:
Alteret i Hostrup Kirke
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Vi fejrer høstgudstjeneste
· Hostrup kirke søndag den 18. september kl. 10.30
· Højst kirke søndag den 25. september kl. 10.30 

Med høstgudstjenesten fejrer vi, at årets høst er 
kommet godt i hus. 

Vi mødes for at takke for alt det livsoverskud, som 
vi nyder godt af.

Ved høstgudstjenesterne vil årets konfirmander 
medvirke. Efter gudstjenesten bydes der på et let 
traktement.
Alle er velkomne

Allehelgensgudstjenesten 
- en dag og en tid til at mindes
Hostrup kirke søndag den 6. november kl. 16.00
Højst kirke søndag den 6. november kl. 14.00

Ved Allehelgensgudstjenesten mindes vi vore kære, 
som vi har mistet.

De pårørende, som har mistet i løbet af kirkeåret, 
vil modtage en skriftlig invitation til denne højtid.

 Navnene på årets døde siden sidste Allehelgen 
nævnes, og vi tænder lys. 

Alle er velkomne til at deltage

Aktivuge i Højst
 
Familiegudstjeneste og fællesspisning i forsamlings-
huset.
 
Uge 36 er der Højst Aktiv Uge, og ugen begynder 
traditionen tro med en familiegudstjeneste i Højst 
kirke tirsdag d. 6. september kl. 17.00 med efterføl-
gende fællesspisning i Højst forsamlingshus.

Højst Menighedsråd står for arrangementet, og 
drikkevarer kan købes.

 Alle er velkomne.

Åben natkirke

Fredag d. 9 september kl. 20.00 til 21.30 er der 
åben natkirke i Højst.

Aftenen vil veksle mellem stille og stemningsfuld 
musik samt stilhed. Vores vikarpræst Anne L. 
Krogh vil være til stede.

Der vil være mulighed for at tænde et lys for dem 
man holder af.

Jagtgudstjeneste
 

Torsdag d. 10. november afholdes den årlige jagt-
gudstjeneste i Højst kirke kl. 18.30 med medvirken af 
Grænseegnens Jagthornsblæsere under ledelse af Per 
Pedersen.

Jagtgudstjenesten er en klassisk gudstjeneste med 
en forenklet liturgi.

 Menighedsrådet er vært ved en kop gule ærter i 
våbenhuset efter gudstjenesten.

Alle er velkomne.

Arrangementer

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

• den 11.oktober 2016 i Hostrup (Æ`Kirkkro)
• den 15.november 2016 i Nr. Løgum
• den 10.januar 2017 i Bedsted
• den 21. februar 2017 Højst - Brandstationens 
mødelokale.



Hilsen fra Anne Lender Krogh
Kære Hostrup og Højst sogne

Jeg er jeres vikarpræst til og med oktober måned. 
Til daglig er jeg ansat i Møgeltønder-Ubjerg pastorat, 
men under vakancen betjener jeg Hostrup og Højst.

Det er meget spændende at få lov til at arbejde ved 
et par nye kirker. Det er inspirerende at møde nye 
mennesker, og det er forkyndelsesmæssigt udviklende 
med nye og smukke kirkerum at arbejde i.

Jeg ser frem til nogle gode måneder, hvor der bl.a. 
er travlt med menighedsrådsvalg, høstfejring og 
opstart af konfirmandundervisning.

Har I spørgsmål eller blot brug for at tale med en 
præst, er I meget velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen Anne Lender Krogh
Tlf. 74738139 og E-mail: ankr@km.dk 
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Pastoratet

Fælles introduktionsmøde for 
konfirmander 2016-2017 og 
deres familie 

Søndag den 4. september mødes vi til ABC-guds-
tjeneste kl. 17.00 i Højst kirke

Efter gudstjenesten holder vi i kirken fælles til-
meldings- og informationsmøde for konfirmander 
2016-17 fra Hostrup og Højst sogne.  Konfirmand-
familier lige fra søskende og til bedsteforældre er 
hjertelig velkomne. Vi slutter af med lidt at spise til 
hygge og samvær.

Ved mødet informeres om konfirmationsforbe-
redelsen, dens indhold og planlægning samt nye 
måder at afvikle konfirmationsforberedelsen på. 
Ved mødet udleveres der også tilmeldingssedler til 
konfirmandundervisning og konfirmation.

Konfirmationsundervisningen foregår i Æ’ Kirk-
kro i Hostrup og er placeret på fredage (fra morgen 
til hen på eftermiddagen) og enkelte eftermiddage 
og aftener samt om muligt en konfirmandtur.

Undervisningsfredage er den 30.09 og 25.11 og 
27.01 og 24.03.  

Konfirmationerne finder sted i Højst kirke den 
30. april og Hostrup kirke den 14. maj 2017.

Er der yderligere spørgsmål o.a. er man altid 
velkommen til at kontakte sognepræsten.

Venlig hilsen
Sognepræst 
Anne Lender Krogh
Tlf. 7473 8139
E-mail: ankr@km.dk

Hostrup Kirkegård
Hostrup Kirkegård - renovering - 
2. etape år 2016

Efteråret 2016:

I det nordvestlige hjørne på kirkegården fjernes de 
gamle thujahække, som erstattes af nye thujahække.

Pålægning af forkanter påbegyndes. Endvidere 
vil de udgåede hækplanter, i de nye hække som blev 
plantet i 2015, blive udskiftet med nye hækplanter

Kapellet indvendigt: er blevet vandskuret og træværk 
malet. Katafalken males i indeværende år.

Øvrig information:
Grusbelægningen på gravsted er den af Hostrup 

Sogns Menighedsråd godkendte. I ”Plænen” er 
grusbelægning ikke tilladt. Det er muligt at få grus til 
pålægning på gravsted hos graver Walter Sørensen.

Med venlig hilsen
Hostrup Sogns Menighedsråd
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Byfestgudstjeneste i Hostrup 
kirke 

Byfesten i Jejsing begyndte i år i Hostrup kirke ons-
dag den 8. juni. Kl 19.00 Vi startede med en andagt 
ved sognepræst Anne Lender Krogh, som på en god 
måde var med til  at åbne festugen i Jejsing.

Soul Ladies ledet af Heidi Klinge og med lokale 
medvirkende, gav derefter koncert i kirken. Det var 
en fornøjelse at høre det dygtige kor, som sang deres 
sange  med  liv, og højt humør.

Menighedsrådet håber, at det kan blive en tradition 
fremover at starte byfestugen op i Hostrup kirke. Det 
vil vi meget gerne medvirke til. 

Hostrup FDF stod efterfølgende for salg af kaffe, 
the, vand og kage hvor  overskuddet ubeskåret gik til  
deres deltagelse på Landslejren 2016. 

En rigtig god aften at tænke tilbage på.

Sommermøde i Æ’ Kirkkro
14. juni, havde vi sommermøde i Æ’ Kirkkro. 

Menighedsrådet havde indbudt sognenes seniorer og 
andre interesserede til det årlige sommermøde.

Forhenværende sognepræst Erik Monrad fra Bylde-
rup fortalte på en livlig og spændende måde om sit liv, 
både som præst og privatperson.

Erik Monrad foreslog flere sommersange, som 
han holder meget af, og da vi havde organist Agnes 
Thomsen ved klaveret, nød forsamlingen rigtigt at 
synge med på disse sange.

Mange mødte op og vi havde en rigtig god efter-
middag.

Siden sidst

Babysalmesang
Der indbydes til babysalmesang m. opstart af hold 

m. 4 undervisningsgange i Højst kirke tirsdag d. 23. 
august kl. 9.30 - 11.00 efterfulgt af 4 tirsdage i Ho-
strup kirke. 

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

Kirkens musikliv

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 fredage i ulige uger 
som følger:

d. 2/9 - 16/9 - 30/9 - 14/10 - 28/10 - 11/11 & 25/11

Børnekor 2. - 6. klasse
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 

korlederen Agnes Thomsen på tlf. 20 84 59 48

Fra sommermødet i Æ’ Kirkkro

Soul Ladies sang ved byfestgudstjenesten.
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Menighedsrådsvalget

På mødet i såvel Hostrup som Højst vil der være mulighed for at opstille en fælles kandidatliste, som vil 
udgøre de to nye menighedsråd i de to sogne, såfremt der ikke indkommer andre kandidatlister til valgbe-
styrelsen.

Der skal på opstillingsmøderne (begge steder) findes en person, som har ansvaret for at indlevere kandidat-
listen rettidigt i perioden tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.00 - tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00.

Vil du have indflydelse og være med til at gøre en forskel - så mød frem. 
Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op, da kirken og menighedsrådsarbejdet er vigtigt for sognene.

Dagsorden:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

Del 1: Orienteringsmøde.

3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.

4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden 
sidste valg.

5. Redegørelse for kommende opgaver for menig-
hedsrådet.

6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidat-
lister og afvikling af valget.

Menighedrådet er vært ved kaffen.

Del 2: Opstillingsmøde.

7. Valg af stemmetællere.

8. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
a. Navneforslag.
b. Præsentation af kandidater til menighedsrådet.

c. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

d. Afstemning.

9. Meddelelse af afstemningsresultatet.

10. Valg af stillere (mindst 5, højst 15).

11. Aftale mellem kandidater og stillere om supple-
ring af kandidatlisten.

12. Eventuelt.

Der afholdes offentligt orientering- og opstillingsmøde i forbindelse med 
menighedsrådsvalget 2016 i henholdsvis:

Hostrup Sogn: Æ`Kirkkro tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00. 
Højst Sogn: Brandstationens mødelokale tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00.

Valgbestyrelsen i Hostrup:

Ellen Fink (formand)
Dorthe Olling
Hanne Dons

Valgbestyrelsen i Højst:

Ulla Møgeleng (formand)
Maj Øvlissen Brun Jensen



Sognebåndsløsning
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Sognebåndsløsere til Hostrup og 
Højst Sogne

Med baggrund i henvendelserne, hvorledes du 
forholder dig som sognebåndsløser, når præsten, du 
har løst sognebånd til, er fraflyttet til nyt embede, er 
nedenfor beskrevet i Cirkulære om valg til menig-
hedsråd den 8.november 2016:

§1 stk.1.2.2:
Sognebåndsløserpræstens død, forflyttelse eller af-

skedigelse (ophør af sognebåndsløsningen - mulighed 
for udsættelse).

Når den præst, til hvem sognebånd er løst, forflyt-
tes, dør eller afskediges, har vedkommende præsts 
sognebåndsløsere mulighed for at få udsat ophørs-
tidspunktet, indtil sognebåndsløserpræstens stilling 
genbesættes eller nedlægges jfr. §11, stk. 3 i Lov om 
medlemsskab af Folkekirken, kirkelig betjening og 
sognebåndsløsning.

Stiftsadministrationen i det pågældende stift giver 
sognebåndsløseren skriftlig meddelelse om sogne-
båndsløsningen ophør, samt om sognebåndsløserens-
rettigheder vedrørende muligheder for at få udsat 
ophørstidspunktet.

Medelelsen udsendes til sognebåndsløseren umid-
delbart efter, at oplysningen om sognebåndsløser-
præstens forflyttelse, afskedigelse eller død er tilgået 
stiftsadministrationen.

Sognebåndsløserens anmodning om udsættelse af 

ophørstidspunktet skal indleveres skriftligt til Stifts-
administrationen.

Såfremt sognebåndsløseren ikke indsender skriftlig 
anmodning om, at vedkommende ønsker ophørs-
tidspunktet udsat, bringes sognebåndsløsningen til 
ophør og vedkommende udøver sine parlamentariske 
rettigheder i bopælssognet.

Modtager Stiftsadministrationen anmodningen 
senere end 11.dagen før valgdagen, skal Stiftsadmi-
nistrationen underrette valgbestyrelserne herom. 
Derefter skal valgbestyrelserne manuelt henholdsvis 
a) slette vedkommende på valglisten for bopælssog-
net og B) optage vedkommende på valglisten for den 
menighedsrådskreds, hvor vedkommende havde valgt 
at udøve valgretten.

Der henvises til § 9 i bekendtgørelsen om stiftelse 
og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebånds-
løserens valgret til menighedsråd.

Uddrag af § 1 stk.1.2.3:
Sognebåndsløserpræstens stilling genbesættes/ned-

lægges:
Ved genbesættelse af en ledig sognepræstestilling 

samt ved nedlæggelse af en sognepræstestilling bort-
falder/bringes alle aftaler om sognebåndsløsning til 
vedkommende præst, som besad stillingen til ophør i 
sognebåndsløserprotokollen.

Eventuelle spørgsmål til ovennævnte bedes ret-
tet til Ellen Fink, Kirkeværge Hostrup Kirke

Gravminderegistrering
Museum Sønderjylland ønsker menighedsrådenes 

hjælp til at foretage gravminderegistrering.
Hostrup Sogns Menighedsråd håber på at 3-4 per-

soner vil være behjælpelige med at finde de gravmin-
der på Hostrup Kirkegård ”som bevarer mindet om 
fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som i øvrigt af 
kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må 
anses for at være bevaringsværdige”. 

Vejledende udvælgelseskriterier for bevaringsvær-
dige gravminder fastsat af Kirkeministeriet:

1. Særlig udsmykning.
2. Usædvanlige inskriptioner.

3. Udført af anerkendte kunstnere eller som har 
særlig kunsthistorisk interesse.

4. Personhistorie: Fortjenstfulde mænd og kvinder.  

Helst bør et gravminde opfylde mere end blot et 
enkelt kriterium. Man kan derudover også se på:

1.Gravmindets alder og bevaringstilstand.
2. Slægts- ejendoms- eller institutionshistorie.
3. Tidstypiske gravminder for kirkegården og egnen.

 
Mindst ét andet kriterium skal i så fald være opfyldt 

og gravmindets alder er ikke noget kriterium i sig selv. 

(fortsættes øverst næste side)



Sognepræst i Hostrup og Højst
Konstitueret sognepræst Hostrup og Højst i perio-
den 1. juli – 31. oktober: 
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

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

Menighedsrådene

Menighedsrådsmøder
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Fælles personale

  Kirkebetjening og menighedsråd

Deadline for næste kirkeblad:
mandag d. 17. oktober

Der er menighedsrådsmøde i Højst d. 19/9 kl. 19.00

Der skal ikke nødvendigvis registreres/bevares et
 gravminde for hver eneste kirkegård. Registrering 

kan undlades, hvis et tilsvarende gravminde alle-
rede er registreret indenfor provstiet. Der skal dog 
tages hensyn til kirkegården som lokalt kulturhisto-
risk miljø. Antal gravminder pr. kirkegård skal være 
begrænset. Museum Sønderjylland anslår antallet 
til omkring 10 - 20 stk. for en middelstor kirkegård. 
Hostrup Kirkegård 10 gravminder.

 
Med venlig hilsen
Hostrup Sogns Menighedsråd

Præstesituationen i 
Hostrup-Højst pastorat

I skrivende stund gør Hostrup – Højst menigheds-
råd sig klar til at søge og vælge en ny præst til pasto-
ratet.

Såfremt alt går efter planen, har vi mulighed for at 
præstestillingen bliver besat omkring 1. november.

Med venlig hilsen
Menighedråedene i Højst og Hostrup



GUDSTJENESTER & særlige
arrangementer
sep. - okt. - nov.

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

4. 15. søn. e. trin. kl. 9.00 - Anne Lender Krogh kl. 17.00 - 
Fælles Konfirmandintro.

10.30 - Hostrup

6. Gudstjeneste i  
aktivitetsugen

kl. 17.00 - Anne Lender Krogh

9. Natkirke kl. 20.00-21.30 - Frivillige
11. 16. søn. e. trin. kl. 10.30 - Anne Lender Krogh kl. 9.00 - Anne Lender Krogh
13. Tirsdag kl. 19.00 - Offentligt orienterings- og opstillingsmøde
18. 17. søn. e. trin. kl. 10.30 - Anne Lender Krogh kl. 9.00 - Anne Lender Krogh 10.30 - Højst

25. 18. søn. e. trin. kl. 9.00 - Anne Lender Krogh 10.30 - Høstgudstjeneste

Oktober Kirkeår Hostrup Højst Tysk

2. 19. søn. e. trin. kl. 9.00 - Anne Lender Krogh kl. 10.30 - Anne Lender Krogh 10.30 - Hostrup

9. 20. søn. e. trin. kl. 10.30 - Anne Lender Krogh kl. 09.00 - Anne Lender Krogh
16. 21. søn. e. trin. kl. 10.30 - Anne Lender Krogh kl. 09.00 - Anne Lender Krogh 10.30 - Højst
23. 22. søn. e. trin. kl. 09.00 - Anne Lender Krogh kl. 10.30 - Anne Lender Krogh
30. 23. søn. e. trin. kl. 10.30 - Anne Lender Krogh kl. 09.00 - Anne Lender Krogh

November Kirkeår Hostrup Højst Tysk

6. Allehelgens 
søndag

kl. 16.00 - 
Allehelgensgudstjeneste

kl. 14.00 - 
Allehelgensgudstjeneste

10.30 - Hostrup

10. Jagtgudstjeneste - kl. 18.30
13. 25. søn. e. trin. ? ?
20. Sidste søndag i 

kirkeåret
? ? 10.30 - Højst

27. 1. søn. i advent ? ?

Idet ansættelsessituationen for en ny præst på udgivelsestidspunktet er uafklaret, vil de manglende angi-
velser for sidste halvdel af november bliver offentliggjort på hjemmesiden, Facebook m.v.


