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Arrangementer  og særgudstjenester
Forsiden:

Højst Kirke
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Høstgudstjeneste den 
23. september.
Søndag den 23. september er der høstgudstjeneste i 
Hostrup Kirke kl. 10.30 og i Højst Kirke kl. 14.00 

Høstgudstjenesten er den festgudstjeneste, hvor vi 
takker for årets høst og for livets og naturens gaver. 

Det er en gudstjeneste for hele familien.

Alle er meget velkomne

Aktiv uge i Højst
Familiegudstjeneste og fællesspis-
ning i forsamlingshuset

Uge 36 er aktivuge med forskellige aktiviteter. Ugen 
begynder traditionen tro med en aktiv og festlig 
familiegudstjeneste i Højst Kirke med efterfølgende 
fællesspisning i Højst Forsamlingshus. 

Gudstjenesten er tirsdag den 4 september. kl. 17.00
Højst menighedsråd står for arrangementet, hvor 
drikkevarer kan købes.

Alle er meget velkomne

Foredrag med Lone Hertz i Øster 
Højst forsamlingshus torsdag 
den 13. september
Foredraget med Lone Hertz i Højst Forsamlingshus 
fra kl. 18.30 -21.00 torsdag den 13. september har 
titlen: ”Fra Frk. Nitouche til foredragsholder”. 

Der er fri entré til foredraget, hvor der serveres kaf-
fe og kage. Arrangørerne er Højst Borgerforening, 
Højst Efterløn- og Pensionistforening, Øster Højst 
U.I.F., samt Hostrup og Højst Menighedsråd.

Tilmelding til  senest d. 11. september til Ellen Trip 
på tlf. 61118988 eller Thorsten Bjerg Christensen 
på tlf. 20478301.

Allehelgensdag søndag den 
4. november
Der er Allehelgensgudstjeneste søndag den 4. 
november kl. 14.00 i Hostrup Kirke og kl. 17.00 i 
Højst Kirke. 

Det er en mindegudstjeneste, hvor vi gennem 
musik, læsninger, bønner mindes og tænder lys 
for dem, som med tilknytning til Hostrup og Højst 
sogne, er er døde i det forgangne kirkeår.

Jagtgudstjeneste torsdag den 
8. november
Torsdag den 8. november kl. 19.00 afholdes den 
årlige jagtgudstjeneste i Højst Kirke med musikalsk 
medvirken af det lokale Grænseegnens Jagthorns-
blæsere. 

Jagtgudstjenesten er en klassisk gudstjeneste med 
en forenklet liturgi. 

Efter gudstjenesten er alle inviteret på gule ærter i 
våbenhuset med Højst Menighedsråd som vært.

Lone Hertz 
holder foredrag 
under titlen ”Fra 
Frk. Nitouche til 
fordragsholder”.
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Tidsfrist for indleveirng af 
stof til næste kirkeblad: 
15/10

Elvis i kirken
I 2017 var der mulighed for at stifte bekendtskab 
med Karsten Holm i koncertarrangementet, hvor 
der blev spillet og sunget musik af Johnny Cash. 

Den 31. oktober kl. 19:30  får vi igen chancen for 
at opleve Karsten Holm og band i Højst Kirke. Den-
ne gang præsenterer de et uddrag af Elvis Presleys 
omfangsrige repertoire.

Publikum får en time i selskab med en stribe af 
Elvis’ foretrukne gospelsange og andre sange, der 
passer til kirkerummet.

For Karsten Holm er det afgørende ikke at fremstå 
som en Elvis kopi, men derimod i sang og udtryk at 
formidle en autentisk kærlighedserklæring til en af 
populærmusikkens største personligheder gennem 
alle tider. 

Elvis var et troende menneske og havde en særlig 
passion for gospelsange, som han sang ofte og gerne 
med stor indlevelse og nærvær. Det er denne for 
mange ukendte side af Elvis som afdækkes på smag-
fuld vis i dette musikalske foredrag.

Karsten Holm er konservatorieuddannet opera-
sanger, men han har sunget Elvis og rock’n roll fra 
han var ganske ung. Der tilsættes en god portion 
personlighed i Karstens fortolkning af Elvis’ sange, 
hvilket han har fået stor anerkendelse for gennem 
årene.

Guldkonfirmation - dejlige gensyn
Søndag den 3. juni var der guldkonfirmation  i Ho-
strup Kirke.  Guldkonfirmation afholdes hvert fem-
te år, og denne gang deltog 60  guldkonfirmander. 
Deltagerne mødtes til gudstjeneste i Hostrup Kirke, 
hvorefter mange besøgte præstegården,  hvor disse 
årgange jo havde gået til konfirmandundervisning.  

Efter gensynet med kirke og præstegård, samledes 
deltagerne i Jejsing forsamlingshus til middag og 
festligt samvær. Mange af guldkonfirmanderne for-
talte  om deres tid i Hostrup Sogn  og om, hvordan 
det var gået dem sidenhen. Det var en rigtig   fornø-
jelig dag, hvor menighedsrådet blev  opfordret til at 
bevare denne traditision fremover, så længe det er 
muligt.  Se alle billederne på www.hostrup-hoejst.
dk.

Sommermøde i Æ Kirkkro.
               
Den 13 juni var der sommermøde i Æ Kirkkro, og 
mange havde taget imod menighedsrådets invitati-
on til at være med ved det årlige sommermøde.

Thorsten Bjerg Christensen fortalte om tiden som 
feltpræst, hvor han havde været udsendt til krigs-
hærgede områder. På en levende måde, kunne han 
fortælle om tiden som udsending, og hvor vigtigt 
det er, at der er hjælp at hente for de hjemvendte 
soldater, som efter hjemsendelsen ofte får det me-
get dårligt. 

Efter Thorstens indlæg og kaffen sang med Agnes 
ved klaveret. En rigtig god eftermiddag

Venlig hilsen, Menighedsrådet

Karsten Holm, pianisten Christian Spillemose og 
bassisten Anders Nyløkke Jørgensen spiller Elvis 
Presley i Højst Kirke 31. oktober.

Siden sidst
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Siden sidst

Fin gospelkoncert i Hostrup
Byfestugen i Jejsing indledtes igen i år i Hostrup 
Kirke den 6. juni. Der blev holdt en lille andagt ved
Thorsten B. Christensen, hvorefter Tønder Gospelkor 
stod for aftenens underholdning. Vi hørte korets 
sange, men også solosang fra nogle af kordeltager-
ne, en rigtig fin start på byfestugen. 

Aftenen sluttede med kaffe, som FDFerne stod for.
  

Mvh  Menighedsrådet.

Konfirmander 2018
Der var Konfirmation i Hostrup Kirke d. 13. maj, 
og følgende blev konfirmeret: Anneline Kastberg 
Holm, Emilie Kjeldsen, Ida Brandt Ibsen, Josefine 
Brinkvang Thiemer, Karoline Lagoni Michelsen
Mathilde Kær Andersen, Sissel Sinning Petersen
Smilla Clausen Van Leeuwen, Sofie Lykke Andersen
Tessa Bucka, Cuno Kaino Hansen, Daniel Lys-
gaard Paulsen, Kenneth Nisssen, Lucas Bisgaard 
Knudsgaard, Nicklas Zeberg Christiansen og Noah 
Bisgaard Knudsgaard. 

Tønder Gospelkor ved byfestgudstjenesten d. 6. juni.
Der var Konfirmation i Højst Kirke, søndag
den 29. april og følgende blev konfirmeret:  
Lise Stigsen Madsen, Lærke Lorenzen Schæfer,
Matylda Adach, Thea Nordbeck Thude, Alexander 
Christian Pedersen, Bertil Thomassen, Daniel Beck 
Juhl, Casper Christensen, Nicklas Lauge Simonsen
Rasmus Degn Petersen og Simon Bundgaard. 

Billederne kan også ses på www.hostrup-hoejst.dk

Nye ansigter
Linda Lassen er ansat som 
kirketjener og graver ved 
Højst Kirke. Linda bor i 
Bedsted og kommer fra en 
stilling som gravermed-
hjælper ved Ravsted Kirke.

Sidsel Henneberg er ansat 
som ved Hostrup Kirke 
som kirketjenerafløser for 
Walter Sørensen. Sidsel bor 
i Jejsing og har netop af-
sluttet 9. klasse fra Tønder 
Overbygningsskkole. Sidsel 
arbejder også i Det Gamle 
Apotek i Tønder.Sidsel Henneberg

Linda Lassen



5

Kirke og Sogn

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 agnric@hotmail.com. Alle er velkomne til 
følgende tilbud: 

Babysalmesang
- tilbydes seks onsdage i Hostrup kirke fra efterårs-
ferien, begyndende d. 24. okt. til d. 28. november.

Tumlingesang
Når et barn er omkring 1 år gammel, er man vel-
kommen til en halv times musik med børnevenlige 
fællessalmer, rim og remser og forskellige sanseop-
levelser.  Det foregår i Øster Højst kirke hver anden 
onsdag formiddag kl. 9.30 - 10.00 i perioden fra 29. 
august til efterårsferien. Man følges med dagpleje-
moderen eller forældrene. 

Børnekor fra 2. - 6. klasse
Vi synger i Hostrup kirke hver torsdag i - næsten - 
alle skoleuger og begynder torsdag d. 30. august 
kl. 15.30-16.30. Vi skal  synge til høstgudstjenesten 
i Hostrup.  

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 en 
småkage. Der indbydes til fredagssang fredage i 
ulige uger som følger:  14. og 28. september, 12. og 
26. oktober, samt 9. og 23. november.

Konfirmander 2018/2019
Der er indskrivning af konfirmander for Hostrup  
og Højst pastorat i Æ’ Kirkkro tirsdag den 28. 
august kl. 18.30. På pastoratets hjemmeside kan der 
hentes en indskrivningsblanket, som skal udfyldes 
vedlagt en kopi af dåbsattest og medbringes på ind-
skrivningsdagen. Konfirmandforberedelsen foregår 
i Æ’ Kirkkro i Hostrup og datoerne for konfirmand-
forberedelsen er: 

7. september 2018, 5. oktober 2018, 
2. november 2018, 7. december 2018, 
11. januar 2019, 1. februar 2019 samt 8. marts 2019

Nyhed fra ”Nørkleklubben i 
Højst”
For det første vil vi gerne sige tusind tak til menig-
hedsrådet i Højst, for den fine donation på 2000,- 
kr. til indkøb af garn.

Lidt om vores arbejde: Da vi har strikket over 100 
dåbsklude, er vi i øjeblikket i gang med at strikke 
for Kirkens Korshær til de hjemløse i Danmark. Der 
bliver strikket lige fra huer, vanter og strømper til 
sjaler og tæpper. Har du garn liggende, som du ikke 
bruger, modtager vi meget gerne garnet. Lige nu 
holder ”Nørkleklubben” sommerferie. 

Vi starter igen onsdag den 
12. september kl. 19.30 på 
Brandstationen i Højst. Alle 
er velkomne til at strikke 
eller hækle sammen med 
os. Er der nogen som af 
helbredsmæssige årsager 
ikke har mulighed for selv at 
komme til Brandstationen, 
kommer vi gerne og henter dig. 

Kontaktpersoner: 
Lilian Rizos, 21706686 og 
Susanne Jepsen 51222131.

Følg os på Facebook 
Venlig hilsen ”Nørkleklubben i Højst”
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Kommende menighedsrådsmøder:
     - Hostrup:  14/8 kl. 18.30
     - Højst:  19/9 - 24/10 - 21/11 - 9/1-2019 
       alle dage kl. 19.00
     - Fælles menighedrådsmøde Hostrup/Højst: 
       9/10 kl. 18.30 i Æ’ Kirkkro

Jagtudlejning
Jagten på jorde og skove under Hostrup Præ-
stegård udbydes til leje i en 5 år periode fra 
1/10.2018 

Der er 4 områder

Sandholm/Solderup ca. 57 hektar
Sandholm Skov ca. 34 hektar
Præsteskoven ca. 5 hektar
St. Tønder Mark ca. 34 hektar

Det kommer en annonce i  Ugeavisen /Dige-
posten til august. Oplysning om områdernes 
beliggenhed størrelse kan indhentes hos:

Menighedsrådet 
v/ Peter Jepsen   Tlf. 20298045

Reparation af kirketårnet  i Højst
Så står vores kirketårn igen smukt og nykalket efter 
udskiftning af en del sten. Årsagen til udskiftningen 
er, at der på et tidspunkt er blevet brugt sten med 
en forkert brænding, ligesom der er brugt en ce-
mentholdig mørtelblanding, som holder på fugten. 
Vi håber nu på, at der er ro på tårnet mange år frem. 

Status på den indvendige 
restaurering af kirken i Højst
Der er i lang tid blevet talt meget om den indven-
dige kalkning af kirken, så her kommer en status på 
projektet. 

Årsagen til, at vi ikke bare kalker er, at kirken 
revner i kalken. Dette skyldes bevægelse i ydermur 
og tagværk. De trækbånd, der holder sammen på 
konstruktionerne, er slidte og skal derfor strammes 
op/udskiftes, før der bliver kalket, ellers kommer 
revnerne i kalken med det samme igen. Menig-
hedsrådet og vores arkitekt havde i december 2017 
et møde i Højst Kirke med provsten og provstiud-
valget med henblik på at udveksle tanker, og for 
provstiets vedkommende at se, hvad det var, vi talte 
om. Et godt møde, som opfordrede menighedsrådet 
til at tilmelde sig til Stiftets konsulentrunde forår 
2018. Der fik vi dog afslag. Arkitekten har foreslået, 
at vi søger om lov til at påbegynde stabiliserings-
projektet. Det har vi fået lov til af provstiudvalget. 
Arkitekten og hans ingeniør er begyndt på udarbej-
delse af projektet, som skal godkendes af Stiftet før 
det påbegyndes. 

Menighedsrådet har tilmeldt sig efterårets konsu-
lentrunde i 2018, hvor vi håber på at blive tilgode-
set. Konsulentrunde betyder at Stiftet stiller med 
fagfolk, som har ekspertise i netop, hvad vores 
projekt giver anledning til at få belyst.

Vi kan hurtigt blive enige om, at det er en langsom-
melig proces, hvor mange skal høres og give deres 
mening. Kirken er en gammel bygning, som har 
stået i mange år og som gerne skal stå mange år 
endnu, så sådanne vedligehold tager lang tid.

Menighedsrådet

Læsekreds
 
Der er læsekreds i Hostrup, Bedsted, Nr. Løgum og 
Højst følgende datoer:
 
Den 2.oktober 2018 kl. 19.30 i Æ`Kirkkro, Hostrup 
- forfatteren Kerstin Ekman:”Guds barmhjertighed”. 

Den 14.november 2018 kl. 19.30 i Kirkehuset, Bed-
sted - forfatteren Martin A. Hansen: ”Løgneren”.

Den 17.januar 2019 kl. 19.30 i Konfirmandsten, 
Nr. Løgum - forfatteren Henning Mortensen 
”Kvinden i Korshæren”. Vær opmærksom på, at 
bogtitlen er ændet i.f.t. det i forrige kirkeblad 
oplyste.

Den 25.februar 2019 kl. 19.30 på Brandstationen, 
Højst - forfatteren John Williams:”Stoner”.



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: agnric@hotmail.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 / 29 10 86 76
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
sep. - okt. - nov.  2018

Ældre og gangbesværede 
kan bestille kirkebil hos 
AP Taxa på tlf. 74 74 32 43 
senest kl. 12.00 dagen 
før gudstjenesten.
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Thorsten Bjerg Christensen har tjenester, hvor intet andet er anført = Kaffe
September Kirkeår Hostrup Højst Tysk

2. 14.s.e.trin. ingen 16.00 v/Bent Oluf Dam 10.30 Hostrup

9. 15.s.e.trin. 10.30 ingen
16. 16.s.e.trin. 10.30 9.00 10.30 Højst
23. 17.s.e.trin. 10.30 Høstgudstjeneste 14.00 Høstgudstjeneste
30. 18.s.e.trin. 9.00 10.30

Oktober Kirkeår Hostrup Højst Tysk

7. 19. s.e. trin. 9..00 10.30 ingen

14. 20. s.e. trin. 9.00 v/Heine Holmgaard ingen

21. 21. s.e. trin. 10.30 9.00 10.30 Højst

28. 22. s.e. trin. 9.00 10.30

November Kirkeår Hostrup Højst Tysk
4. Alle Helgens dag 14.00 17.00 10.30 Hostrup

11. 24. s.e. trin 10.30 ingen
18. 25. s.e. trin ingen 9.00 v/ Erling Bjerrum-Petersen 10.30 Højst
25. Sidsste søndag i 

kirkeåret
9.00 10.30

Arrangement dato/tid Sted

Aktiv uge gudstjenste 4/9 kl. 17.00 Højst Kirke

Foredrag med Lone Hertz 13/9 kl. 18.30 Højst Fors. hus
Koncert - Elvis i Kirken 31/10 kl. 19.30 Højst Kirke
Jagtgudstjeneste 8/11 kl. 19.00 Højst Kirke

Særgudstjenester og andre arrangementer


