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Adventshygge i Hostrup 
tirsdag d. 12. december
Med Hostrup menighedsråd som vært indbyder vi 
seniorer og efterlønnere fra Hostrup-Højst til  at 
synge julen ind med de kendte julesange krydret 
med hyggeligt samvær, kaffe og kage i Æ Kirkkro 
fra kl. 14.30-17.00

Der er spil af organist Agnes Thomsen samt en 
julefortælling af sognepræst Thorsten Bjerg Chri-
stensen.

Alle er meget velkomne!

Kyndelmissegudstjeneste
Tirsdag d. 2. februar fejres kyndelmisse ved en 
aftengudstjeneste kl. 17.00 i Højst kirke. 

Det er en familiegudstjeneste med efterfølgende 
fællesspisning i Højst forsamlingshus.

Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag, og 
selve ordet kyndelmisse er en fordanskning af det 
latinske ord for lysmesse, ”candalarum missa”, som 
betyder lys og messe. 

Historisk er kyndelmisse det tidspunkt, hvor det 
markeres, at halvdelen af vinterhalvåret er gået, og 
vi går mod lysere tider. Kirkeligt er det fejringen af 
Marias renselse 40 dage efter Jesus fødselsdag, hvor 
Maria igen var velkommen i Templet.

Alle er velkomne og Højst menighedsråd er vært.

De ni læsninger 1. søndag 
i Advent
De ni læsninger, som læses af konfirmanderne, 
fejres traditionen tro som indledning til julen kon-
centreret om Jomfru Maria bebudelse og Jesu Kristi 
fødsel, den 3. december 1. søndag i advent. 

Det sker i Højst kirke kl. 14.00 og Hostrup kirke 
kl. 17.00 med levende lys og dejlig julemusik. 

Efter gudstjenesten i Højst kirke tændes byens jule-
træ, og der vil blive serveret æbleskiver og gløgg. 

Efter gudstjenesten i Hostrup kirke inviteres der til 
rødvin og ost i Æ kirkkro, hvor vi sammen glæder 
os til hjerternes fest – julens komme.

Forsiden:
Vintermotiv Gudstjenester og mærkedage
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Julearrangement i Højst 
1. søndag i advent
Efter gudstjenesten 1. søndag i 
advent er der i samarbejde med 
borgerforeningen arrangeret et 
julearrangement i forsamlingshu-
set, Her serveres der æbleskiver 
og glögg, der danses om juletræ-
et, og der er uddeling af poser til 
børnene. Alle er velkomne.

Julehjælp
Det er i Hostrup sogn muligt at få julehjælp i form 
af en julekurv. 

Har du behov, eller kender du 
nogen, som kunne have behov, 
kontakt da venligst formand 
Haakon Friedrichsen eller 
sognepræst Throsten B. 
Christensen. Ansøgninger 
behandles naturligvis med 
diskretion.

Venlig hilsen
Hostrup Menighedsråd

Koncerter og andre aktiviteter
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Julekoncert
Årets julekoncert i Hostrup kirke finder sted tirsdag 
d. 28. nov. kl. 19.00. 

Vi får besøg af Sct. Nicolai Cantori fra Aabenraa. 
Koret, der tæller godt 40 sangere, har eksisteret i to 
år under ledelse af organist ved Sct. Nicolai kirke, 
Juliane Ilgner. 

Det er således korets første koncert udenbys. 

Vi skal lægge øre til kendte julekorsatser af bl.a. 
Knud  Jeppesen, Carl Nielsen samt Søren Birch.  
Derudover skal menighed og kor forenes i fælles-
sang på dejlige julesalmer.

Julemusik den 3. søndag 
i Advent i Hostrup og 
Højst kirker
Kloster Brass Band akkompagnerer traditionen 
tro med julemusik til 
gudstjenesterne den 3. 
søndag i advent.

Hostrup kirke kl. 9.00
Højst kirke kl. 10.30.

Sct. Nicolai Cantori Aabenraa

Nytårskur
7. januar
Søndag d. 7 januar inviterer Højst menighedsråd 
efter gudstjenesten kl. 10.30 i Højst kirke til en let 
frokost på Højst Kro med hyggelig samvær for alle
efterlønnere og pensionister i sognet.

Tilmelding senest onsdag d. 3 januar til Thorsten 
Bjerg Christensen på mail: thbc@km.dk eller mobil 
20478301
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Foredrag og andre aktiviteter

Søndag d. 4. marts 2018: 

Grænsesognenes Vintermøde I Hostrup Kirke og 
Jejsing Forsamlingshus

Program 

Kl. 14.00: Gudstjeneste ved Biskop for Ribe stift Elof 
Westergaard.

Kl. 15.15: Fælles kaffebord i Jejsing forsamlingshus.

Derefter taler tidligere forstander for Testrup Høj-
skole Jørgen Carlsen over emnet, ”Min sønderjyske 
barndom.

Jørgen Carlsen er født i Sønderborg i 1949, hvor 
han oplevede 50ernes søndags-stille gader i Sønder-
borg, kun afbrudt af en radiotransmitteret lands-
kamp med Gunnar NU eller giro 413 fra de åbne 
vinduer. 

Med baggrund i dette, vil Jørgen Carlsen relatere 
til nutidens stilen efter ’kompetenceudvikling’, hvor 
søndagsroen konstant bliver afbrudt.  

Alle og enhver bruger ordet og synes de har sagt 
noget vældigt fornuftigt. Hvad gør det ved os? 

Mennesket er nemlig andet og mere end omvan-
drende kompetenceprofiler.

Jørgen Carlsen er uddannet idéhistoriker, og har 
været forstander på Testrup Højskole fra 1986 til 
2016. Jørgen Carlsen er medredaktør af Højskole-
sangbogen, klummeskribent og medlem af Etisk 
Råd. 

Pris for foredrag inkl. kaffe 100kr.

Der afholdes møder i læsekredsen på følgende dage:

Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 19.30 i Konfirmand-
stuen, Nørregade 7, Nr. Løgum (Løgumgaarde). 
”Svin” af Christian Dalsgaard

Mandag d. 26. februar 2018, kl. 19.30 i Kirkehuset, 
Kirekgade 27, Bedsted
”En uskyldig familie” af Katrine Marie Guldager

Biskop, Elof Westergaard Tidligere forstander for Testrup Højskole, mag. art. 
Jørgen Carlsen

Læsekreds



Cash fyldte kirken på alle måder
Det var en rigtig dejlig og nærværende koncert, 
som forsanger og guitarist, Karsten Holm, sammen 
med Cash-trioen leverede i Højst kirke den 25. 
oktober. Karsten Holm fortalte om Cash’ eget liv, og 
dennes overbevisende tro, som udsprang af erken-
delsen af, at han ikke magtede sit liv alene. 

Denne erkendelse afspejlede sig i mange af hans 
sange i form af en afvæbnende enkelthed. Han taler 
lige ud af posen i et klart og utvetydigt sprog om 
sin tro. Den samme umiddelbarhed kendetegner 

også de musikalske stilarter, han skriver sange i. De 
spænder fra den sorgløse countrystil til den dybere 
soul musik. Det hele blev leveret med stor profes-
sionalisme af musikerne, og publikum var særdeles 
begejstrede. Det var på alle måder et fint og popu-
lært arrangement.
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Velbesøgte 
høstgudstjenester
Tomme kirker er blevet et begreb i den danske sam-
fundsdebat, men en undersøgelse i Haderslev Stift 
dokumenterede i 2015, at der er tale om en myte. 

Undersøgelsen dokumenterede, at der faktisk er en 
stor søgning til folkekirkens mange og forskelligar-
tede kirkelige handlinger. Fremmødet ved høst-
gudstjenesterne i Hostrup og Højst understregede 
denne konklusion, idet der i Hostrup og Højst var 
henholdsvis 40 og 30 kirkegængere, som deltog i 
høstgudstjenesten.

Kirkerne i Hostrup og Højst var til lejligheden 
smukt dekorerede med opsatser bestående af 

høstens frugter fra både marken, køkkenhaven og 
prydhaven. En smuk understregning af, at skaber-
værket i sig selv er vort livsgrundlag. Disse smukke 
afgrøder er samtidigt en påmindelse om, at vi men-
nesker til stadighed med taknemmeligheden som 
udgangspunkt også må værne om skaberværket.

Red.

Afholdte aktiviteter

”Cash i Kirken” fyldte kirken til sidste plads ”Cash i Kirken” var nærvær og autensitet for alle



Kirke & sogn
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Hostrup Kirkegårds renovering
Vi er nu næsten færdige med dette års renovering  
på  kirkegården, dog mangler vi at omlægge for-
kanterne i hele det renoverede område sydøst for 
kirken.  Dette arbejde vil blive udført i begyndelsen 
af december. Vi håber ikke at der har været alt for 
store gener i forbindelse med renoveringen.

Venlig hilsen
Kirkegårdsudvalget

Babysalmesang

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. 

Der er juleafslutning for babysalmesang d. 6. de-
cember kl. 10.00 - 11.30. Vi har opstart af babysal-
mesang igen d. 10. januar kl. 10.00 i Hostrup kirke.

Børnekor 2. - 6. klasse

Vi synger i Hostrup kirke hver torsdag i næsten 
alle skoleuger og begynder torsdag d. 22. februar. 
Yderligere information om tid og sted hos organist 
Agnes Thomsen på tlf. 20 84 59 48 eller mail: agn-
ric@hotmail.com

Sangformiddage i  Æ’ Kirkkro i Hostrup

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 på følgende datoer: 
12/1 - 26/1 - 9/2 - 23/2 - 9/3 - 23/3

Musik i kirkerne

Der er musiktilbud til alle aldre i kirkerne. 
Yderligere information/tilmelding til organist Ag-
nes Thomsen på tlf. 20 84 59 48 eller mail: agnric@
hotmail.com. Alle er velkomne.

Kommende menighedsrådsmøder:
     
     Hostrup:  12/12
     Højst: Ingen planlagte
    
     Fælles menighedrådsmøde 10/1 i Højst kl. 17.30



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@ofir.dk

Højst Kirke
Kirkevej 1A · Øster Højst, 6240 Løgumkloster

Graver 
Stefan Sangild Paulsen
Tlf.  21 45 37 43
Mail: stefansangild@gmail.com
Mandag er fridag

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: 20478301 
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: 74734580 / 20298045
Mail: pj-jejsing@hotmail.com

Knud Damgaard Christensen
Tlf: 28777269
Mail: kdc-privat@mail.dk

Mette Rossen Hansen
Tlf: 30237029
Mail: rossen-hansen@hotmail.com

Bjarne Lund Henneberg
Tlf: 70206666 / 61426666
Mail: post@bjarne.dk

Højst Sogns Menighedsråd:

Formand for Højst Menighedsråd
Peter Madsen 
Methaslundvej 3 · 6240 Løgumkloster  
Tlf: 74775279 / 24421518  
mail: methaslund@hotmail.com

Ulla Møgeleng, næstformand                                               
Tlf: 74775166 / 29108676
mail: moegeleng@gmail.com

Ketty Jacobsen
Tlf: 74775445 / 22403249
mail: kettyjacobsen@hotmail.com

Ellen Trip
Tlf: 74775146 / 61118988
mail: skolegade.trip@gmail.com

Peter Jepsen
Tlf: 20445270
mail: spjepsen@hotmail.com



GUDSTJENESTER
& særlige
arrangementer
Dec. - Jan. - Feb. - Mar. 
2017/18

Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil hos AP Taxa på tlf. 74 77 50 00 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten
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December Kirkeår Hostrup Højst Tysk

3 1. søndag i advent 17.00 14.00 - efterfølgende julearran-
gement i forsamlingshuset - Se 
mere inde i kirkebladet.

10.30 i Hostrup

10 2. søndag i advent 10.30 09.00
14 Juleafslutning 09.30 - Julegudstjeneste i Hostrup kirke for Jejsing børneunivers

15 Juleafslutning 09.30 - Julegudstjeneste  i Hostrup kirke for Jejsing friskole

15 Juleafslutning 11.00 - Julegudstjeneste i Højst kirke for Øster Højst børnehus

15 Julaeafslutning 13.30 - Julegudstjeneste i Højst kirke for Øster Højst skole

17 3. søndag i advent 09.00 10.30

24 Juleaften 14.30 16.00

25 Juledag 10.30 Ingen 9.00 i Hostrup
10.30 i Højst

26 2. Juledag Ingen 10.30

31 Julesøndag Ingen Ingen

Januar Kirkeår Hostrup Højst Tysk

mandag 1. Nytårsdag 16.00 Ingen 10.30 i Hostrup

7 1. søn. e. H. 3 K. Ingen 10.30 - Efterfølgende Nyt-
årskur med let frokost - se 
mere inde i bladet

14 2. søn. e. H. 3 K. 10.30 Ingen

21 S. søn. e. H. 3 K. Ingen 09.00 - sp. Heine Holmgaard 10.30 i Højst
28 Septuagesima 14.00 v. sp. Sten Haarløv Ingen

Februar Kirkeår Hostrup Højst Tysk

4 Seksagesima 09.00 10.30 Hostrup 10.30
tirs. 6. Kyndelmisse Ingen 17.00 - fællesspisning

11 Fastelavn 10.30 Ingen
18 1. søn. i Fasten 09.00 10.30 Højst kl. 10.00
25 2. søn. i Fasten 10.30 09.00

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

Marts Kirkeår Hostrup Højst Tysk

4 3. søn. i Fasten 14.00 Ved Biskop Elof Westergaard m. efterflg. foredrag/
kaffe i Jejsing forsamlingshus

Ingen


