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Arrangementer  og særgudstjenester
Forsiden:

Høstgudstjeneste-
dekoration,  Højst
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Julekoncert i Hostrup Kirke den 
5. december 2018  
Årets julekoncert bliver med det velsyngende pige-
kor fra Haderslev Domkirke. 

Koret dirigeres af én af domkirkens 3 organister, 
Thomas Berg-Juhl. Koncerten byder på julemusik 
og fællessalmer, og begynder kl. 19.00.

Der serveres en kop kirkekaffe 
efter koncerten.

Haderslev Domkirkes Pigekor og Thomas Berg-Juhl 

Adventshygge i Hostrup
torsdag den 13. december 2018

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 klaverspil ved organist Agnes Thomsen samt 
en julefortælling af sognepræst Thorsten Bjerg 
Christensen.

Alle er meget velkomne
Venlig hilsen Hostrup Menighedsråd

1. søndag i advent den 2. dec.
 i Hostrup og Højst Kirker  
Det første lys i adventskransen er tændt, og i begge 
kirker indleder vi adventstiden med at synge de 
kendte julesalmer

1 søndag i advent holdes der familiegudstjeneste 
i Højst kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten i Højst 
kirke tændes byens juletræ, og der vil blive serveret 
æbleskiver og gløgg. 

Efter gudstjenesten 1. søndag i advent i Hostrup 
kirke kl. 17.00 inviteres der til rødvin og ost i Æ 
kirkkro, hvor vi sammen glæder os til hjerternes 
fest – julens komme.

Julegudstjenester for skole og 
børneunivers i Hostrup og Højst 
sogne 2018 
Onsdag d. 19. december kl. 9.00. Julegudstjeneste 
for Jejsing Børneunivers

Torsdag d. 20. december kl. 13.15. Julegudstjeneste 
for Øster Højst Skole og Børneunivers.

Fredag d. 21. december kl. 9.00. Julegudstjeneste for 
Jejsing Friskole

Adventshygge i Højst sogn den 
11. december 2018 
 
Tirsdag d. 11. december kl. 14.30 – 17.00 er der 
adventshygge med fællessang, julefortælling og 
julehyggeligt samvær med kaffe og kage med sog-
nepræst Thorsten Bjerg Christensen og organist 
Agnes Thomsen i klublokalet på Øster Højst Skole.

Øster Højst Efterlønner og pensionistforening er 
vært. Alle er velkomne.



Arrangementer  og særgudstjenester

3

Tidsfrist for indleve-
irng af stof til næste 
kirkeblad: 23/1

Nytårsgudstjenester i Hostrup 
og Højst kirker
1. januar 2019 er der nytårsgudstjenester i Hostrup 
kirke kl. 14.30 og i Højst kirke kl. 16.00.

Efter gudstjenesterne serveres der kransekage og 
mousserende vin, hvorunder vi kan vi ønske hinan-
den et Godt Nytår 2019. 

Nytårskur med let frokost i Højst
Søndag d. 13. januar inviterer Højst menighedsråd 
efter gudstjenesten i Højst kirke kl. 10.30 til let 
frokost på Højst Kro med hyggelig samvær for alle 
efterlønnere og pensionister i sognet.

Tilmelding senest d. 
10. januar til Peter 
Madsen: methaslund@
hotmail.com eller mobil 
24421518.

Grænsesognenes vintermøde 
Bylderup Kirke og Jyndevad Forsam-
lingshus søndag den 3. marts 2019

Da Burkal Kirke 
er ved at blive 
restaureret, er 
gudstjenesten 
ved biskoppen 
denne gang flyt-
tet til Bylderup 
Kirke.

Kl. 14.00: Guds-
tjeneste 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”  

Jørgen Carlsen er født i 
Sønderborg i 1949, hvor 
han oplevede 50-ernes 
søndagsstille gader i Søn-
derborg, 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 ’kompetenceudvik-
ling’, 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

Biskop, Marianne Christiansen

Jørgen Carlsen

De ni læsninger – 3. søndag i 
advent i Hostrup og Højst Kirker  
De ni læsninger fejrer traditionen tro indledningen 
til julen koncentreret om Jomfru Maria bebudelse 
og Jesu Kristi fødsel. 

Det sker den 16. december i Højst kirke kl. 10.30 og 
Hostrup kirke kl. 14.00 med levende lys og dejlig 
julemusik. 

Afstemningsfest den 6. februar
i Jejsing forsamlingshus
Det forventes, at der afholdes en afstemningsfest 
i Jejsing forsamlingshus den 6. februar 2019. Det 
endelige program var imidlertid ikke fastlagt ved 
redaktionens slutning. Derfor vil det endelige pro-
gram blive annonceret via dagspressen, hjemmesi-
den og på vores Facebookside.
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Siden sidst

Sensommerfrokosten blev et 
hyggeligt arrangement.
Søndag den 19. august inviterede Hostrup og Højst 
menighedsråd til sensommerfrokost i Hostrup 
Præstegård. 

Den indledtes med en fælles pastoratgudstjeneste 
i Hostrup Kirke, og efterfølgende samledes man i 
præstegården, hvor der serveredes en let frokostan-
retning.

Skøn aften med Lone Hertz i 
Øster Højst Forsamlingshus.
Det var en veloplagt Lone Hertz, 
som holdt foredrag for et fyldt 
forsamlingshus, torsdag d. 13. 
september. Emnet var ”fra Frk. 
Nitouche til foredragsholder”. 

Og vi hørte om Lone Hertz liv 
på og udenfor scenen - fra hun 
var barn, hvor hun sammen med sine forældre 
måtte flygte til Sverige pga. deres jødiske herkomst, 
og til hendes kamp med en kommune – nu og her 
– om det rette bosted for hendes psykisk handicap-
pede søn. 

Lone Hertz fortalte naturligvis også om sit venskab 
med Dirch Passer og om hele det skuespillende par-
nas med dets intriger og ”forviklinger” ikke mindst 
på det ”horisontale” plan. Og det hele formidlet 
så åbenhjertigt og varmblodigt, at selv en hærdet 
sognepræst, kunne føle sig som en uskyldig spejder-
dreng i korte bukser. Så sandelig en smuk moden 
kvinde – ”ein mensch” - med stor spændende liv-
serfaring, og med en gribende fortællerevne. 
- En storslået foredragsaften.

Lone Hertz

Foruden hyggeligt samvær, var der også arrangeret 
musikalsk underholdning, hvor Søs Haals sammen 
med pianisten Andreas Bek Mortensen sang og 
spillede. 

Arrangementet blev på alle måder et rigtig dejligt 
initiativ, hvor mange fik lejlighed til at møde hinan-
den under afslappede former. 

Medlem af menighedsrådet i Hostrup, Knud Dam-
gaard Christensen fotograferede. 

Du kan se dem på pastoratets hjemmeside på dette 
link: https://hostrup-hoejst.dk/index.php/det-sker-
i-kirkerne/billedgallerier

Der var dækket op inden døre i præstegården...

...ligesom der var dækket op på terrassen



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 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 ba-
bysalmesang og mange forskellige sanseoplevelser. 
Der er opstart af 2 hold med hver 6 undervisnings-
gange i Hostrup Kirke.

Første hold begynder onsdag den 24. oktober kl. 
9.30- 10-30. Andet hold begynder onsdag den 9. 
januar. Af hensyn til kaffe og kage er det vigtigt, at 
du tilmelder dig. 

Tumlingesang
Onsdag  den 20. februar genoptages det nye tilbud 
i pastoratet: Tumlingesang.  Når man er omkring 
1 år gammel, er man velkommen til en halv times 
musik med børnevenlige fællessalmer, rim og rem-
ser samt forskellige sanseoplevelser.

Det foregår i Højst kirke hveranden onsdag formid-
dag kl. 9.30 - 10.15 - ialt 4 gange. Man følges med 
dagplejemoderen eller forældrene. 

Børnekor fra 2. - 6. klasse
Vi synger i Hostrup kirke torsdage fra den 21. fe-
bruar kl. 15.30-16.30. 

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 følgende 
fredage:

• 11. januar
• 25. januar
• 8. februar
• 8. marts
• 22. marts 
• 5. april
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Musik i kirken

Velbesøgte høstgudstjenester i 
både Hostrup og Højst
Den 23. sep-
tember var der 
høstgudstjenester 
i begge sogne. 
De var særdeles 
velbesøgte. Således 
deltog omkring 
55 kirkegængere 
ved høstgudstjne-
sten i Hostrup, og 
omkring 30 havde 
fundet vej til Højst. 

Begge steder mød-
tes kirkegængerne 
af smukke dekora-
tioner.



Kirke & sogn
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Kommende menighedsrådsmøder:
     - Hostrup:  ingen i perioden
     - Højst:  9/1-2019 kl. 19.00
     - Fælles menighedrådsmøde Hostrup/Højst: 
       16/1 kl. 18.00 i Æ’ Kirkkro

Hostrup Kirkegårdsrenovering
 Vi er nu færdige med dette års renovering på 
kirkegården. I dette efterår har vi renoveret næsten 
dobbelt så meget som sidste år, da vejret har været 
helt ideel til netop dette arbejde. 

Næste år ved samme tid agter vi at tage den sidste 
del, alle hækkene er så skiftet, vores formål fremad-
rettet er så at holde alle de nye hække klippet i lav 
højde, så vi ikke igen får de høje og brede hække. 

Forkanterne og opretning af gravsten som sta-
dig mangler, foretages i december såfremt vejret 
tillader.

I år er det Anette og Børge Eskildsen, der har stået 
for renoveringen. Vi er meget glade for deres hjælp, 
som de har udført til vores fulde tilfredshed.

 Vores graver Walter Sørensen, har jo uheldigvis 
haft en længere sygdomsperiode, så derfor har der 
været lidt ekstra hjælp på.

                        Venlig hilsen
                         Kirkegårdsudvalget – Hostrup Kirke   

.

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

Den 17.januar 2019 kl. 19.30 i Konfirmandsten, Nr. 
Løgum  forfatteren Henning Mortensen:”Kvinden i 
Korshæren”. 

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

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 Thorsten B. Chri-
stensen. Ansøgninger behandles naturligvis med 
diskretion.

Venlig hilsen
Hostrup Menighedsråd

Konfirmander 2018/2019
Der er konfirmandforberedelse i Æ’ Kirkkro i 
Hostrup, og datoerne for konfirmandforberedelsen er 
følgende: 

7. december 2018, 11. januar 2019, 1. februar 2019 
samt 8. marts 2019

Mindeord:

”Når mit regnskab, det skal gøres op, så tror jeg 
nok Vor Herre får en prop, for jeg har syndet så 
det stod i stænger, men det vil jeg ikke længere ”.  

Kim Larsen

Forsidefoto:

Høstgudstjenestemotiv ved Ellen Trip



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
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
dec. - jan. - feb.  2018/19

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
December Kirkeår Hostrup Højst Tysk

2. 1. søn. i adv. 17.00 14.00 10.30 Hostrup

9. 2. søn. i adv. 14.00 v. Sten Haarløv ingen

16. 3. søn. i adv. 14.00 10.30
Ons. d. 19. Julegudstjeneste

Jejsing Børneunivers
9.00

Tor. d. 20. Julegudstjeneste Øster Højst Skole 
og Børneunivers

13.15

Fre. d. 21. Julegudstjeneste Jejsing Friskole 9.00
23. 4. søn. i adv. Ingen Ingen

Man. d. 24. Juleaften 16.00 14.30

Tirsdag 25. Juledag Ingen 10.30 9.00 Højst
10.30 Hostrup

Onsdag 26 2. Juledag 10.30  Ingen

30. Julesøndag Iingen Ingen

Januar Kirkeår Hostrup Højst Tysk

Tir. d. 1. Nytårsdag 14.30 16.00

6. Hellig 3 K. søndag Ingen 9.00 V. Heine Homgaard 10.30 Hostrup

13. 1. søn. e. h. 3k 9.00 10.30

20. 2. søn. e. h. 3k 10.30 Ingen

27. 3. søn. e. h. 3k 9.00 10.30

Februar Kirkeår Hostrup Højst Tysk
3. 4. søn. e. h. 3k 10.30 9.00 9.00 Hostrup

10. Sidte søn. e. h. 3k 9.00 10.30
17. Septuagesima 10.30 9.00 10.30 Højst
24. Seksagesima 9.00 10.30


