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Højst Sogn er en del af folkekirken. 
Sognets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: at forkynde 
evangeliet. 
Sognets mål er, at kirken skal være åben for alle igennem åbenhed, 
ansvarlighed og tolerance. 

 
 
Sognets virke udøves på følgende måder: 

 
 

1.  Gudstjeneste 
2.  Undervisning 
3.  Diakoni 
4.  Mission 

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver: 

A.  Begravelsesmyndighed 
B.  Kirkegårdsdrift 
C.  Forvaltning af kultur 
D.  Landbrugsdrift 
E.  Skovbrugsdrift



SOGNETS VIRKE 
-------------- 

 
1. Gudstjeneste 

 
Vision 

•  At forkynde evangeliet for alle aldre. 
Mål 

•  At der holdes gudstjeneste under forskellige former. 
•  At alle aldersgrupper finder det positivt at komme til gudstjeneste. 

 
2. Undervisning 

 

 
Vision 
•  At sognets børn, unge og voksne bliver fortrolige med deres kirke, evangeliet 

og den kulturarv som kirken er en del af. 
Mål 
•  At der tilbydes forældre samtale i forbindelse med dåb. 
•  At der tilbydes undervisning af børn og unge. 
•  At der kan tilbydes undervisning for voksne. 

 
3. Diakoni 

 

 
Vision 
•  At kirken kan opnå gode og positive relationer til alle i sognet. 
Mål 
•  At der tilbydes aktiviteter målrettet børn og familier. 
•  At der tilbydes aktiviteter målrettet konfirmander. 
•  At der tilbydes aktiviteter målrettet de ældre. 
•  At sognet samarbejder med lokale foreninger, spejderne, skolen, børnehaven  
 og dagplejen omkring kirkelige formål. 

.  At der tilbydes sjælesorg. 
 
 
4. Mission 

 
Vision 

•  At sognets aktiviteter tager udgangspunkt i det kristne budskab, og at vi som 
kirke skal være åbne for samtale med alle i sognet. 

Mål 
•  At være mødested for det kirkelige fællesskab.



SOGNETS SAMFUNDSOPGAVER 
------------------------ 

 
 
A.  Begravelsesmyndighed 

 

 
Vision 
•  Vejledning og imødekommenhed med hensyntagen til den enkelte og i respekt 

for det kristne budskab. 
Mål 

•  At bevare et tæt samarbejde mellem menighedsråd og personale omkring 
vores fælles vision. 

 

 
B. Kirkegård 

 

 
Vision 

•  At kirkegården er et åbent og imødekommende sted, hvor folk vil færdes med 
respekt. 

Mål 
•  At sikre, at rammerne forbliver i den pæne stand, som de er. 
•  At kirkepersonalet til stadighed er imødekommende og åbne overfor 

besøgende, og at de besøgende altid mødes af et kendt ansigt. 
 

 
C. Kulturarv 

 
Vision 

•  At kirke og kirkegård må fremstå som et godt eksempel for forvaltning af den 
kristne kulturarv. 

Mål 
•  Fortsat at arbejde på at få den lokale kulturarv til at spille sammen med 

moderne formidlingsformer. 
 

 
D. Landbrugsdrift 

 

 
Vision 

•  At beholde landbrugsdrift så længe, det kan bære sig selv økonomisk, eller på 
anden vis tjener til sognets bedste. 

Mål 
•  At jagt- og landbrugsarealerne forvaltes efter god landmandsskik. 

 
E. Skov og Æ kirkskov 

 

 
Vision 

•  At Hjortholmskoven og Æ kirkskov bruges til gåture for sognets beboere og 
bevares i god og vedligeholdt stand. 

Mål 
•  At alle må have glæde af Æ kirkskov og Hjortholmskoven.



Beslutninger 
------------- 
- TRUFFET MHT MÅL OG AKTIVITETER 

 
Gudstjenester 

 
Der holdes almindelige gudstjenester og alternative gudstjenester. Der er nedsat et 
aktivitetsudvalg med henblik på nye tiltag og fortsat samarbejde med Hostrup sogn.  
Desuden arrangeres i fællesskab foredrag og koncerter  
Vi arbejder på: 

•  Familiegudstjeneste to gange årligt med efterfølgende spisning 
•  Udendørsgudstjeneste ved byfesten hvert andet år 
•  Kirkekaffe tilbydes ca. en gang om måneden 
•  Nytårskur for alle med efter følgende spisning for alle 
•  Adventsfamiliegudstjeneste med juletræstænding 
•  Afsluttende gudstjeneste for minikonfirmander 
•  Konfirmandgudstjeneste 
•  Liturgiske gudstjenester 
•  Høstgudstjeneste 
•  Samarbejde med den tyske menighed med henblik på en fælles gudstjeneste 
•  Fortsat fokus på og videreudvikling af børn/unge/familiegudstjenester 
•  Skærtorsdagsgudstjeneste med påskemåltid 
•  Fælles friluftsgudstjeneste 

Der tilbydes kirkebil. 
 
Undervisning 

 
•  Vi prøver at samle kor til forskellige lejligheder. 
•  Organisten tilbyder babysalmesang og tumlingesang ved behov. 
•  Minikonfirmander undervises af sognepræsten i samarbejde med organisten. 
•  Sognepræsten underviser konfirmander i samarbejde med organisten. 
•  Vi arbejder på at lave en række filmaftener i fællesskab med Hostrup sogn. 

 
Diakoni 

 
•  Præsten tager på hjemmebesøg efter behov. 
•  Fredagscafe med sang. 
•  Samarbejde med lokale foreninger. 
.  Opstart af Herreværelset.     

 
Mission 

 
•  Markedsføring og information til sognets foreninger om kirkelige aktiviteter. 
•  Formidling af evangeliet. 

 
Information 

•  Kirkeblad 
•  Hjemmeside (hostrup-højst.dk) 
•  Facebookside for kirke 

 
 
 
 
Der påtænkes et nyt visionsmøde primo 2020 


