Kirkebladet
Højer og Daler sogne okt., nov. 2015

Høstgudstjeneste i Daler søndag den 4. oktober kl.
19.00
Høstgudstjenesten i Daler falder i år på ovennævnte
dato. Menighedsrådet pynter traditionen tro kirken,
men efterfølgende får vi ikke kaffe, i stedet byder menighedsrådet på suppe og brød.
Tysk-Dansk festgudstjeneste den 8. november
Som en afslutning på Tønder kulturuge afholdes der
festgudstjeneste i Højer kirke kl. 10.30. Buxtehude
Kammerkoret ved dirigent Susanne Heigold deltager
dette år i gudstjenesten.
Præsterne for de to menigheder, der benytter Højer
kirke, Matthias Alpen og Claus Egelund afholder
gudstjeneste efter ”Højer-ritualet”.
Ny dato for konfirmationen.
Den nye skolestruktur i Tønder kommune og skolereformen har beskåret antallet af faste konfirmationstimer. Det har fx betydet, at de sidste timer vi i år har
fået tildelt var den 23. januar 4-5 måneder inden selve
konfirmationen. Der har desuden været en del henvendelser om fra folk i Højer, om det ikke var muligt,
at afholde konfirmationen tidligere. Menighedsrådet
har derfor besluttet at flytte konfirmationen til 4. søndag efter påske fra og med 2017, hvor konfirmationen
så afholdes den 14. maj.
Filmaftener:
Alle er velkomne til aftenerne, hvor der er gratis adgang, og vi ser en film i konfirmandstuen. Derefter vil
jeg holde et kort diskussionsoplæg, og så vil der være
kaffe, kage og diskussion.
Onsdag den 23. september kl. 19.00 vises ”At kende
sandheden” af Niels Malmros. Filmen fra 2002 er Niels Malmros kig ind bag sin fars facade og et forsøg på
at afdække dennes virke som læge. Niels Malmros
der selv er læge ud over sit virke som instruktør, forsøger at finde ud af, om hans far vidste at kontraststoffet thorotrast, der senere gav patienterne leverkræft, var farligt. Filmen er præget af et roligt tempo,

og har mange fine scener blandt andet en, hvor en
gestapomand besvimer ved synet af en hjerneoperation.
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 skal vi se ”Grand
Budapest Hotel” der udspiller sig i mellemkrigsårene. Her følger vi den administrerende tjener Gustave
H. der servicerer alle, særligt omhyggeligt udfører
han dog sine pligter over for smukke blondiner. Filmen har et righoldigt persongalleri med mange store
navne, og den involverer blandt andet et stjålent maleri og et mord.
Folkeligt samfund:
Carl Nielsens liv og musik
Karsten Eskildsen, der bor i Ribe, vil fortælle om
Carl Nielsens liv og musik. Carl Nielsen kom fra små
kår, men formåede på trods heraf at blive Danmarks
førende komponist. Han skrev såvel ”stor” orkestermusik som melodier til sange i Højskolesangbogen
som f.eks. ”Jens Vejmand”. I aftenens løb skal vi synge en række af de elskede sange til akkompagnement
af Karsten Eskildsen. Aftenen er arrangeret i anledning af 150 året forCarl Nielsens fødsel.
Sted: Højer Efterskole
Tid: Mandag den 28. september kl. 19.00
Pris kr. 75/85 inkl. kaffe.
I samarbejde med Højer Efterskole og Folkeuniversitetet.
Finnebarn i Danmark
Kai Joel Palomäki Schmidt vil fortælle om sit liv som
et af de i alt 4.000 ”finnebørn” i Danmark. Han ankommer søndag d. 7. juni 1942 med rutebilen fra Haderslev. Ud af rutebilen i Hoptrup kommer 15 børn i
alderen 7 til 11 år, som skal i pleje i det fredelige Danmark efter deres oplevelser i det krigshærgede Finland. Det er afslutningen på en næsten 6 døgn lang
rejse. Mange finnebørn kom hjem igen, men det skete
ikke for Kai, der blev kendt som købmandens ”finnebarn” i Hoptrup. Disse børns skæbne er værd at tænke tilbage på i en tid med alt for mange flygtninge-

børn i Europa.
Sted: Højer Præstegaard
Tid: Torsdag den 22. oktober kl. 19.00
Pris kr. 75/85 inkl. Kaffe

Kirkelige handlinger i sognene

Figaros Bryllup – Opera i Flensborg
Grev Almavivas kammertjener Figaro skal giftes med
grevindens kammerpige Susanna, og greven har tildelt dem et værelse, der støder op til både hans og
grevindens gemakker. Figaro synes umiddelbart, at
det virker meget praktisk, men Susanna får hans øjne
op for, at der ligger meget mere bag end praktiske
hensyn. Handlingen er imidlertid ikke vigtig.
Det er derimod Mozarts musik, som til gengæld er
uovertruffen.
Da det er en premiereaften, serveres der normalt
champagne.

Begravede og bisatte
Højer kirke den 28. juli Karoline Kristine Struck
Højer kirke den 14. august Niels Peter Nielsen
Højer kirke den 19. august Birgit Marie Lauridsen
Højer kirke den 26. august Kaja Holm
Højer kirke den 27. august August Nis Nissen

Sted: Flensborg Teater Tid: Lørdag den 16. januar
kl. 19.30
Pris: kr. 270. ekskl. fællesspisning (valgfrit).
Tilmelding agnes.bossen@get2net.dk eller mobil
2246 1937 senest den 30.09.
(Maks 30 deltagere efter først til mølle princippet).
Efter tilmelding udsender vi nærmere oplysninger
om betaling, samkørsel mv. pr. e-mail.
Et bibelord: For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at
spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg
var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I
gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til
mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi
dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg
eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare
dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod
en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!
Matthæus 25:37-45

Døbte
Højer kirke den 16. august Magnus Kaiser Nikolajsen

Kirkelige handlinger
Dåb
Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde sted. Barnets cpr-nummer oplyses, endvidere
navne og adresser på faddere.
Vielse
Aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå. Parternes cpr-numre oplyses. Endvidere skal man
medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende. Attesten må højst være 4 måneder gammel på
vielsesdagen.
Begravelse/bisættelse
Sted og tid for handlingen aftales med sognepræsten.
Kirkebil
Til alle gudstjenester kan bestilles kirkebil hos
Bingo Taxi på 74 71 28 84
Adresser
Sognepræst Claus Egelund, Nørrevej 2, Højer
tlf.74 78 24 25 (fridag mandag)
Graver (Højer) Kurt Olsen, Østerende 16, Højer
tlf. 74 78 29 60, mobil 20 13 37 71
Graver (Daler) Jens Hermann, Sønderbyvej 3, Daler
tlf. 74 78 35 51, mobil 20 27 20 16

Kirkebladet
Kirkebladet er skrevet og redigeret af sognepræst
Claus Egelund, Nørrevej 29, 6280 Højer.
Tlf. 74 78 24 25

Forsidebilledet: Er Rafaels: La disputa del sacramento
(1509-10), på dansk ”En diskussion af nadverens betydning”. Billedet er 5,5 x 7,0 m og indeholder et væld af
personer, blandt ses Adam, Eva og Moses, men også en
række kirkefædre og personer fra Rafaels samtid, fx
Dante Aligheri og et par paver.

Gudstjenester i Højer og Daler sogne
September
Søndag den 27. september (17. s. e. trinitatis)
Højer kl. 10.30 (Anne Marie Baun) – Daler
kirkebil til Højer
Oktober
Søndag den 4. oktober (18. s. e. trinitatis)
Højer kl. 9.00 – Daler kl. 19.00
Begge steder høstgudstjeneste
Søndag den 11. oktober (19. s. e. trinitatis)
Højer kl. 10.30 –
Daler kirkebil til Højer
Søndag den 18. oktober (20. s. e. trinitatis)
Højer kl. 10.30 Fællesgudstjeneste
Søndag den 25. oktober (21 s. e. trinitatis)
Daler kl. 9.00 (Anne Marie Baun) –
Højer kirkebil til Daler
November
Søndag den 1. november (Alle helgens dag)
Højer kl. 9.00 – Daler kl. 10.30
Søndag den 8. november (23. s. e. trinitatis)
Højer kl. 10.30 –
Daler kirkebil til Højer

Søndag den 15. november (24. s. e. trinitatis)
Daler kl. 10.30 –
Højer kirkebil til Daler
Søndag den 22. november
(Sidste søndag i kirkeåret)
Højer kl. 9.00 (Anne Marie Baun) –
Daler kirkebil til Højer
Søndag den 29. november (1. s. i advent)
Højer kl. 10.30 –
Daler kirkebil til Højer
December
Søndag den 6. december (2. s. i advent)
Daler kl. 14.00 (De 9 læsninger) –
Højer kirkebil til Daler

