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Kirkebladet

Søndag den 4. december kl. 14.00 afholdes ”De 9 læsninger” i Daler kirke. Årets konfirmander vil stå for læsningerne og organist Ejner Dyhr Pedersen akkompagnerer salmesangen og spiller et par orgelstykker, der
passer til læsningerne.
Efterfølgende er der adventsmøde i Daler gamle skole
med start kl. 15.00, hvor Daler menighedsråd giver kaffe
og kage. Her spiller pianist Henrik Schouw julenumre,
Henrik har spillet mange steder i Danmark og i udlandet, men nu er der altså mulighed for høre ham i Daler.
Der vil også blive sunget et par fællessange, jeg modtager gerne forslag på mail eller telefon.
Julekoncert med Klosterkoret den 8. december kl. 19.00
i Højer kirke
Klosterkoret underledelse af Hans Christian Hein kommer på besøg fra Løgumkloster og synger en række advents- og julesalmer. Der synges flere af Brorsons julesalmer, bl.a. ”Mit hjerte altid vanker” og ”Den yndigste
rose er funden”. Af nyere tekster synger koret Johs. Johansens ”Gør dig nu rede, kristenhed” og ”Det første lys er
ordet” samt nogle engelske Christmas Carols. I programmet er der desuden et par festlige orgelstykker samt fællessalmer, hvor kor og menighed synger sammen.
Nytårsgudstjenesten afholdes i Højer kirke lørdag den
31. december, kl. 10.30, bemærk nyt tidspunkt! Efter
gudstjenesten spiser vi kransekage og skåler vi for det
nye år i våbenhuset.
Reformations-koncert i Agerskov Kirke
16. januar 2017, kl. 19.30.
HVA SÅ LUTHER – rockguitar og kirkeorgel
Næste år er det 500 år siden at den tyske munk Martin
Luther slog 95 teser op på en kirkedør og dermed utilsigtet satte gang i reformationen. Det bliver fejret over hele
verden, men i særdeleshed i Tyskland, hvor man har forberedt jubilæet igennem mange år.
Grunden til at Martin Luthers protester i 1517 bredte sig
som en løbeild over hele Europa, skyldtes ikke mindst
musikken. Han satte nemlig budskabet på vers, så det
kunne synges. Sangene blev populære i alle samfundslag
og de blev oversat til mange sprog. Også den danske
konge blev grebet af de nye tanker. Derfor har vi den
dag i dag et samfund, der på stort set alle planer er
gennemsyret af de lutherske tanker, så det ligefrem duk-

ker op i vores grundlov, og budskabet blev altså til en begyndelse sunget ind i Danmark.
Fejringen af reformationsjubilæet bliver en mangfoldighed af tanker, bogudgivelser, kunst og ikke mindst musik. Den tyske evangeliske kirkes Center for gudstjeneste og kirkemusik i Hildesheim har komponeret og
sammensat 14 sange, der er blevet til en uhøjtidelig cabaret og folkelig koncert om Martin Luthers liv og tanker. Det er blevet oversat til dansk af digteren Holger
Lissner og har fået titlen HVA SÅ LUTHER. Musikalsk
spænder det vidt fra skillingsviser om Martin Luther og
hans kone Katarina von Boas’ liv til rockmusik, fra renæssancemusik til popmusik, fra støjende protestsange
til stille hymner om korsteologi og treenighed.
Der var uropførsel af HVA SÅ LUTHER på dansk
grund for 6 år siden i Haslev og det 6 mand store orkester er nu godt sammenspillet og har blandt andet optrådt på DR1 i en nytårstransmission.
Orkesteret består af sangerinden Betty Gregers Arendt,
der desuden er hustru og farverig kirkemusiker ved
Haslev kirke, rockguitaristen Christian Arendt, der er
lillebror og den oprindelige guitarist i rockbandet
MALURT, organisten Peter Arendt, der desuden er ægtemand og storebror og kendt over hele verden for sit arbejde med ny musik. På klaveret spiller Søren Andresen,
der er kirkemusiker ved Sdr. Bjert Kirke og leder af
værkstedet GudstjenesteLIV og rytmegruppen udgøres
af Anders Pedersen på slagtøj og cajun, som også er
kendt som trommeslager med Anne Linnet og Anne
Dorthe Michelsen og på kontrabas er det provsten fra
Nørrebro Per Vibskov.
En tredjedel af koncerten er folkelig fællesang og det
hele skal høres med et glimt i øjet!
Katekismusgudstjenester
Det er en gammel, luthersk tradition, at prædike over
den børnelærdom der præsenteres i Luthers lille katekismus. Og i anledning af Lutheråret har vi i Tønder
provsti besluttet at gøre forsøget på skift. Der vil derfor i
løbet af 2017, én gang om måneden blive afholdt en aftengudstjeneste hvor en af provstiets præster vil forsøge
at belyse den gamle tekst.
indtil videre ser planen således ud, den endelige plan
kommer i det næste kirkeblad.
25. Januar kl. 19.00 i Branderup kirke – Lovens første
tavle – Caspar Gregers Jensen

21. Februar 19.00 Højer kirke – Lovens anden tavle –
Claus Egelund
Marts i Skærbæk kirke – Trosbekendelsen - Andreas
Buur Melchiorsen og Thala Juul Holm
April i Brøns kirke – Fadervor – Camilla Eilskov Friis
18. Maj kl. 19.00 i Agerskov kirke – Dåben – Caspar
Gregers Jensen
Juni i Visby kirke– Skriftemålet - Anne Marie Baun
August i Løgumkloster kirke – Nadver – Sten Haarløv
14. September kl. 19.00 i Toftlund kirke – Morgen-, aften- og bordbøn – Marianne Zeuthen
Fællesgudstjeneste: Emmerlev, Visby, Møgeltønder,
Højer og Daler holder fællesgudstjeneste søndag den
19. februar kl. 10.30 i Højer.
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.
Torsdag den 15. december vises ”Children of men” I
fremtiden ser menneskehedens skæbne sort ud, der er
ikke blevet født børn i mange år, og jordens yngstes beboer er lige død 18 år gammel. Menneskeheden står foran sin udslettelse, forvirring og ødelæggelse plager London, hvor filmen foregår. Da en gravid kvinde pludseligt
dukker op, spirer håbet, men kan hun nå frem til et sikkert sted og føde et barn, der forjætter en ny fremtid?
Kom og se en anderledes ”julefilm”.
Tirsdag den 17. januar kl. 19.00 vises ”Under sandet” af
Martin Zandvliet.
Se nærmere beskrivelse under Folkeligt samfund.
Onsdag den 1. februar kl. 19.00 skal vi se ”De kaldte
hende Sarah”. Den 16. juli 1942 arresterede det franske
politi over 13.000 jøder og samlede dem ved Vel’ d’Hiv, i
det som eftertiden har kaldt razziaen ved vintercykelbanen. 8.000 af de internerede endte i tyske koncentrationslejre. Sarah og hendes familie bliver arresteret,
men hun er hurtig og låser sin lillebror inde i et skab. Det
går dog efterhånden op for hende, at hun aldrig kan

komme tilbage og låse ham ud. I 2009 skal journalisten
Julia skrive om begivenhederne i 1942. Da hun flytter
ind I sin svigerfars lejlighed, går det op for hende, at den
en gang tilhørte Strazynski family, and their daughter
Sarah.
Folkeligt samfund:
Filmaften: ”Under sandet”
Filmen, af Martin Zandvliet, udspiller sig i dagene efter
Tysklands kapitulation i maj 1945. En flok unge tyske
krigsfanger udleveres af englænderne til de danske myndigheder og sendes ud til Vestkysten, hvor de beordres
til at fjerne de over 2 millioner miner, som den tyske besættelsesmagt har placeret under sandet langs kysten.
Med deres bare hænder, kravlende rundt i sandet, bliver
drengene tvunget til at udføre det livsfarlige arbejde under ledelse af en dansk officer. Man antager, at over
2000 tyske soldater blev sendt ud som ‘frivillige’ mineryddere og at hen ved 250 tyske soldater mistede livet,
mens 600 af dem blev lemlæstet.
Generalforsamling kl. 18.30
I samarbejde med præstegårdens filmklub.
Hollandske fliser
Museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Tønder
undersøger for tiden historien bag de hollandske fliser,
som findes i rigt tal i husene langs den sønderjyske Vadehavskyst.
Hvornår kom de, hvorfor - og hvem havde dem med?
Vi kan se frem til en spændende aften, hvor den omfangsrige samhandel med Amsterdam i 1600 – 1800 årene vil blive belyst. Især bliver det interessant at høre
nærmere om Højers rolle som betydende havneby i denne florisante periode.
Sted: Højer Præstegaard
Tid: Tirsdag den 28. februar kl. 19.00
Pris kr. 75/85 inkl. Kaffe og brød.
I samarbejde med Grænseforeningen.
Et bibelord: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har
gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort
mod mig! Mth. 10, 45
Forsidebilledet: ”Lille Luther” foran Slotskirken i Wittenberg, hvor Martin Luther i 1517 opslog sine 95 teser
imod afladshandlen, hvilket blev starten på reformationen.

Kirkelige handlinger
Søndag den 11. december(3. s. i advent)
Døbte
Højer kirke den 18. september Sille Kramer Struck
Højer kirke den 1. oktober Elias Stensig Madsen
Begravede og bisatte
Højer kirke den 14. september Inge Nielsen
Højer kirke den 12. november Toralf Vehus
Dåb
Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde
sted. Barnets cpr-nummer oplyses, endvidere navne og
adresser på faddere.

Højer kl. 9.00(Anne Marie Baun) – Daler kirkebil til
Højer

Søndag den 18. december(4. s. i advent)
Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Lørdag den 24. december(Juleaften)
Digegården kl. 10.30 - Rudbøl kl. 14.00 - Daler kirke
kl. 15.00 - Højer kirke kl. 16.00

Søndag den 25. december(Juledag)
Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Mandag den 26. december(2. juledag)
Daler kl. 10.30 – Højer kirkebil til Højer

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 29, 6280 Højer
tlf.74 78 24 25, cle@km.dk (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.

Lørdag den 31. december(Nytårsaftensdag)
Højer kl. 10.30 – Højer kirkebil til Daler

Januar
Søndag den 8. januar(1. s. e. h. 3 k.)
Højer kl. 9.00(Anne Marie Baun) –Daler kirkebil til
Højer

Søndag den 15. januar(2. s. e. h. 3 k)
Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Søndag den 22. januar(3. s. e. h. 3 k)
Daler kl. 10.30 – Højer kirkebil til Daler

Søndag den 29. januar(4. s. e. h. 3 k)
Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Februar
Søndag den 5. februar(Sidste s. e. h. 3 k)
Daler kl. 10.30 – Højer kirkebil til Daler

Søndag den 12. februar(Septuagesima)
Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Søndag den 19. februar(Seksagesima)
Højer kl. 10.30(Fællesgudstjeneste)

Søndag den 26. februar(Fastelavn)
Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Gudstjenester i Daler og Højer sogne
December
Søndag den 4. december (2. s. i advent)
Daler kl. 14.00(De 9 læsninger) – Højer kirkebil til
Daler

Marts
Søndag den 5. marts(1. s. i fasten)
Daler kl. 10.30 – Højer kirkebil til Daler

