Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato
Kl.

Præst

Nr. 4 - 2019

Henvendelser til menighedsrådet kan mailes til:
8969@sogn.dk

1. december

10.30

1. søndag i advent
De ni læsninger / Kirkefrokost

8. december

10.30

2. søndag i advent

J. Legarth

15. december

10.30

3. søndag i advent

J. Legarth

22. december

10.30

4. søndag i advent

H. Öberg

24. december

13.00
14.30
16.00

Juleaften

J. Legarth

25. december

10.30

J. Legarth

26. december

10.30

29. december

10.30

Juledag
Henviser til Julesangsgudstjeneste i
Hoptrup
Julesøndag

1. januar

14.00

Nytårsdag - Vi får kransekage og et
glas efter gudstjenesten

J. Legarth

5. januar

19.00

Helligtrekongers søndag
Klavergudstjeneste i koret

P. M. Langdahl

12. januar

10.30

1. søndag efter Helligtrekonger

J. Legarth

19. januar

10.30

2. søndag efter Helligtrekonger

J. Legarth

26. januar

10.30

3. søndag efter Helligtrekonger

H. Öberg

2. februar

16.00

Sidste søndag efter Helligtrekonger
Kyndelmisse - en anden oplevelse

J. Legarth

Nyt fra formanden
I det seneste nummer af kirkebladet skrev jeg, at Judith Nielsen Legarth vikarierede som sognepræst frem til årsskiftet. Den dato er nu forlænget til udgangen
af marts 2020. Det skyldes, at præstegården først forventes færdig på det tidspunkt.

J. Legarth

P. M. Langdahl
J. Legarth

9. februar

10.30

Søndag septuagesima

J. Legarth

16. februar

17.00

Søndag seksagesima

P. Kristiansen

23. februar

10.30

Fastelavn søndag

H. Öberg

1. marts

10.30

1. søndag i fasten

J. Legarth

Vores smukke, gamle præstegård bliver ikke klar til en ny præst fra nytår.
Derfor har jeg fået lov at fortsætte nogle måneder endnu - indtil præstegården er indflytningsklar, og menighedsrådet har valgt en ny præst. Jeg glæder jeg mig over at få lov at fortsætte lidt tid endnu!
Starup er et skønt sted at være.
Vikarierende sognepræst
Judith Legarth

Kirkebogsførende præst:
Judith Legarth
tlf. 21 20 20 31
jnl@km.dk
Bistandspræst Henr iette Öber g
tlf. 51 44 22 98
hob@km.dk
Kirkekontoret
Starup Hedevej 21
tlf. 74 52 88 08
Organist
Lise Sommer Andersen
tlf. 20 72 25 27

Menighedsrådsformand
Kirsten Grauholm
tlf. 21 49 92 87
Næstformand og kirkeværge
Per Flintrup

37. Årgang, nr. 161

Sdr. Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes

Sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen
Kasserer Lone J ør gensen
Menighedsrådsmedlem
Carl Enevoldsen
Menighedsrådsmedlem
Gunild Bogdahn

Kirkesanger
Vacant

Menighedsrådsmedlem
Karl Erik Olesen

Graver Ole Holst
tlf. 23 44 84 81

Menighedsrådsmedlem
Eva Lund Pedersen

Sognehusbestyrer
tlf. 28 12 12 11
Træffes bedst mellem 14.00 og 18.00

1. december - 29. februar

Kirkebil Taxa - bestil i god tid
tlf. 70 10 75 00

Hen over sommeren har vores arkitekter fra Linjen arbejdet med at søge myndighedsgodkendelser og udarbejde udbudsmateriale. Alle godkendelser er nu i
hus og når dette blad udkommer er håndværkerne forhåbentlig godt i gang med
arbejdet.
Menighedsrådet har også haft en travl sommer: Dels er der mange ting at tage
stilling til i forbindelse med renoveringen af præstegården og flytning af kontoret, dels har vi været i gang med den helt store oprydning af arkivet.
Den næste opgave vi ser frem til at få løst, er ansættelse af en ny præst.
Kirsten Grauholm

Jesus og Julemanden
Vi går den skønne, søde juletid i
møde - og der venter mange dejlige stunder for de fleste af os.
En del af julens hyggelige traditioner er julemanden med sit varme ”Ho ho” og gaver til alle søde
børn. Til alle søde og gode børn.
Julemanden er mest for de vellykkede; men Jesus siger: De raske har ikke brug for læge, det
har de syge. ... Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men
syndere (Matt 9,12f). Julemanden belønner de gode børn, men
Jesus kalder på alle. Han elsker
ikke kun de vellykkede. Han elsker også de mislykkede, dem,
der er fortvivlede over sig selv.
Julemanden elsker mennesker
for det, vi gør. Men Jesus elsker
mennesker for det, vi er, og som
vi er. Han elsker også uopdragne
og selvoptagede børn.

Han elsker dem, der ikke kan holde fingrene fra kagedåsen. Han
elsker dem, der fejler big time eller bare i hverdagen. Og der er
absolut ingen betingelser for
hans kærlighed. Han elsker betingelsesløst - han spørger heldigvis
ikke ”Har du nu været sød i år?”
Julemanden glæder sig over strålende barneøjne og giver en
stunds hygge. Jesus giver noget,
der varer længere. Hans gave har
betydning for tid og evighed. Og
han giver ikke blot en gemytlig
stemning. Han kan hjælpe den,
der er i nød - og er til stede også i
det, der er tungt og mørkt.
Kun om Jesus kan vi synge:
”Fred over jorden! Menneske
fryd dig, os er en evig frelser
fød!” (Salmebogen nr. 121).
Jesus giver nemlig ikke blot hygge, men noget som er meget mere værd!
Judith Legarth
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer.

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer.

Søndag 1. december 10.30
DE NI LÆSNINGER
Traditionen tro fejrer vi 1. søndag i advent med De ni Læsninger. Det er en
gammel engelsk tradition, som har vundet indpas mange stedet i Danmark. De
ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles
om menneskets skabelse og syndefald, over profetier om Guds frelse ved et
barn, der skal blive verdens herre, til beretningen om Jesu fødsel. Bibelens tekster bliver læst op af konfirmanderne og andre medlemmer af menigheden, og
mellem læsningerne er der ro til eftertanke gennem musikstykker og adventssalmer. Kirken er smukt pyntet med lys, og vi synger nogle af vores dejlige adventssalmer! Efter gudstjenesten byder vi på en kop kaffe og en småkage.

Søndag 2. februar 16.00
KYNDELMISSE GUDSTJENESTE
Kyndelmisse markerer, at halvdelen af vinterhalvåret er gået - midvinter - og
fra gammel tid var det dagen, hvor bonden skabte sig overblik over det resterende forråd. Kyndelmisse betyder lysmesse og falder i kalenderen den 2. februar. Derfor vil vi denne søndag holde en lysgudstjeneste for at fejre, at Jesus,
Guds lys, sejrer over mørket, vinteren går snart på hæld og vi går mod lysere
dage.

Tirsdag 3. december 19.30 i Kirken
BEATLES I KIRKEN
Alex Bødiker med band. Pr emier e på et nyt musikalsk koncept: Sammen
med kapelmester Christian Bøtker og 4 professionelle musikere præsenterer vor
lokale Beatles-nørd en ny forestilling med Beatles-sange, der er tilpasset kirkerummet.
Billet kr. 150,- på billetten.dk

Mandag 23. marts 19.30 i kirken:
THE CLOWNS
– et ”lokalt” og danskbaseret band med musikalske rødder i både rock og klassisk musik. Gruppen har udgivet 6 albums og optrådt på Kløften-festival og til
Stafet for livet. Fortællinger, drømme og refleksioner over livet er temaerne i
gruppens tekster. Og ”den irske” lyd er gennemgående i musikken.
Info om billetter og entré endnu ukendt

Dåbsklude

Fredag 13. december 9.15 og 10.30
JULEGUDSTJENSTE FOR BØRN
Alle yngre børn i Starup er meget velkomne til en glad og skøn minigudstjeneste med julesalmer og julefortælling. Kl. 9.15 er for de yngste (ca. 0-3 årige) og
kl. 10.30 er for de lidt større (ca. 3-6 årige). Alle børn er velkomne

Når børn bliver døbt i Starup Kirke får de en dåbsklud til erindring om dagen – det er kluden, som
præsten tørrer barnets hoved i efter selve dåben.

Onsdag 1. januar 14.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE
Vi byder det nye år velkomment med bobler og kransekage efter gudstjenesten.

Dåbsfamilierne bliver glade for dåbskluden og vi
ved, at nogle broderer navn og dato på kluden efterfølgende.

Tirsdag 14. januar 19.30 i Sognehuset:
Historien om Kim Larsen
Karsten Holm, der tidliger e har gæstet Star up kir ke med Cohen- og Cashkoncerter, er denne gang solist med sange, der kendes af både store og små. I
mange år har Karsten Holm sunget Larsen-sange: ”Jeg har Larsens store flab”,
siger hovedpersonen selv. Vi kommer til at høre sange som: Langebro, Papirsklip og Dengang da jeg var lille. Hvis der sælges mange billetter flytter vi til
kirken.
Info om billetter og entré endnu ukendt
Tirsdag 28. Januar 19:30 i Sognehuset:
FOREDRAG
Her i 100året for genforeningen kommer vores lokale Lennart Madsen, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, i sognehuset og fortæller om Sønderjyllands historie - ”Fra Abel til Christian X”. Vi får en fyldestgørende beretning
om vores landsdel - hvordan Sønderjylland faktisk først blev ”ægte” dansk i
1920 og om sønderjyderne, der har kæmpet for deres land. Kom og vær med,
det bliver en spændende og informativ aften. Entre inkl. kaffe og kage kr. 50,-

Følg med i kalenderens opdatering, entrépriser og billetkøb på kirkens facebookside eller kirkens hjemmeside.

Afskedsreception
Efter mange års virke som kirkesanger ved Sønder
Starup Kirke har kirkesanger Egon Schjøtt valgt at
gå på pension.
Menighedsrådet takker for
sangen og for godt samarbejde og ønsker alt godt fremover.
Egon har sidste arbejdsdag
den 30. November 2019.
I den anledning inviterer
Menighedsrådet alle der har
tid og lyst til reception i
Sognehuset
Fredag den 29. november
kl. 15.00 til 17.00.
Starup Skole er fyldt 250 år

Vi søger nogle flittige hænder, der efter opskrift kan
strikke kludene til os. Vi leverer både opskrifter og
garnet. Opskrifterne er enkle at gå til.
Har du lyst til at hjælpe med at strikke til de kommende dåbsbørn, så kontakt mig gerne for videre
info. Det er ulønnet, frivilligt arbejde, og på årsbasis
skal vi bruge omkring 30 dåbsklude.
Hvis vi bliver mange, kan vi lave en strikkeeftermiddag i sognehuset og vi serverer en
kop kaffe.
Hvis du er dårligt gående, kommer jeg gerne
forbi, og så kan vi sagtens få dig i gang, du
skal bare kontakte mig på telefon 31 48 12 84
– eller på mail gunild@bogdahn.dk
Gunild Bogdahn

Starup Skole er Danmarks ældste skole, der endnu er i brug - og ligger i samme
sogn som en af Danmarks ældste kirker.
Torsdag d. 10. oktober fejrede Starup Skole sin 250 års fødselsdag blandt andet
med en revy omhandlende skolens historie.
I historien blev Starup Kirke også inddraget, fordi koblingen mellem kirke og
skole før 1769 var meget tæt.
Skolen lå simpelthen i kirkens våbenhus og her foregik undervisningen. På det
tidspunkt var Starup Kirke ikke 3-skibet. Det betød jo så, at våbenhuset var ca.
dobbelt så stort, som vi kender det i dag. Sideskibene, som oprindelig var påbegyndt, men ikke gjort færdige, blev ”genopført” i tysk tid i starten af 1900-tallet.
Det var uden tvivl godt, at skolen blev frigjort af kirken - og fik lærere, der ikke
var koblet på kirken.
Men derfor kan der godt stadig være synlige bånd mellem skole og kirke. Skolens nye bibliotek ud mod parkeringspladsen er lavet med inspiration fra kirken
med høj rejsning i midten og små sideskibe nord og syd for midten - akkurat som
kirkens basilika opbygning.
Tillykke til Starup Skole fra kirken - Flot - og sikke en fantastisk revy der blev
lavet.
Karl Erik Olesen

