Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato
Kl.

Præst

1. marts

10.30

1. søndag i fasten - Kirkekaffe

J. Legarth

8. marts
15. marts

10.30
10.30

2. søndag i fasten
3. søndag i fasten

J. Legarth
J. Legarth

22. marts

10.30

29. marts
5. april

10.30
10.30

Midfaste søndag.
Fælles Næs-gudstjeneste i Starup
Mariæ Bebudelses Dag
Palmesøndag - Kirkekaffe.
Familiegudstjeneste, hvor spejderne
opfører påskens begivenheder
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag.
Fælles Gudstjeneste i Domkirken

J. Legarth

Henvendelser til menighedsrådet kan mailes til:
8969@sogn.dk
Kirkebogsførende præst:
Judith Legarth
tlf. 21 20 20 31
jnl@km.dk

J. Legarth

Kirkekontoret
Starup Hedevej 21
Jens Christensen
tlf. 30 33 88 08

J. Legarth
J. Legarth
J. Legarth

Organist
Lars Reinholt Madsen
tlf. 30 33 50 05
organist.starup@gmail.com

H. Öberg

9. april
10. april
12. april

10.30
10.30
10.30

13. april

14.00

19. april

10.30

1. søndag efter påske - Kirkekaffe.
Vi siger farvel til Henriette som
præst ved Starup Kirke

H. Öberg

26. april

10.00

Konfirmation

J. Legarth

3. maj

10.00

Konfirmation

J. Legarth

Graver
Ole Holst
tlf. 23 44 84 81
starupkirkegaard@hotmail.com

L.-P. Melchiorsen

Sognehuset
tlf. 28 12 12 11
starupsognehus@gmail.com

L.-P. Melchiorsen

19.00

Store Bededags Aften.
Halk Kirke inviterer til gudstjeneste
og varme hveder. Tilmelding til
hveder på 2013 8954.

10. maj

10.30

4. søndag efter påske.
Indsættelse af ny sognepræst,
herefter reception i Sognehuset

Indsættelse

17. maj

10.30

5. søndag efter påske

Ny sognepræst

21. maj
24. maj
31. maj

10.30
10.30
10.30

Kristi Himmelfart
6. søndag efter påske
Pinsedag

Ny sognepræst
Ny sognepræst
Ny sognepræst

1. juni

11.00

2. pinsedag.
Fælles fejring ved Gram Slot
Medbring selv madkurv og tæpper

Flere præster

7. maj

Nr. 1 - 2020

Kirkesanger
Anne Lilleholt Jørgensen
tlf. 28 29 02 39

Menighedsrådsformand
Kirsten Grauholm
tlf. 21 49 92 87
Næstformand og kirkeværge
Per Flintrup
Kasserer, sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen
tlf. 25 30 99 98
Menighedsrådsmedlem
Carl Enevoldsen
Menighedsrådsmedlem
Gunild Bogdahn
Menighedsrådsmedlem
Karl Erik Olesen
Menighedsrådsmedlem
Eva Lund Pedersen

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

Babysalmesang i sognehuset
Vi starter onsdag den 4. marts kl. 9.30 - ca. 11.00. Prisen er 10,kr. inkl. kaffe/te og et stykke brød.
Babysalmesang er et tilbud til babyer i alderen 3 - 12 mdr. sammen med mor og/eller far.
Vi mødes en gang om ugen i 8 uger, og her vil vi synge sange og
salmer, som vi krydrer med fagter, danse og bevægelse.
Det kræver ikke, at man synger godt, da bare det at høre mors eller fars stemme
er det bedste i verden for barnet.
Det hele foregår under hyggelige former i det tempo babyer nu sætter.
Tilmelding til Lars Reinholt på 30 33 50 05 eller organist.starup@gmail.com .

1. marts - 31. maj
38. Årgang, nr. 163

Sdr. Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes
Menigheden sidder i det mørke
kirkerum, det er påskedag. Solen
er kun lige stået op, da præsten
kommer ind i kirkerummet, næsten sparker døren op og råber:
”Kristus er opstanden”. Menigheden rejser sig og svarer tilbage: ”Ja, han er sandelig opstanden”.
Nogenlunde sådan forestiller
mange sig de første kristne påskegudstjenester – og sådan fejres den endnu i dag. Det gamle
svar ”Ja, han er sandelig opstanden” lyder overalt i verden trods
utallige forsøg på at bringe dette

budskab til tavshed. Og det vil lyde
så længe der er en kristen kirke,
for det er grundstenen i vores kirke og i den kristne tro, at Jesus er
opstanden.
Råbet: ”Ja, han er sandelig opstanden” viser os, at Gud har magten
over døden, og at Kristus lever
sammen med os i dag. Og derfor
kan vi tilføje, at han både vil og
kan følges med os uanset, hvad vi
går igennem lige nu – ja, selv døden er ikke lukket område for
ham.
Derfor er påsken glædens og livets
højtid, der er dødsstødet til al
frygt og al sorg. Kristus går med os
– ja, han vil bære os, når vi ikke
magter at gå selv! Bære os gennem livet, gennem døden, gennem opstandelsen! Kristus er opstanden! Ja, han er sandelig opstanden.
Judith Legarth
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer

Nyt fra formanden

Mandag 23. marts 19.30 i kirken:
THE CLOWNS
Vi er glade for, at kunne præsentere The Clowns i Sdr. Starup Kirke. Bandet
har spillet både på Kløften-Festival og til Stafet for Livet, samt udgivet 6 albums. Gruppens tekster er som små fortællinger om drømme og om refleksioner over livet. Den fantastiske irske lyd er genkendelig i musikken, selv om de
musikalske rødder også er hentet fra både rock og klassisk musik.
Entre kr. 60,-. Billetter ved døren eller på billetten.dk.

1. december 2019 har menighedsrådet ansat Anne Lilleholt Jørgensen som ny
kirkesanger og 1. februar 2020 organist Lars Reinholt Madsen.
Lars er allerede godt i gang med planer om babysalmesang og kor. Nærmere
herom andet sted i bladet.
Vi i menighedsrådet ønsker både Anne og Lars velkommen til Starup. Vi glæder os til samarbejdet med dem begge.
Arbejdet med renovering af præstegården går planmæssigt. Vi har en god arkitekt og dygtige håndværkere på opgaven. De udfører et godt arbejde og holder
tidsplanen, så præsteboligen bliver klar til indflytning inden den nye præst tiltræder.
Med ansættelse af en ny præst ophører ordningen med bistandspræst. Det betyder, at Henriette Öberg har sidste gudstjeneste i Starup søndag den 19. april
2020. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Vi takker Henriette for et særdeles
godt samarbejde.
Den nye præst i Starup ansættes 1. maj 2020. Da der er konfirmation den 3.
maj, og der er Starup Festdage i bededagene har vi valgt, at indsættelse af den
nye præst sker søndag den 10. maj kl. 10.30.
Efter gudstjenesten holder menighedsrådet reception for den nye præst i Sognehuset, hvor der vil blive serveret lidt godt til ganen. Vi håber rigtig mange vil
være med til at byde vores nye præst velkommen.
Der er valg til menighedsrådet i 2020. Det er vigtigt, at menighedsrådet er bredt
sammensat, så sammensætningen afspejler sognet. Derfor en stor opfordring til
alle om at være aktiv i valgprocessen, enten ved selv at melde sig til valget eller
ved at ”prikke” en person, som man mener, har lyst og interesse til det kirkelige
arbejde i menighedsrådet. Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte
mig på tlf. 21 49 92 87.
Vigtige datoer:
12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valget. Her orienterer menighedsrådet om arbejdet i rådet, kommende opgaver, datoer og regler for valget.
15. september: Valgforsamling. Her afholdes valget.
Kirsten Grauholm

Palmesøndag 5. april 10.30
FAMILIEGUDSTJENESTE
Påskegudstjeneste for hele familien, hvor spejderne fremfører påskens begivenheder med sang, fortælling og skuespil. Gudstjenesten er tilrettelagt så alle aldre kan være med. Kom og vær med – det bliver godt!
Søndag 12. april 10.30
GUDSTJENESTE PÅSKEDAG
Påskedag er kirkens helt store festdag, hvor vi fejrer, at Jesus opstod fra graven.
Kom med til en festlig gudstjeneste med vores skønne salmer, trompet og orgelbrus.
Torsdag 16. april 19.00 i kirken:
DOMKIRKENS PIGEKOR
Vi har næsten hvert år besøg af et af Domkirkens kor. I år har vi planlagt et besøg af domkirkens pigekor, som gæster os med en skøn forårskoncert.
Entré kr. 60,- ved døren

Torsdag 7. maj 19.00
BEDEDAGS AFTEN
Aftenen før Store Bededag er vi inviteret til Halk til en aftengudstjeneste, hvor
75 året for befrielsen også markeres. Efter gudstjenesten er alle velkomne til
varme hveder. Der er ingen tilmelding til gudstjenesten, men ønsker man at
deltage ved de varme hveder, skal man tilmelde sig til sognepræst Lars-Peter
Melchiorsen på sms på 2013 8954.
Torsdag 28. maj 19.00 i kirken:
LADIES NIGHT
Ladies Night og det lokalt baser ede kor Vox-værk, under ledelse af Bettina
Thorsøe, gæster igen i år Starup Kirke med deres medrivende sange og melodier. I år stiller de med gæstesolist til koncerten, nemlig guitarist og sanger Rikke
Thomsen. Hun kommer omkr ing i landet, for di fler e har opdaget hendes
talent, da hun fremfører sine egne sange på sin sønderjyske dialekt.
Entré kr. 60,-. Billetter ved døren eller på billetten.dk
Tirsdag 23. Juni 19.30:
SCT. HANS VED KIRKEN
Hyggeligt samvær på pladsen foran kirken med levende musik, båltale, fællessang og bål. Vi håber jo naturligvis på godt vejr. Tag gerne klapstolen under
armen tillige med naboen, og støt op om en gammel dansk tradition.
Fri entre – følg nærmere info på Starup Kirkes hjemmeside.

Kirkesanger

Søndagens salmer
Har du lyst til at indøve søndagens salmer under hyggelige former med organisten?
Så laver vi et lille ”søndags-kor”.
Kom blot en ½ time før gudstjenesten.
Der er kaffe på kanden.
Lars Reinholt

Jeg hedder Anne, og jeg glæder mig over at være
startet som kirkesanger i Starup kirke fra den 1. december.
Jeg bor i Haderslev med min familie. Jeg holder meget af at synge både de gamle, men også de nye salmer, og jeg ser frem til mange gode timer i kirken.
Anne Lilleholt Jørgensen

Organist
Fra februar er jeg ansat ved Starup kirke som organist
og korleder.
Jeg bor i Hornum, ved Hornsyld, i den gamle skole fra
1888 sammen med min kone og 5 børn.
Jeg er uddannet fra konservatoriet i Odense, og har i 40
år været organist og korleder i Hårby på Fyn, Tyrsted
og Uth ved Horsens, Det nye fængsel på Enner Mark
ved Horsens, Bryndum og Vester Nebel ved Esbjerg.
Ud over at spille til tjenester i kirken, starter jeg med
babysalmesang og børnekor fra marts.

Lars Reinholt

Børnekor til Sdr. Starup Kirke
Børn søges til kor!
Alle børn i 3. - 6 klasse er velkomne til
vores nye kor. Det er gratis at deltage.
Onsdage fra 15.00-16.30 i Sognehuset.
Vi starter første gang den 4. marts.
Vi skal bl.a. synge til
familiegudstjeneste søndag d. 5. april
og
konfirmationer 26. april og 3. maj.
Tilmelding til organist Lars Reinholt på mobil 30 33 50 05.

