Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
På grund af corona-situationen ved vi ikke hvornår kirkerne åbner.
Følg med på hjemmesiden www.starupkirke.dk og facebook.

Dato

Kl.

Præst

31. maj

10.30 Pinsedag / Kirkekaffe

1. juni

2. pinsedag:
14.00
Friluftsgudstjeneste v/Sognehuset

M. Baungaard

10.30 Trinitatis søndag

P. M. Langdahl

7. juni
14. juni

9.00 1. søndag efter trinitatis

M. Baungaard

M. Baungaard

20. juni

10.00 Konfirmation

J. Legarth

21. juni

10.00 Konfirmation

J. Legarth

28. juni

10.30 3. søndag efter trinitatis / Kirkekaffe

P. Kristiansen

5. juli

4. søndag efter trinitatis:
Ingen
Vilstrup kl. 10.30 og Hoptrup kl. 10.30

12. juli

10.30 5. søndag efter trinitatis

19. juli

9.00 Dåbsgudstjeneste
6. søndag efter trinitatis: Fælles Næsgudstjeneste i Hoptrup / Kirkekaffe

19. juli

10.30

26. juli

7. søndag efter trinitatis:
10.30 Fælles Næs-gudstjeneste i Starup /
Kirkekaffe

2. august

9.00 Dåbsgudstjeneste
8. søndag efter trinitatis - Kirkekaffe
Fælles Næs-gudstjeneste i Vilstrup

P. M. Langdahl
P. M. Langdahl
P. M. Langdahl

Nr. 2 - 2020

Henvendelser til menighedsrådet kan mailes til:
8969@sogn.dk
Kirkebogsførende præst:
Maria Baungaard
tlf. 21 20 20 31
mfra@km.dk
Kirkekontoret
Starup Hedevej 21
Jens Christensen
tlf. 30 33 88 08
Organist
Lars Reinholt Madsen
tlf. 30 33 50 05
organist.starup@gmail.com
Kirkesanger
Anne Lilleholt Jørgensen
tlf. 28 29 02 39
Graver
Ole Holst
tlf. 23 44 84 81
starupkirkegaard@hotmail.com
Sognehuset
tlf. 28 12 12 11
starupsognehus@gmail.com

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

- stedet hvor vi mødes

Kasserer, sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen
tlf. 25 30 99 98
Menighedsrådsmedlem
Carl Enevoldsen
Menighedsrådsmedlem
Gunild Bogdahn
Menighedsrådsmedlem
Eva Mathiesen
Menighedsrådsmedlem
Eva Lund Pedersen

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

Pas på hinanden - hold afstand

M. Baungaard

I disse tider med corona er det vigtigt, at vi passer på hinanden. Dette
gøres bedst ved at passe på sig selv.

10.30

M. Baungaard

9. august

10.30 9. søndag efter trinitatis

M. Baungaard

16. august

10.30 10. søndag efter trinitatis

M. Baungaard

23. august

10.30 11. søndag efter trinitatis

M. Baungaard

30. august

10.30 12. søndag efter trinitatis / Kirkekaffe

M. Baungaard

38. Årgang, nr. 164

Sdr. Starup Kirke

M. Baungaard

2. august

1. juni - 31. august

Da denne virus ikke forsvinder af sig selv fra den ene dag til den anden,
vil vi fra kirkegården anbefale, at der hen over foråret og sommeren stadig holdes bedst mulig afstand til kirkegårdens personale. Vi kan bedst
hjælpe hinanden ved at forebygge smitte risikoen ved netop at holde
afstand.
Det vil altid være muligt at ringe eller skrive til graveren vedr. spørgsmål
eller andet.
Ole Holst
graver

Midt i en corona-tid….
Det kunne lyde som et digt, men
det er vores virkelighed i skrivende stund (starten af maj). Vi er
lukket ned, sendt hjem og afventende. Men midt i alt det, så kan
min familie og jeg glæde os til at
sætte nye rødder blandt jer i Starup. For jeg er så heldig, at jeg
skal være jeres nye præst.
Jeg hedder Maria, er gift med
Jakob og sammen har vi Noor på
4 år. Vi kommer fra Mørke på
Djursland, hvor jeg har været
præst siden 2011. Men nu var
tiden til noget nyt, og heldigvis
for mig, søgte I en ny præst. Jeg
glæder mig utrolig meget til at
lære jer at kende og ikke mindst
at være en del af livet i Starup.
Jeg håber, at vi sammen kan finde de bedste måder at være kirke
på og finde rum til både store og
små, til glæde og sorg. For at være kirke er noget vi er sammen –
og det er jeg sikker på, vi kan
finde ud af.

Jeg har i hvert fald allerede mødt
mange åbne arme og glæder mig til
at finde alle de ”legekammerater” i
byen, jeg kan. Så tak til menighedsrådet for at vælge mig og tak
til de skønne mennesker jeg allerede har mødt både i kirken og i byen.
Jeg håber vi ses i alle mulige sammenhænge.

Maria Baungaard
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer

Nyt fra formanden (Skrevet maj 2020)

Valg til menighedsråd 2020

Rykkes formentlig til september:
THE CLOWNS
Gruppens tekster er fortællinger, om drømme og refleksioner over livet. Den
irske lyd er genkendelig i musikken. De musikalske rødder også er fra både
rock og klassisk musik.
Entré kr. 60,-

Det er en mærkelig tid vi lever i. Corona-situationen har sat mange ting i stå.
Kirken er lukket, og vi ved i skrivende stund endnu ikke, hvornår vi får lov til
at åbne igen.
Men der er heldigvis også en masse gode ting, vi kan glæde os over.
Starup har fået en ny præst. Det blev Maria Frederikke Baungaard, der er ansat
pr. 1. maj.
Vi glæder os til samarbejdet. Det er godt, at vi igen får en fast præst, og at præstegården igen er beboet. Hjertelig velkommen til Maria og hendes familie.
Desværre er indsættelsen og receptionen, der markerer Marias tiltræden, udsat.
Den vil blive gennemført, når det igen bliver muligt.
Samtidig vil vi gerne sige tak til Judith Legarth for et godt samarbejde. Judith
har passet embedet siden 1. september 2019 og har gjort et fantastisk godt arbejde. TAK for det!
Vi har også, som omtalt i det seneste nr. af kirkebladet, sagt farvel til Henriette
Öberg som bistandspræst.
Afskeden med Judith og Henriette er foregået i al ubemærkethed, fordi det sker
mens kirken er lukket på grund af corona. Judith vender dog tilbage for at gennemføre konfirmationen af de konfirmander, hun har undervist. Planen er, at
det bliver 20. og 21. juni. Skulle den dato ikke holde, har vi for en sikkerheds
skyld reserveret datoerne 19. og 20. september.
Præstegården
Mens kirken og de kirkelige handlinger har været lukket ned, har håndværkerne
arbejdet videre med at renovere præsteboligen, så den blev klar til Maria og
hendes familie kunne flytte ind.
Vores rådgiver, restaureringsarkitekt Mia Rahbek Andersen fra Linjen og håndværkerne har udført et fantastisk godt arbejde. Vi synes resultatet er blevet flot.
Tak for velgennemført arbejde og for godt samarbejde.
Desværre kan vi på grund af corona-situationen ikke holde åbent hus i præstegården, som vi lovede på dialogmødet. Men vi har taget nogle billeder, som vi
vil vise på det orienterende møde den 9. juni.
Kirkegården
Corana-situationen sendte også vores medarbejdere på kirkegården hjem, men
med lidt forsinkelse fik de heldigvis lov til at gå på arbejde igen, og de nåede at
få kirkegården klar til påske. Rigtig godt gået. Tak for det.
Medarbejderne arbejder under de betingelser som sundhedsministeriet anbefaler. Hold derfor afstand, så de kan fortsætte med at passe deres arbejde.
Tak for jeres forståelse i denne vanskelige tid. Pas godt på jer selv og hinanden
til vi alle kan mødes igen.
Kirsten Grauholm

Der er valg til menighedsrådet i år.

Rykkes formentlig til oktober:
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 koncert.
Entré kr. 60,- ved døren
Rykkes formentlig til november:
LADIES NIGHT
Ladies Night og det lokalt baser ede kor Vox-værk, kommer til Star up Kir ke med medrivende sange og melodier. I år med gæstesolist, guitarist og sanger
Rikke Thomsen. Hun synger egne sange på sin sønder jyske dialekt.
Entré kr. 60,-. Billetter ved døren eller på billetten.dk
Juni 2020:
SCT. HANS
I skrivende stund er vi ikke sikre på, om det kan lade sig gøre at afvikle Sct.
Hans ved kirken med musik, båltale og bål m.v.
Følg med på Kirkens hjemmeside og Facebook
- og glæd jer! Alle, der var til Beatles-koncert med Alex Bødiger som konferencier i december 2019: Vi er glade for at kunne præsentere Johanna Løhde
med den smukke stemme til at synge julen ind for os. I vil huske, Johanne Løhdes talent spænder vidt og hun kommer Torsdag 1. december og synger julen
ind for os. Billetpris og tidspunkt offentliggøres senere.

Minikonfirmander
Maria Baungaard glæder sig til at være
sammen med minikonfirmanderne i Starup,
men pga. corona bliver det først senere på
året. Men det kommer! Glæd jer!

Sognecafé
Fra alle værtinder er der hilsner til gæsterne i Sognecafeen. Vi hører, at mange
savner vore møder om mandagen. Som det ser ud i skrivende stund, er Sognecafeen stadig lukket.
Vigtigt er det, vi passer godt på hinanden ved ikke at mødes.
Desværre er udflugten med Dambåden også udsat, måske aflyst. Din indbetaling er dog ikke tabt.
Når vi igen må åbne, sætter vi besked op ved kirken og i Sognehuset. Det bliver
også lagt ind på Kirkens hjemmeside og Facebook.

Vi søger nye ”kolleger”, der har
lyst til at være med i et spændende arbejde med at udvikle menighedslivet ved Starup Kirke.

Vi søger friske kræfter - måske:
Er du god til at kommunikere?
Så kan du være med til at
gøre vores kirke endnu
mere synlig og relevant for
både medlemmer, sognet
og pressen.
Er du ung og fuld af ideer? Så vil vi meget gerne bruge dig til at gøre det
kirkelige arbejde mere vedkommende for de unge.
Har du byggetekniske eller håndværksmæssige kompetencer og erfaringer? Så kan du være med til at passe godt på vores kirke, bygninger og
kirkegård.
Er du god til at gennemskue budgetter og regnskaber, og har du flair for
tal? Så har vi brug for dig som kasserer.
Eller måske har du helt andre kompetencer, som du har lyst til at byde ind
med.
Stil op til menighedsrådsvalget. Der er altid mange spændende opgaver at gå i
gang med.
På grund af corona-situationen er det annoncerede menighedsmøde flyttet fra
den 12. maj til tirsdag 9. juni kl 19.00 i Sognehuset.

Sognebåndsløsning
Den 1. maj tiltræder sognets nye præst Maria Frederikke Baungaard.
Det betyder, at folkekirkemedlemmer boende uden for sognet på
ny kan løse sognebånd til sognepræsten i Sdr. Starup.
Kontakt kirkekontoret på telefon 30 33 88 08 eller Email: jec@km.dk, så hjælper vi dig med papirarbejdet.

