Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato

Kl.

Præst

5. sep.

19.00 Aftengudstjeneste

L-P. Melchiorsen

9. sep.

17.30 Godnat Gud - familiegud. m/spisning

M. Baungaard

13. sep.

10.30 14. søndag efter trinitatis / Kirkekaffe

M. Baungaard

19. sep.

10.00 Konfirmation

J. Legarth

20. sep.

10.30 15. søndag efter trinitatis

M. Baungaard

27. sep.

10.30 Høstgudstjeneste med frokost

M. Baungaard

3. okt.

10.30 Lørdagsdåb

M. Baungaard

4. okt.

9.00 17. søndag efter trinitatis

M. Baungaard

7. okt.

17.30 Godnat Gud - familiegud. m/spisning

M. Baungaard

11. okt.

10.30 Indsættelsesgudstjeneste og reception

M . Baungaard

18. okt.

10.30 BUSKgudstjeneste / Kirkekaffe

M. Baungaard

25. okt.

14.00 Gospelgudstjeneste

M. Baungaard

28. okt.

19.30 Ro til tro - aftengudstjeneste

M. Baungaard

1. nov.

19.30 Allehelgensgudstjeneste

M. Baungaard

8. nov.

10.30 22. søndag efter trinitatis

L-P. Melchiorsen

15. nov.

9.00 23. søndag efter trinitatis

M. Baungaard

18. nov.

17.30 Godnat Gud - familiegud. m/spisning

M. Baungaard

22. nov.

10.30 Sidste søndag i kirkeåret / Kirkekaffe

M. Baungaard

25. nov.

19.30 Ro til tro - aftengudstjeneste

M. Baungaard

29. nov.

10.30 1. søndag i advent

M. Baungaard
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Henvendelser til menighedsrådet: 8969@sogn.dk
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Kirkekontoret
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Jens Christensen
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Kirkesanger
Anne Lilleholt Jørgensen
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Ole Holst
tlf. 23 44 84 81
oleh@km.dk - mandag er fridag
Sognehuset
tlf. 28 12 12 11
starupsognehus@gmail.com

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

Alle Helgen
Søndag d. 1. november fejr er vi Alle Helgen i alle landets kir ker . En
dag, hvor vi mindes de døde og siger tak for alt det, vi har fået.
I Starup holder vi en stemningsfuld aftengudstjeneste kl. 19.30, hvor vi
blandt andet vil læse navnene op på de mennesker, vi har sagt farvel til
siden sidste Alle Helgen og sammen tænde lys.
Hvis du har et navn, du har brug for at høre igen, så kontakt mig endelig.
Efter gudstjenesten er man meget velkommen til at tage et lys med ud på
kirkegården.
Sognepræst Maria Baungaard

1. september - 30. november
39. Årgang, nr. 165

Sdr. Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes
Kan vi så snart komme i
gang…
Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg
er ved at være en lille smule
corona-træt. For jeg savner hverdagen, og jeg savner at komme
ordentlig i gang her i Starup.
Men det er selvfølgelig vigtigere,
at vi passer på hinanden, så vi
holder ud lidt endnu. Men de næste måneders kirkeblad er lavet
ud fra håbet om, at vi igen kan
være sammen på kryds og tværs.
For vi håber at kunne søsætte
nogle nye tiltag, hvor vi både
giver Ro til tro og siger Godnat
Gud med fællesspisning og
godnathistorie for de mindste.
Dertil skal vi selvfølgelig mødes
til gudstjenester, arrangementer
og ikke mindst koncerter i vores
smukke kirke.
Jeg glæder mig også til at sige
goddag til de første konfirmander
og deres forældre, og ikke mindst

glæder jeg mig til menighedsrådsvalget, hvor nye kræfter skal være
med til at bestemme retningen for
kirken og kirkelivet.
Så der er bare så mange gode ting
at se frem til!
Og selvfølgelig skal lyde en
KÆMPE tak for den gode og kærlige modtagelse min familie og jeg
har modtaget.
Maria Baungaard
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer

Kom og vær med!

Tirsdag 18. august 19.30 i kirken
THE CLOWNS
Endelig kan den udsatte koncert med den lokale, irsk inspirerede gruppe The
Clowns gennemføres. De kommer med et spændende program!
Entré 60 kroner ved døren (måske begrænset plads)

Nye og gamle ting starter op igen, så kom og vær med:

Tirsdag 15. september 19.00 i Sognehuset
VALGFORSAMLING
Aftenen hvor et nyt menighedsråd skal vælges, derfor er deltagelse af så mange
som muligt utrolig vigtigt. Interesseret i at opstille? Kontakt Kirsten Grauholm.
Søndag 20. september 14.30 i Sognehuset
THE FÆTTERS
Desværre måtte Sct. Hans aflyses - dermed også musikken, men denne eftermiddag er der sangeftermiddag, fællessang med The Fætters, Johnny og Lars,
der disker op med et humørfyldt program for alle. Kom i god tid.
Entré inkl. kaffe/kage kr. 50,- ved døren
Tirsdag 20. oktober 19.30 i Sognehus (eller kirke)
FOREDRAG
Fantastisk spændende foredrag om ”Pigerne på Sprogø”.
De Kellerske Anstalter virkede fra 1923 – 1961 for ”angiveligt åndsvage og
seksuelt løsagtige kvinder”. Aftenen vil kaste lys over mange kvindeskæbner.
Tilmelding nødvendig via sms 3148 1284 – oplys antal, navn, tlf.
Entré kr. 60,- ved døren
24.-25. oktober, Starup Kirke
GOSPEL - WORKSHOP
Vær med når kirkerne på næsset inviterer til gospelweekend. Lørdag får vi
undervisning af den topprofessionelle instruktør Claes Wegener og slutter
søndagen af med at deltage i gospelgudstjeneste i Starup kirke. Der plejer at
være rift om de ca. 80 pladser, som frigives 10. august efter først til mølle
princippet. Lørdag: 12:30-18:00 + søndag: 10:00-15:00.
Tilmelding: mikaelabjakobsen@gmail.com
Kr. 250,- for undervisning, kaffe/the og kage, vand og frokost

Sognecafé
Hver mandag mødes vi i Sognehuset kl. 10-12.
Her bliver spillet forskellige kort- og brætspil, og hvis man hellere vil strikke
eller sludre med naboen, så er det også muligt. Af og til hører vi et kort
foredrag og ser billeder – alt sammen helt roligt, hyggeligt og afslappet. Vi
drikker kaffe og værtinderne arrangerer et hyggeligt morgenbord.
Hele herligheden koster kun kr. 15,- pr kuvert.
Godnat Gud - børnegudstjeneste med spisning kl. 17.30
Tag hele familien med, når vi siger Godnat til Gud og hinanden. Vi begynder i
Sognehuset kl. 17.30 med spisning og går bagefter over i kirken, hvor vi under
tæpper og med bamser får godnathistorie og synger et par nemme sange. Jeg
kan varmt anbefale, at man kommer i nattøj eller tager det med, så man kan
køre direkte hjem og putte børnene.
Voksne spiser med for 25 kr. pr. mand og børn er gratis - salg af øl og vand
Sæt kryds i kalenderne - og ta’ naboen med:
9. september
7. oktober
18. november
Ro til tro - aftengudstjeneste kl. 19.30
Kirkerummet kan noget særligt, og ved disse aftengudstjenester dæmper vi
lyset, lytter til gode fortællinger fra Selma Lagerlöf og får ro til tro og
eftertanke. Vi skal bruge Kristuskransen - en krans med perler, som hver især
repræsenterer noget i vores liv. Kristuskransen er ikke ”farlig”, men en
fantastisk måde at få bønnen i hånden.
28. oktober
25. november

November
LADIES NIGHT
Vi arbejder stadig på, at Ladies Night & Voxværk og Rikke Thomsen, der synger på sønderjysk, kan komme til Starup. Følg med på Kirkens hjemmeside.

Høstgudstjeneste med frokost
Kirken er pyntet, frokosten er bestilt og auktionshammeren er klar - så vær med
når vi takker for årets høst søndag d. 27. sep. kl. 10.30. Årets konfirmander har
pyntet og vil også stå for auktionen. Alt overskud går til Kirkens Korshær.
Frokost: voksne; 50 kr., børn fra 4 år; 25 kr., børn under 4; gratis.

Tirsdag 1. december 19.00 i kirken
JULEKONCERT
Årets julekoncert - Sangerinden Johanna Løhde fra Beatels-koncerten i 2019
synger julen ind ved en klassisk julekoncert. Gå ikke glip af denne oplevelse.
Entré og evt. tilmelding følger

BUSK-gudstjeneste med spejderne
Hvad er dit talent? Har du ét eller mange? Kom og vær med til at lave Starups
talent-træ. Nysgerrig? Tag hele familien med til årets BUSK-gudstjeneste; det
bliver SÅ godt!

Valg til menighedsråd 2020
Vil du være med til at forny kirkelivet i Starup?
De sidste fire år har menighedsrådet brugt rigtig meget tid på drift.
Vi har ansat en ny graver, organist, kirkesanger og sognepræst. Vi har også
skiftet regnskabsfører.
Vi har fået nyt blytag på sideskibene mod syd og apsis, parkeringspladsen er
blevet drænet og vi har renoveret præstegården, så drift har fyldt rigtig meget på
dagsordenen.
Vi har nu et helt nyt team til den kirkelige betjening , det er derfor en oplagt
mulighed for nytænkning omkring kirken og det kirkelige liv.
Menighedsrådet vil gerne arbejde videre med de ønsker, der blev fremsat på
dialogmødet i juni sidste år. Det handler i korthed om
 Mere kirkeliv
 Anderledes gudstjenester – tidspunkt, form
 Samarbejde bredt både med foreninger/institutioner i sognet og på

tværs af sognene på Næsset

 Fortsætte arbejdet med at få formuleret en vision for kirkelivet i Starup

Det er blandt andet det, der gør, at jeg har lyst til at være med på holdet de næste
fire år. Jeg kunne også godt tænke mig at være med til at gøre kirken til en
vigtig medspiller i lokalsamfundet, hvor vi i samarbejder med andre lokale
aktører skaber er blomstrende kulturliv i Starup,
Vi har brug for nye kræfter
 Vil du også være med til at forny det kirkelige liv i Starup?
 Vil du vide mere om, hvordan du kan gøre en forskel i Starup?

Mød op til valgforsamlingen den 15. September kl. 19 i Sognehuset, Starup
Hedevej 28 ( lige overfor kirken). Du er naturligvis også velkommen til at
kontakte mig på tlf. 21 49 92 87.
Kirsten Grauholm

Indsættelse
Så er tiden kommet hvor vi endelig officielt kan byde Maria velkommen til
Starup. Derfor er der indsættelsesgudstjeneste søndag den 11. oktober kl. 10.30
Efterfølgende indbyder Menighedsrådet til reception, så alle der har tid og lyst
kan være med til at byde vores nye sognepræst og hendes familie velkommen til
Starup. Receptionen holdes i Sognehuset den 11. oktober kl.12.00 til 15.00
Med venlig hilsen Sdr. Starup Menighedsråd

