Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato
6. dec.

Kl.

Præst

9.00 2. s. i advent

M. Baungaard

13. dec.

16.00 Lucia-gudstjeneste, 3. s. i advent

M. Baungaard

20. dec.

10.30 4. s. i advent

M. Baungaard

23. dec.

14.00
Se midtersider
15.30

M. Baungaard

24. dec.

Flere Se midtersider

M. Baungaard

25. dec.

10.30 Juledag

M . Baungaard

26. dec.

Ingen gudstjeneste - se Hoptrup

Henvendelser til menighedsrådet: 8969@sogn.dk
Følg med på www.starupkirke.dk eller Facebook
Kirkebogsførende præst:
Maria Baungaard
tlf. 21 20 20 31
mfra@km.dk - mandag er fridag
Kirkekontoret
Starup Hedevej 21 i Enkehuset
Jens Christensen, kontortid: onsdag 9-12
tlf. 30 33 88 08 - jec@km.dk
Organist
Lars Reinholt Madsen
tlf. 30 33 50 05
organist.starup@gmail.com

27. dec.

10.30 Syng julen ud - julesøndag

M. Baungaard

31. dec.

12.00 Nytårsgudstjeneste - 12 før 12

M. Baungaard

3. jan

19.30 Helligtrekonger - aftengudstjeneste

M. Baungaard

10. jan

10.30 1. s. e. H3K

M. Baungaard

13. jan.

19.30 Ro til tro - aftengudstjeneste

M. Baungaard

Graver
Ole Holst
tlf. 23 44 84 81
oleh@km.dk - mandag er fridag

M. Baungaard

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

17. jan.
24. jan.

Ingen
9.00 Sidste s. e. H3K

Nr. 4 - 2020

Kirkesanger
Anne Lilleholt Jørgensen
tlf. 28 29 02 39

Menighedsrådet ved Starup kirke
Menighedsrådet konstituerer sig ved
mødet i november - altså efter deadline
på dette kirkeblad.
Menighedsrådet kan kontaktes på mail
8969@sogn.dk eller gennem Kirsten
Grauholm: 21499287.
Konstitueringen vil blive offentliggjort
på kirkens hjemmeside og Facebook.
Det fulde menighedsråd kan ses under
formandens beretning - ”Nyt fra menighedsrådet”.
Tak for alle der deltog i valget, lod sig
vælge og dem, som takker af efter
denne periode.

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

27. jan.

17.30 Godnat Gud - børnegudstjeneste

M. Baungaard

De faste ting

31. jan.

10.30 Septuagesima

M. Baungaard

Vi håber, at de faste ting fortsætter eller kommer i gang igen:

7. feb.

10.30 Seksagesima - kyndelmisse

M. Baungaard

Sognecaféen genoptages for håbentlig 4. jan. Nær mer e info følger .

10. feb.

19.30 Ro til tro - aftengudstjeneste

M. Baungaard

14. feb.

10.30 Fastelavn

M. Baungaard

Godnat Gud for tsætter med de for nødne for holdsr egler . Vi mødes
27. jan., 24., feb. og 24. marts. Husk tilmelding på 21 20 20 31.
Vi begynder med fællesspisning kl. 17.30 og går i kirken bagefter.
Ro til tro mødte fin tilslutning til før ste ar r angement, og vi glæder os
til også at kunne skabe ro til tro i 2021. Vi mødes 13. jan., 10. feb. og 10.
marts. Alle gange er det kl. 19.30 og gudstjenesten er for alle.

21. feb.

Ingen

24. feb.

17.30 Godnat Gud - børnegudstjeneste

M. Baungaard

28. feb.

10.30 2. s. i fasten

M. Baungaard

1. december - 28. februar
39. Årgang, nr. 166

Sdr. Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes
Og det skete i de dage...
…. at corona satte en kæp i hjulet
for alt, hvad vi kender. Sådan kan
det i hvert fald godt føles. Det
har også betydning for kirken,
som indtil 2. jan. er underlagt
følgende regler:
 Mundbind eller visir bærers,
når man kommer ind i kirken
eller Sognehuset. Det kan
tages af, når man sidder ned.
Dette gælder også ved undervisning.
 Hold god afstand til vores
personale for at passe på dem.
 Børn under 12 år samt kirkens
faste personale (præst, organist og kirkesanger) er fritaget
fra kravet.
 Deltagerantal er stadig 87 i
kirken, men ved bisættelser og
begravelser må max 50 følge
kisten ud. Resten må vente i
kirken.
Og husk; sprit af, hold afstand og
smil uden håndtryk.

Men jul skal der nok blive, selvom
det naturligvis også bliver på en
anderledes måde. Vi har gjort
vores for, at kirken også kan blive
en del af jeres jul. Vær derfor ikke
bekymret ved at søge kirken i
julen, for vi tager alle de forbehold
vi kan. Læs mere om julen på midtersiderne.
Hele kirken ønsker alle en glædelig
jul og et godt og lykkebringende
nytår. Lad os håbe vi kan trække
vejret lidt mere frit i 2021!
Maria Baungaard
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer

Kom og vær med!

Tirsdag 1. dec.
JULEKONCERT
Årets julekoncert - Johanna Løhde – du husker sikkert sangerinden med den
smukke stemme fra Beatles-koncerten i 2019? Johanna Løhde besøger os i år
med sin egen gruppe. Den Gyldne stemme leverer en (næsten) klassisk julekoncert. Gå ikke glip af denne oplevelse.

Luciaoptog og afslutning for minikonfirmanderne
Minikonfirmanderne vil søndag d. 13. dec. Kl. 16 fylde kirken med sang og lys,
når de vil gå luciaoptog for os. Gudstjenesten er for alle.

Tirsdag 26. jan. 19.30 i Starup kirke
KONCERT
Finn Burich, kendt fra New Orleans Jazzband, og den fantastiske amerikansk
sangerinde, Monique Thomas, kommer til Starup. Sammen leverer de en aften
med swing, blues, gospel, jazz og godt humør. Det bliver en stor oplevelse i
smukke omgivelser. 87 pladser, så vær i god tid med at melde dig til.
Tilmelding på www.billetten.dk - måske som julegave eller adventsgave?!
Entré kr. 125,- på billetten.dk
Tirsdag 9. feb. i Sognehuset eller kirken
FOREDRAG
Denne aften skal vi møde en helt! Fra 1991-2005 kørte jægersoldat nr. 89 Helge Meyer ubevæbnet og alene med nødhjælp til børnefamilier og hospitaler på
Balkan. Med hjælp fra amerikansk og tysk militær kunne han operere med hurtige aktioner i sin ombyggede, sorte Camaro. Hans overlevelsesudstyr var
hjelm, skudsikker vest, varmesøgende kikkert og naturligvis ID. Med i bagagen
havde han også sin bibel, og derfor fik han tilnavnet Guds Rambo. Helge Meyer har billeder med fra et selvoplevet ”eventyr”, som han spændende beretter
om. Tilmelding nødvendig via sms 3148 1284 – oplys antal, navn og tlf.
Entré kr. 60,- ved døren - kontant eller mobilepay

Tirsdag 20. april 19.30 i kirken
KONCERT
Endnu en udsat koncert gennemføres. Domkirkens Pigekor behøver vist ikke
nærmere præsentation. En aften, en forårskoncert, fuld af vellyd venter.
Entré kr. 60,- ved døren

Alle koncerter og foredrag er med forbehold for nye corona-begrænsninger
eller opblusning af smitte i vores område. Så hold dig altid orienteret på
www.starupkirke.dk eller på Facebook. Alle arrangementer vil naturligvis blive
gennemført med alle corona-tiltag; håndsprit, afstand og smil uden håndtryk :)

Nyt fra menighedsråd 2020
Valg til Menighedsrådet

Julens gudstjenester
Grundet corona måtte vi tænke julens gudstjenester på ny. Derfor har vi
planlagt flere gudstjenester, kortet lidt i længden og indført tilmelding, så vi har
overblik og kan passe på hinanden.
Derfor skal man tilmelde sig og sin familie på vores hjemmeside, hvor der vil
være link til hver enkelt tjeneste. HUSK at vælge den rigtige.
Man skal tage sin billet med, når man kommer, og vi henviser til, at man ikke
kommer alt for tidligt, da vi skal nå at lufte ud og spritte af. I tilfælde af meget
få tilmeldinger til en enkelt tjeneste, vil denne blive aflyst for at skåne
personalet mest muligt.
Man kan bestille plads til følgende gudstjenester
23. dec.:
14.00: Julegudstjeneste tilrettelagt for børn og familier
15.30: Julelysgudstjeneste for alle
24. dec.:
10.30: Julegudstjeneste tilrettelagt for børn og familier
12.00: Julegudstjeneste for familier
13.30: Julegudstjeneste for alle
15.00: Julegudstjeneste for alle
Gudstjenesterne vil være forskellige, men man er velkommen til præcis den,
der passer jer.
Jul på hjul
Corona har også sat begrænsninger for juleafslutninger, derfor er jeg ved at designe en julekrybbe på hjul! Den vil komme på tur til byens institutioner og vil
også finde vej til SPAR op til jul (se opslag om tidspunkt). , hvor man både kan
få lidt julestemning og få hjælp til at tilmelde sig julens gudstjenester.
Syng julen ud
Søndag d. 27. dec. er der mulighed for at ønske netop din yndlingssalme, når vi
synger julen ud i kirken. Salmer ønskes i kirkedøren, når man kommer.
Nytårsgudstjeneste
Kom til ”12 før 12”-gudstjeneste med efterfølgende champagne og kransekage,
når vi ønsker hinanden et godt nytår. Torsdag d. 31. dec. kl. 12.00.

Ved fristens udløb den 13. oktober var der ikke indleveret en alternativ liste.
Dermed er resultatet af valgforsamlingen gældende og følgende er valgt:
Kirsten Grauholm, Gunild Bogdahn, Karl Enevoldsen, Lone Jørgensen, Bent
Schmidt, Eva Mathiesen og Gunnar Toft.
Stedfortrædere: Kurt Hansen, Anders Brorson og Kim Kabelka.
Menighedsrådet holder konstituerende møde den 11. november 2020. Resultatet
vil blive offentliggjort på hjemmesiden, på Facebook og fra prædikestolen.
Det betyder også, at vi skal sige farvel til Per Flintrup, Eva Lund Pedersen og
Karl Erik Olesen. Menighedsrådet takker for indsatsen og ønsker jer alt godt
fremover.
Præstegården
Renoveringen af præstegården er afsluttet og det ser rigtig godt ud, men vi har
et hængeparti; nemlig stalden.
Provstiet har meddelt, at de ikke ville bruge ligningsmidler til at renovere
stalden. Menighedsrådet har set på flere forskellige anvendelsesmuligheder for
stalden, men da den ligger tæt på præstens private bolig, finder vi det ikke realistisk at finde en anvendelsesmulighed, der evt. kunne give fondsstøtte.
Menighedsrådet har derfor fået provstiets godkendelse til, at vi arbejder videre
med at få nedrivningstilladelse til stalden, og vi har indsendt en ansøgning til
kommunen.
Da stalden er bevaringsværdig skal ansøgningen i høring, så der vil gå et par
måneder, før vi kender resultatet af ansøgningen.
Kirsten Grauholm

Julehjælp - en økonomisk håndsrækning i en svær tid
C C. Bertelsen og Hustrus fond
Sdr. Starup Menighedsråd har et legat, der hvert år op til jul foretager uddeling
af et beløb til familier eller enkeltpersoner i sognet, der i årets løb er blevet
særlig ramte af modgang.
Det er ikke alle, for hvem julen kun er hygge, samvær og gode stunder. For
nogen er julen fyldt med bekymringer af økonomisk karakter. Derfor kan man
søge julehjælp her ved Starup kirke gennem vores fond. Der kan søges direkte til
præsten eller ved formanden for fonden, Kirsten Grauholm. ALLE henvendelser
er naturligvis under 100 % tavshedspligt og alle kan søge.
Ansøgningsfrist 7. dec. på mfra@km.dk eller vores fortrolige postkasse.

