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Studiekreds over Søren Kierkegaard aflyst
Den kommende sæsons studiekreds over Søren Kierkegaards bog ”Frygt og
Bæven” er desværre aflyst. Pastor Margaret Hammer, som skulle have ledet
studiekredsen, er kommet i en ny arbejdssituation, som ikke giver tilstrækkelig tid til forberedelse af forløbet. Margaret beklager aflysningen og takker
for henvendelserne og den interesse, der er blevet vist.
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Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at udtrykke en hjertelig tak
til alle de mennesker der har støttet min kone Margaret Hammer og
mig i den tid, jeg har været borte
fra embedet i forbindelse med min
udsendelse som feltpræst for de
danske soldater i det sydlige Afghanistan.
Det var en farefuld færd, men det
var også klart, at der blev taget god
hånd om Margaret herhjemme, og
at hun var en uvurderlig støtte for
mig dernede.
Efter min tilbagekomst i embedet
har jeg mærket en utrolig stor interesse for, hvad vi danskere laver
dernede. Denne interesse er kommet til udtryk gennem mange samtaler, spørgsmål og kommentarer .
Også fra mennesker, som jeg ikke
havde ventet det fra det har været
fantastisk glædeligt at opleve!

Spørgelysten ved de foredrag jeg
har holdt om udstationeringen,
både i Starup og andre steder, har
givet mig et klart indtryk af at vi
danskere ikke bliver informeret
tilstrækkelig fyldestgørende om
forholdene dernede. Dette gælder
især om danskernes positive og
konstruktive tiltag. Skoler bliver
bygget, skoletelte bliver opstillet,
skolebøger bliver omdelt i tusindvis…osv.
Og så skal I vide, at soldaterne får
al den hjælp de har behov for af
feltpræsten.
Det er også mit klare indtryk, at
feltpræsteordningen er guld værd
for Forsvaret.
Målet for mig har været at forkynde ordet om denne Jesus Kristus, som blev født julenat---glædelig jul og godt nytår!
Jørgen Kappel Hansen .

www.haderslevdomprovsti.dk/starup
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Vitus Bering – foredrag af Orla Madsen, Starup
Det første af sæsonens foredrag i Starup Sognehus
var Orlas Madsens beretning om den danske søfarer Vitus Bering. Det var
et spændende foredrag
ledsaget af en masse flotte
billeder. Orla Madsen fortalte meget levende om
Vitus Berings liv, og om

B.U.S.K – I STARUP KIRKE.

den danske ekspedition til
Berings Ø i 1991, hvor Orla
Madsen selv deltog. Ekspeditionen havde til opgave at
finde og udgrave Vitus Berings grav. Foredraget blev
ledsaget af private billeder
af oplevelser i de uger hvor
de danske arkæologer opholdt sig på Berings Ø.

Karen Paludan – Njals Saga
I oktober havde Starup Sognehus
besøg af Karen Paludan, som
skulle berette om Njals Saga.
Hun indledte med en kort beskrivelse af Islands historie – baggrunden for Njals Saga. Sagaen
handler om de to blodbrødre og
venner – Gunnar og Njal, der levede i vikingetiden, hvor Gunnar
forelsker sig i en smuk kvinde,

Søndag d. 28. oktober dannede Starup Kirke rammen om den
årlige BUSK-gudstjeneste, hvor Starup KFUM-spejdere og De
Grønne Pigespejderne aktivt deltog.
Det blev som altid en hyggelig og oplevelsesrig gudstjeneste,
hvor børn og unge viste at forkyndelse kan udføres med ord,
billeder og drama.
Årets tema var ”Tilgivelse”.

der ikke hører til de bedste af
slagsen. Hun sætter de to venner
og deres familie op mod hinanden og så er dramaet sat med
sammensværgelser og blodhævn.
En rigtig spændende og hyggelig
aften i selskab med Karen Paludan, som dygtig historiefortæller,
der ikke bruger manuskript.

Menighedsekskursion torsdag den 6. september til marsken
og Friedrichstadt.
Vi var en fyldt bus med
50 deltagere. På billedet
ses Margaret Hammer
uden for Café Lebenstraum i Wanderup.
Det var vort første stop
til en 'kleines Frühstück'.
Vi havde er fyldig dag
med mad, marskmuseum, besøg i Mennonitten
kirken, hvor den danske menighed
holder til, og hvor vi mødte den dan-
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ske præst, Victor
Greve.
Senere
skulle vi ud at sejle
på Friedrichstadts
grachten, drikke
kaffe osv. Så vi
havde fart på for at
nå det hele. Det
blev en dejlig tur.
Margit Berg Johansen
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Aktiviteter i Starup Sogn

Gudstjenester:

Dato Kl.
29/11 19,30 Julesalmesangsaften i Starup Kirke
Vi mødes i kirken og synger udvalgte julesalmer fra salmebogen. Derefter går vi over i Sognehuset, hvor menighedsrådet
er vært ved kaffe og brød. Vi synger flere julesange og hygger
os sammen.
Velkommen til alle
9/1
19,30 Studiekredsen starter – Søren Kierkegaard v/ Pastor Margaret
Hammer—Bog: Frygt og Bæven
Studiekredsen er aflyst. Se nærmere herom på side 8
23/1 19,30 Arne Tybjerg, Starup - holder foredrag om Island.
Se nærmere i dagspressen i januar.
5/2
19,30 Majken Søgaard om sin tur til Guatamala. Se side 6
2/3
10,00 Fuls Fæller i Starup Kirke og Sognehus. Se side 6
4/3
19,30 Georg Møller fortæller om Storm P.

Starup Sogns Bibelkreds
En gang om måneden samles nogle familier i Starup for at læse og studere i
Biblen, samt hjælpe hinanden med at fortolke den.
Aktuelt arbejdes der med studiemateriale af Anette Ingemansen
”Tema fra Prædikerens bog”
Det er ganske uforpligtende at være med. Alle møder starter kl. 19,30.
Interesserede kan få materiale hos Arthur Ernst
Alle er hjerteligt velkomne.

Dato
6/11
8/1
5/2
4/3
8/4
6/5

Hos

Adresse

Henny og Jens Peter Christensen
Kirstine og Lunde Christensen
Ester Petersen
Inger og Hans Bladt
Lis og Arthur Ernst
Kirstine og Lunde Christensen

Byvænget 1, Haderslev
Ballehøj 22, Starup
Thrigesvej 27 E, Haderslev
Tåsingevej 89, Starup
Ballehøj 2, Starup
Ballehøj 22, Starup

b. klassen
4. maj
3. maj
2. maj

02.dec.
09.dec.
16.dec.
23.dec.

09.00
10.00
10.00
10.00
13.30,
15.00,
16.30
10.00
09.00
10.00
11.00
19.00
10.00
09.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

24.dec.
25.dec.
26.dec.
30.dec.
01.jan.
06.jan.
13.jan.
20.jan.
27.jan.
03.feb.
10.feb.
17.feb.
24.feb.

Præst
1.s.i advent
2.s. i advent
3.s.i advent
4.s. i advent

Ingeborg Kastberg
J. Colding Frederiksen
De 9 Læsninger/JKH
Jørgen Kappel Hansen

Juleaften

Jørgen Kappel Hansen

Juledag
Anden juledag
Julesøndag
Nytårsdag
Helligtrekongers søn.
Sidste s. e.hel.3 kong
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s. i fasten
2.s. i fasten
3.s.fasten

Jørgen Kappel Hansen
J. Colding Frederiksen
J. Kappel Hansen
Jørgen Kappel Hansen
Jørgen Kappel Hansen
J. Colding Frederiksen
Ingeborg Kastberg
Jørgen Kappel Hansen
Jørgen Kappel Hansen
J. Colding Frederiksen
Christian Prahl
Jørgen Kappel Hansen

Midfaste

Jørgen Kappel Hansen

Kirkebil / Taxa til kirken
Menighedsrådet har indgået en aftale med Haderslev Taxa, således at
chaufføren, ved afhentning efter
gudstjenesten, kommer ind i kirken
og henter dem, der gerne vil med.
Der er således mulighed for at vente i kirken i tilfælde af dårligt vejr.

Konfirmationsdatoer:
a. klassen
27. april
26. april
25. april

Kl.

02.mar. 10.00

Juni: en lille udflugt efter nærmere aftale

2008
2009
2010

Dato
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
I STARUP KIRKE

Inden menigheden gik ind i kirken blev
de mødt af de mindste KFUMspejdere – bæverne, som delte programmer og fyrfadslys ud.

Majken Søgaard – Guatamala
Tirsdag d. 5. februar
kl. 19.30 er der et
spændende foredrag i
Starup Sognehus. Majken Søgaard kommer
og fortæller om sin tur
til Guatamala i Sydamerika. Majken Søgaard er student fra
2006, kommer her fra
Starup, og har været
udsendt i 4 mdr. gennem Folkekirkens
Nødhjælp. Hun har
udført ulønnet huma-

nitært arbejde ved
den lokale fattige
befolkning i landet. Majken tager
efter jul ud for at
holde foredrag om
sin tur til Guatamala, og fortæller
med ord og billeder om sine oplevelser.
Alle er velkomne
og der vil som
sædvanligt kunne
købes kaffe.

Organisten indledte gudstjenesten
med Beatles – ”Yesterday” og efter
første salme fulgte de store KFUMspejdere med historien om Josef,
med oplæsning og billeder på stort
lærred.
De Grønne Pigespejdere fortalte, ud
fra deres egen hverdag om, hvordan
man kan tilgive hinandens måder at
være på overfor hinanden.

KFUM-spejdernes ulveflok udførte et flot dramastykke over lignelsen ”Den gældbundne tjener”,
som har tilgivelse som grundtema. Drengene – ulvene, var udklædte og havde lært deres replikker rigtig flot udenad.

Fuls Fæller i Starup Kirke
Allerede nu vil vi gøre lidt reklame for et spændende
arrangement i Starup
Kirke. Det er Fuls
Fæller, der kommer
og deltager i gudstjenesten søndag d. 2.
marts. Kort om Fuls
Fæller: Spiller middelaldermusik i perioden fra vikingetid til
middelalder. Det er levende musikhistorie, hvor der både bliver
vist, spillet på og fortalt om de

mangeartede og specielle musikinstrumenter og hvor
musikstykkerne og
deres historie bliver
omtalt. Arrangementet kommer til at bestå
af to dele. 1. del er kl.
10.00 i Starup Kirke
og 2. del foregår i
Starup Sognehus efter
kirkefrokosten. Se
næste kirkeblad og læs mere om
denne spændende søndag.
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Ved nadveren blev der lagt et
stort ”sølvkors” ved korbuen,
og spejdere og andre fra menigheden der deltog i nadveren
tændte et lys og satte det på
korset. Et flot symbolsk tegn på
tilgivelse.
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