Gudstjenester:

Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

Dato

Kl.

Præst

21. februar

10.00

2. søndag i fasten

J. Kappel Hansen

28. februar

10.00

3. søndag i fasten

J. Kappel Hansen

6. marts

10.00

Midfaste

J. Kappel Hansen

13. marts

10.00

Mariæ bebudelsesdag

J. Colding Frederiksen

20. marts

10.00

Palmesøndag

J. Kappel Hansen

24. marts

10.00

Skærtorsdag

J. Kappel Hansen

Kirkelig vejviser:

25. marts

10.00

Langfredag

J. Kappel Hansen

27. marts

10.00

Påskedag

J. Kappel Hansen

28. marts

14.00

Anden påskedag

Fælles i domkirken

Sognepræst J ør gen Kappel Hansen
Starup Hedevej 21
tlf. 21 20 20 31
jkha@km.dk

3. april

10.00

1. søndag efter påske

P. Larsen

10. april

10.00

2. søndag efter påske

J. Colding Frederiksen

17. april

10.00

3. søndag efter påske
Kirkefrokost

J. Kappel Hansen

22. april

10.00

Bededag

J. Kappel Hansen

24. april

10.00

Konfirmation

J. Kappel Hansen

1. maj

10.00

Konfirmation

J. Kappel Hansen

5. maj

10.00

Kristi himmelfartsdag

M. Brorson

8. maj

10.00

6. søndag efter påske

J. Colding Frederiksen

15. maj

10.00

Pinsedag

J. Kappel Hansen

16. maj

10.30

Anden pinsedag

Fælles på Årø

22. maj

10.00

Trinitatis søndag

Endnu ikke fastsat

29. maj

10.00

1.søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

24. februar 19.00
17. marts 19.00
19. maj 19.00
22. juni 19.00
30. august 20.00
21. september 19.00
26. oktober 19.00
17. november 19.00

- stedet hvor vi mødes
Alle møder holdes i Sognehuset
og er offentlige.
Du er hjerteligt velkommen.

Bistandspræst J ette C. Fr eder iksen
Moltrup Bygade 40
tlf. 21 23 25 15
Kirkekontoret
Starup Hedevej 21
tlf. 74 52 88 08
Organist J ytte Egfos
tlf. 74 52 25 01 / 20 27 25 26
musikcentret.nel.jytte@mail.dk
Kirkesanger Egon Schøtt
tlf. 74 52 67 14
Graver Annetinne Holst
tlf. 23 44 84 81
starupkirkegaard@hotmail.com

Menighedsrådsformand
Jørgen Dahlmann
tlf. 74 52 88 97 / 20 48 88 97
Næstformand Kir sten Gr auholm
k.grauholm@teliamail.dk
Kirkeværge og kirkeblad Per Flintr up
tlf. 74 52 63 52
post@pf-trading.dk
Sekretær og kirkeblad Lone J ør gensen
Strynøvej 10
tlf. 25 30 99 98
lone@nela.dk
Kasserer Niels Ar ne J ensen
tlf. 25 39 24 56
Menighedsrådsmedlem
Aksel Mathiesen
tlf. 30 26 79 40
fam.Korsholm.Mathiesen@gmail.com

Sognehusbestyrer Hanne Fr eder ichsen
tlf. 28 12 12 11

Menighedsrådsmedlem Eva Lund
Pedersen

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

Regnskabsfører J akob J epsen
jaking@stofanet.dk

www.starupkirke.dk

Nr. 1 - 2016

22. februar - 22. maj
34. Årgang, nr. 147
Der var 2000 mennesker til nytårsaftensgudstjeneste i Kölns
domkirke kl.18.30 – 19.45.

Måske fordi det var så rædselsfuldt, hvad der skete på banegårdspladsen.

Larmen udefra var så intens, at det
forstyrrede menigheden i kirken,
og man opdagede, at der blev
skudt fyrværkeriraketter mod et
vindue i nordsiden af domkirken.
Nytårsskytset forstyrrede i mærkbar grad gudstjenesten, og man
var fra officiel side bange for, at
der kunne opstå brand.

På den anden side er dette anslag
mod kirken af så stor symbolsk
betydning, at det må vække til
tankevirksomhed.

Beretningen om dette forhold kom
frem torsdag den 14. januar, i et
interview med Barbara SchockWerner i avisen Frankfurter
Allgemeine Zeitung, efter at vi
alle have hørt om, hvad der skete
med mange kvinder på banegårdspladsen i Köln samme aften.
Overskriften i
avisen
lød:
”Gudstjenesten blev målbevidst
forstyrret”.
Man kan spørge sig selv om, hvorfor det skulle tage fjorten dage for
denne begivenhed at komme frem
i offentligheden.

Hvad er det der foregår?
Hvis man vil prøve at sætte sig
ind i disse forhold kan man med
fordel læse, hvad Samuel Huntington skrev i bogen ”Civilisationernes Sammenstød”. En
klassiker på området.
Jeg fik simpelthen min morgenkaffe galt i halsen, da jeg læste
interviewet i avisen på et tyske
hotel den torsdag morgen.
Tyskerne taler om ”før og efter
Köln”.
Hvad gør vi i den danske folkekirke ?
Jørgen Kappel Hansen
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer. Se mere på www.starupkirke.dk

Til arrangementer i Sognehuset
er der fremover tilmelding,
så vi bedre kan tilpasse traktementet.

Du tilmelder dig til Sognehusbestyreren Hanne
på tlf. 28 12 12 11 eller på e-mail til
hannefrederichsen@gmail.com
Glemmer du det her i starten, så kom alligevel.
Vi har altid plads til flere…!

Valg til Menighedsråd 2016
Der er valg til Menighedsrådet i 2016. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen den 13. september 2016, hvor der er orienterings- og opstillingsmøde i Sognehuset.
Vi ved allerede nu, at der er flere i det nuværende menighedsråd, der
stopper med udgangen af denne valgperiode, og vi søger derfor nye
”kolleger”.

Det er vigtigt, at medlemmerne i menighedsrådet er bredt sammensat
med hensyn til køn, alder og beskæftigelse.
Hvis du eller én du kender har lyst til at prøve kræfter med et spændende og alsidigt arbejde i Menighedsrådet, er du velkommen til at kontakte
en af os i valgudvalget for nærmere oplysninger.
Aksel K. Mathiesen
30 26 79 40

Søndag 6. marts 11.00 i Sognehuset
FAMILIESANG
Efter gudstjenesten er der en times familiesang for familier med børn i alderen 2 - 10
år. Vi er vært med pølsehorn og kakaomælk, så I skal ikke tænke på frokost. Der er
tilmelding, og mindste deltagerantal er 10 personer.
Børn gratis, voksne 25,Søndag 17. april efter gudstjenesten
KIRKEFROKOST
Så er der igen hyggelig kirkefrokost. Inviter mormor og morfar med til en dejlig frokost.
Frokost kr. 40,- inkl. kaffe/te
Onsdag 20. april 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Dr.theol. Christian Gottlieb fortæller medrivende om Den Russisk-Ortodokse Kirke og
Putin. Se omtale andet steds i bladet.
Kaffe 25,Søndag 22. maj 15.00 i Kirken
KONCERT
Kim Sjøgren & Villads besøger os med deres livsbekræftende musik. 14 årige Villads
fik en fin finaleplads i DR1 udsendelsen ”Vidunderbørn”. Billetter kr. 150,- fås på billetten.dk
Torsdag 26. maj 19.00 i Sognehuset
MUSIK
Sædvanen tro afholder Musikscentret sæsonens afslutningskoncert under ledelse af
Jytte Egfos. Her møder vi de nye talenter, vi skal holde øje med i årene fremover. En
virkelig hyggelig aften i selskab med unge talenter.
Gratis entré
Tirsdag 14. juni 19.00 i Kirken
MUSIK
Domkirkens Drengekors Sopraner kommer og fortryller os. Kom og nyd musikken
sammen med os.
Gratis entré
HUSK SOGNECAFÉ HVER MANDAG FRA 10.00 - 12.00 I SOGNEHUSET

En præst, en pils, en bro, en sang

Per Tamdrup Flintrup
40 26 32 77

Kirsten Grauholm
21 49 92 87

Foredrag
Kirken er opstanden! Den RussiskOrtodokse Kirkes tilbagevenden til
det russiske samfund. Siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991 er den
Russisk-Ortodokse Kirke med bemærkelsesværdig kraft vendt tilbage
som en markant og indflydelsesrig
spiller i dagens Rusland. En spiller
med umisforståelige ambitioner om
at præge det russiske samfund i ortodoks retning efter syv årtier med det

militant ateistiske sovjetregime, som
forsøgte at skabe det totalt sekulære, a-religiøse samfund.
Det lykkedes som bekendt ikke, men
spørgsmålet om hvad der kommer i
stedet, må stadig betragtes som
åbent og uafklaret, om end krisen i
Ukraine måske bidrager til at antyde
en retning.
Kom og hør det spændende foredrag
med Christian Gottlieb den 20. april.

Her i Sdr. Starup Sogn findes der
mange gode, små anekdoter fra hverdagen. Livet blomstrer i Starup, og
det udmønter sig på mange forskellige måder, som mange gang kan fremkalde et smil.
Har du en dejlig oplevelse, du vil dele, så er du velkommen til at kontakte
os.
Denne gang kan vi underholde med
en anekdote fra Bådelauget bag Kirken - og det skulle være ganske vist!
Hvert år samles Bådelaugets medlemmer og udsætter broen efter vinteren. Begivenheden sluttes med standerhejsning af laugets karakteristiske
flag med søhesten, en øl, en pølse og
en sang.
Året for denne historie havde præsten
haft en ceremoni i Kirken og var derfor på denne solskinsdag stadig iført
sin sorte kjole, da han beslutter at slå
et slag forbi bådebroen på vej hjem til
præstegården.

Flinke borgere er i gang med standerhejsningen på broen, og præsten
bliver selvfølgelig også budt på en
kold fra kassen, da han kommer.
Så står de der, de gode mænd, og ser
ud over fjorden i solskin med en bajer
i hånden, mens både fra Haderslev og
fjernere havne stævner forbi.
Gad vide hvad de har tænk, de sejlere, der passerede. Måske: ”Her er vel
nok hyggeligt. De har endda præsten
til at velsigne broen. Det må blive en
god sejlsæson!”
Og sådan gik det til, den dag præsten
fik en pils på broen i solen.
Så tænker man på Gnags, der synger:
Når jeg bliver gammel
Så vil jeg sidde på en bænk
Der hvor havet slår ind over molen
Og ta imod duglette perlestænk
Af hav, når det glitrer i solen!
Pas godt på jer selv og hinanden!
Hilsen Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes!

Pinsegudstjenste på Årø
Så skal der igen holdes stor fællesgudstjeneste på 2. Pinsedag, og denne gang
skal vi til Årø ved øens fyrtårn.

Sognecafé

Gudstjenesten starter kl. 10.30. Færgen sejler fra Aarøsund kl. 09.20 og det vil
være gratis den dag pga. den store gudstjeneste.

Mandagens Sognecafé går rigtigt godt. Vi har mange gæster om mandagen fra
10 - 12, og der er stadig plads til flere, der snakker, hygger og spiller spil.

Når man kommer til øen drejer man mod højre, og så kommer man hen til fyrtårnet. Der vil være skilte til at hjælpe på vej.

Vi mangler dog flere frivillige værtinder og værter til at hygge om vore gæster.
Det er jo ærgerligt, hvis et godt tilbud må slutte, fordi der mangler frivillige.

Dagens korleder er Thomas Berg Juul, organist ved Haderslev Domkirke og
leder af Haderslev Pigekor.

Er du interesseret i at lave en kande kaffe og sætte lidt brød på bordet inden
gæsterne kommer om mandagen, kan du kontakte Lone Jørgensen på telefon
25 30 99 98.

Der vil også være mulighed for køb af mad, drikkelse, slik og der vil også være
en kagebod. Vil nok også være en god ide med noget godt og praktisk udendørs
tøj.

