Gudstjenester:

Sdr. Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

- stedet hvor vi mødes

Dato

Kl.

5. marts

10.00

1. søndag i fasten

P. Larsen

12. marts

10.00

2. søndag i fasten

H. Öberg

19. marts

09.00

3. søndag i fasten

L.-P. Melchiorsen

26. marts

09.00

Midfaste

P. Kristiansen

2. april

10.00

Mariæ bebudelse

H. Brorson/JKH

9. april

10.00

Palmesøndag

H. Öberg

13. april

10.00

Skærtorsdag

J. Kappel Hansen

14. april

10.00

Langfredag

J. Kappel Hansen

16. april

10.00

Påskedag

J. Kappel Hansen

17. april

14.00

Anden påskedag

Fælles i Domkirken

23. april

10.00

1. søndag efter påske

J. Kappel Hansen

30. april

10.00

Konfirmation

J. Kappel Hansen

7. maj

10.00

Konfirmation

J. Kappel Hansen

12. maj

10.00

Bededag

J. Kappel Hansen

14. maj

10.00

4. søndag efter påske

H. Öberg

21. maj

10.00

5. søndag efter påske

J. Kappel Hansen

25. maj

10.00

Kristi himmelfartsdag

M. Brorson/JKH

Organist J ytte Egfos
tlf. 74 52 25 01 / 20 27 25 26
musikcentret.nel.jytte@mail.dk

J. Kappel Hansen

Kirkesanger Egon Schjøtt
tlf. 74 52 67 14

Menighedsrådsmedlem
Carl Enevoldsen
fjordvej23@gmail.com

Graver Annetinne Holst
tlf. 23 44 84 81
starupkirkegaard@hotmail.com

Menighedsrådsmedlem
Karl Erik Olesen
keohaderslev@gmail.com

Sognehusbestyrer
tlf. 28 12 12 11

Menighedsrådsmedlem
Eva Lund Pedersen

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

Regnskabsfører Ulla Flintr up
ulla@coacha.dk

28. maj

10.00

Præst

6. søndag efter påske

Konfirmandindskrivning for de elever der vil konfirmeres i
Starup Kirke hhv. 29. april 2018 og 6. maj 2018, foregår
i Starup Kirke tirsdag den 29. august 2017 kl.19.30.
Medbring dåbsattest og forældre/værge.

Tirsdag 17. januar
Onsdag 22. februar
Torsdag 23. marts
Tirsdag 16. maj
Torsdag 22. juni
Onsdag 23. august
Onsdag 20. september
Tirsdag 24. oktober
Torsdag 23. november

Nr. 1 - 2017

Alle møder holdes i Sognehuset
kl. 19.00 og er offentlige.
Du er hjerteligt velkommen.

Kirkelig vejviser:
Sognepræst J ør gen Kappel Hansen
Starup Hedevej 21
tlf. 21 20 20 31
jkha@km.dk
Bistandspræst Henr iette Öber g
tlf. 51 44 22 98
hob@km.dk
Kirkekontoret
Starup Hedevej 21
tlf. 74 52 88 08

www.starupkirke.dk

Menighedsrådsformand
Kirsten Grauholm:
k.grauholm@teliamail.dk
Næstformand og kirkeværge
Per Flintrup
post@pf-trading.dk
Sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen
tlf. 25 30 99 98
lone@nela.dk
Kasserer Gunild Bogdahn
gunild@bogdahn.dk

www.starupsogn.dk

Marts - April - Maj
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I året 1517 satte munken
Martin Luther 95 teser op på
kirkedøren i den lokale kirke
i Wittenberg i Tyskland.
Dette fejrer vi i Danmark i
år som et 500 års jubilæum.
Luthers handling blev nemlig begyndelsen til Reformationens indførelse i Danmark
i år 1536.
500 året for Luthers opsættelse af de 95 teser bliver også fejret i mange andre protestantiske lande, bl.a. i
Tyskland.
Her i Starup fejrer vi bl.a.
begivenheden med en musisk tilgang ved Peter og
Betty Arendt. De kommer til
Starup Kirke lørdag den 2.
september kl. 16.00 med
stykket: Hva’ så Luther?

Inde i Haderslev bliver der
afholdt et ”Folkemøde” den
2. juni kl. 13-22, nemlig Haderslev-mødet:
#Reformationen.nu.
En stort opsat og indholdsrig dag. Følg med i dagspressen.
Martin Luthers liv og virke
er en væsentlig del af konfirmandundervisningen
i
Danmark. Også her i Starup.
Hvis ikke konfirmanderne
kender til Luther fra deres
undervisning i skolen, kender de til ham, når de bliver
konfirmeret... for vi er jo
den
dansk
evangelisklutherske kirke her i Danmark.
Jørgen Kappel Hansen,
sognepræst

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

Mission? – Kan det være at undervise 300 pubertetspiger i fysik?

Det nye menighedsråd

Tirsdag 21. februar 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Leder af Fanø Kunstmuseum Birgitte Schack Rasmussen holder et informativt foredrag
om August Wilckens, som har udsmykket kirken. August Wilckens, der blev født i
Haderslev i 1870 og uddannet i Dresden, hvor han senere blev professor, er blevet kaldt
Fanøs tyske hjemstavnsmaler. Han er maleren, der gjorde tyskerne opmærksom på
Fanø, men han er også kendt for sine restaureringer af kirker i Sønderjylland og Slesvig
-Holsten.
Kaffe kr. 25,-

Midt i Afrika – i Tanzania – vest for Victoriasøen, helt ude i bushen ligger
Bweranyange - en kostskole for 300 piger på 14-18 år. Her kan man, på 4 år,
få en eksamen, der svarer til en dansk 10. klasse.

Menighedsrådet har nu konstitueret sig som følger:


Kirsten Grauholm som formand og kontaktperson

Pigerne er helt som danske teenagere, pjattede, sjove, provokerende - men
for det meste bare helt almindelig søde, fornuftige og tænksomme piger. Piger uden materielle goder, uden smartphones, eller mobiltelefoner i det hele
taget, uden smart tøj, flere par sko, eller bare en skoletaske.



Per Flintrup som næstformand og kirkeværge



Gunild Bogdahn som valgt kasserer



Lone Jørgensen som sekretær

Jeg har tidligere været efterskolelærer, har undervist 9. og 10. klasse i mange
forskellige fag. På Bweranyange har jeg været lærer i foreløbig 5 måneder,
undervist i fysik og biologi. Det er især form 2, som jeg har undervist – hvilket svarer til 9. klasse - Det er ikke helt så nemt at undervise i Tanzania som i
Danmark. Pigerne har ingen bøger, skolen har ingen fysikinstrumenter, de
eneste undervisningsmaterialer i biologi er naturen udenfor – og så er der 58
piger i en klasse – en lille klasse efter afrikanske forhold. Det var en stor
overgang, nærmest et kulturchok, fra et Danmark hvor vi har alt – til et Tanzania hvor man næsten ingenting har - hverken i hjemmene eller i skolen.



Eva Lund Pedersen



Karl Erik Olesen



Carl Enevoldsen

Skolen har et stort fysiklaboratorium, bygget for svenske penge, men ingen
fysikinstrumenter. Jeg var hjemme i Starup, midt i perioden, for at samle
penge til bøger og fysikinstrumenter til skolen. Jeg ringede til alle kommunens skoler, spurgte, om de havde nogle fysikinstrumenter, som de kunne
undvære, og fik meget godt fysikudstyr. Ligeledes kontaktede jeg en del forskellige foreninger, og spurgte om penge til bøger til pigerne. Det gav omkring 35.000 kr. For dem købte jeg 1017 bøger - nok til at alle pigerne fik en
bog i matematik, fysik, biologi og kemi – det er lykkes at få skolen til at indføre det samme lånesystem, som vi kender fra danske skoler – så bøgerne
kan vare i mange år. Pigerne har selvfølgelig andre fag, og jeg samler stadig
penge til bøger – en folkeskole har foræret mig indholdet af deres fysiklokale, så nu skal der findes en container, inden jeg rejser tilbage til skolen igen.

Kirke, Kirkegård og præstegårdsudvalget er lagt sammen med Markudvalget, og består af: Karl Erik Olesen (formand), Carl Enevoldsen,
Lone Jørgensen og Jørgen Kappel Hansen.

Onsdag 22. marts 19.00 i Kirken
KORSANG
Vi er så heldige igen at få besøg af de talentfulde piger fra Haderslev Domsogns Pigekor til en fantastisk koroplevelse.
Gratis entré
Søndag 2. april efter gudstjenesten
KIRKEFROKOST
Kom til skønt samvær og smag den gode mad fra Eva’s. Vi snakker og hygger, og der
er både plads til bedstemor og naboens unger, eller hvad med at invitere farmand på
frokost?
Frokost kr. 40,- inkl. kaffe/te, konfirmander gratis
Søndag 30. april 9.30 i Øsby Kirke
OPTAKT TIL NÆSSETS CAMINO
Pilgrimsgudstjeneste og pilgrimsworkshop v/Jette Dahl, som tager udgangspunkt i Luther-rosen. Herfra ledes gudstjenesten gennem de 7 pilgrimsord, som også går som en
rød tråd gennem den efterfølgende workshop. Tilmelding til workshoppen senest 23.
april til enten sms 29646692 eller mail elsebeth@gunderlund.dk. Se mere på
www.haderslevstift.dk/reformationen.
Pris kr. 100,Søndag 18. juni
CAMINOEN ÅBNER
-med andagt i Haderslev Domkirke v/biskop Marianne Christensen, og derefter 20 km
vandring på Næssets Camino, ledet af pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Med Lutherrosen som udgangspunkt går vi skiftevis i stilhed og samtale. Til slut er der fællesspisning. Vi skal smage ”Luther-gryden” fra sognepræst Jacob Ørsteds bog ”Godbidder”.
Se mere på www.haderslevstift.dk/reformationen.

I kirkens sprog hedder det mission – skolen er oprettet af den lutherske kirke.
- Det er fantastisk at få lov til at undervise på en skole i ”Udkantstanzania” opleve et samfund helt anderledes end det danske. Det er vigtigt, at piger i
Afrika får en god skolegang og en god uddannelse. – Det er ikke en selvfølge
i et land hvor dreng tæller mest, og hvor kvinder og børn får tæv. Hvis en
kvinde får uddannelse så deler hun sin viden med hele familien – hendes
mand og deres børn.

www.bodils-nye-eventyr.blogspot.com

Jeg vil gerne give mit lillebitte bidrag til at uddanne piger og kvinder i Tanzania – men især har skolen og pigerne givet min seniortilværelse et helt nyt
perspektiv. 300 tøser i puberteten - det er ikke kedeligt!
Bodil Jørgensen

Vores regnskabsfører gennem mange år Jakob Jepsen har valgt at stoppe. Ny regnskabsfører bliver Ulla Flintrup.
Menighedsrådet har på mødet den 17 januar 2017 ændret udvalgsstrukturen.

Aktivitetsudvalget er lagt sammen med Ekskursionsudvalget, og
består af: Gunild Bogdahn (formand), Carl Enevoldsen, Karl Erik Olesen,
Jørgen Kappel Hansen, Jytte Egfos og sognehusbestyreren.
Kirkebladsudvalget består af: Lone Jørgensen (formand), Per Flintrup og Jørgen Kappel Hansen.
Sognehusudvalget består af: Lone Jørgensen (formand), Gunild
Bogdahn og Carl Enevoldsen.
Valgudvalget består af: Karl Erik Olesen (formand), Lone Jørgensen
og Carl Enevoldsen.
Menighedsrådet er allerede kommet i arbejdstøjet. Udvalget for kirke, kirkegård og præstegård holdt møde tirsdag 17. januar 2017. Det kom dog
ikke langt i dagsordenen, før det blev til en helt anden dagsorden nemlig
vand. Vi valgte, at højvandssikre kirkegården, da vandstandsprognoserne
så slemme ud. Vi fik bestilt en tømrer og gik så i gang med at fylde sandsække. Heldigvis med god hjælp fra borgere i Starup, der havde set vores opslag på Facebook. Tusind tak for det!
Nu gik det ikke helt så galt, men det blev noget af en start for det nye
menighedsråd.

