Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato

Kl.

Præst

3. marts

10.00

Fastelavn

J. Kappel Hansen

10. marts

10.00

1. søndag i fasten

H. Öberg

17. marts

10.00

2. søndag i fasten

P. Larsen

24. marts

10.00

3. søndag i fasten

J. Kappel Hansen

31. marts

10.00

Midfaste

M. Brorson / JKH

7. april

10.00

Mariæ bebudelse

J. Kappel Hansen

14. april

10.00

Palmesøndag

H. Öberg

18. april

10.00

Skærtorsdag

J. Kappel Hansen

19. april

10.00

Langfredag

J. Kappel Hansen

21. april

10.00

Påskedag

J. Kappel Hansen

22. april

14.00

Anden påskedag

Domkirken

27. april

10.00

Konfirmation C

J. Kappel Hansen

28. april

10.00

Konfirmation A

J. Kappel Hansen

5. maj

10.00

Konfirmation B

J. Kappel Hansen

12. maj

10.00

Afskedsgudstjeneste J. Kappel Hansen

17. maj

Ingen

Bededag

19. maj

10.00

4. søndag efter påske NN

26. maj

10.00

5. søndag efter påske H. Öberg

30. maj

09.00

Kristi himmelfart

Ingen

L.-P. Melchiorsen

Nr. 1 - 2019

Henvendelser til menighedsrådet kan mailes til:
8969@sogn.dk
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
Organist J ytte Egfos
tlf. 74 52 25 01 / 20 27 25 26
musikcentret.nel.jytte@mail.dk
Kirkesanger Egon Schjøtt
tlf. 74 52 67 14
Graver Ole Holst
tlf. 23 44 84 81
Sognehusbestyrer
tlf. 28 12 12 11

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

Marts - April - Maj
37. Årgang, nr. 159

Sdr. Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes

Sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen
Kasserer Lone J ør gensen
Menighedsrådsmedlem
Carl Enevoldsen

Efter ansøgning er jeg er blevet bevilget afsked med pension på grund af alder fra ud-

Menighedsrådsmedlem
Karl Erik Olesen

gangen af juni måned 2019.

Menighedsrådsmedlem
Eva Lund Pedersen

På grund af afvikling af ferie, vil der være

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

afskedsgudstjeneste søndag den 12. maj 2019
kl. 10.00 i Starup Kirke, med efterfølgende
reception i Sognehuset.

Stillingsopslag - Hjælper til Minikonfirmander
Menighedsrådet søger en person, der kan være praktisk hjælp i forbindelse med undervisning af minikonfirmander.
Pt. planlægges følgende torsdage i maj: 2., 9., 16. og 23. Kl. 14.00 til
16.00 i Sognehuset.

Sognecafé

Der indhentes børneattest.

Husk Sognecafeen hver mandag fra 10.00 - 12.00.
Vi hygger, spiller brætspil og kort, strikker, og snakker.
Du er hjerteligt velkommen.
Pris: 10,- for kaffe og brød.

Henvendelse til Kirsten Grauholm: k.grauholm@gmail.com
med oplysning om navn og
adresse.

Med venlig hilsen
Jøren Kappel Hansen,
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer. Se mere på www.starupkirke.dk
Torsdag 21. februar 20.00 i kirken
KONCERT
Danmarks bedste fortolkere af det irske orkester U2, Die Herren, vender tilbage
til Starup kirke. Bonos tekster og U2s musik, Die Herren leverer deres fortolkning – en helt speciel kirkekoncert i en fantastisk akustik.
Entré kr. 185,- på billetten.dk
Søndag 10. marts 15.00 i Kirken
KONCERT
Sigurd Barrett synger salmer for store og små. Det er i år 450 år siden den første salmebog blev trykt, og det er temaet denne gang. En forestilling for alle
generationer.
Entré :Voksne kr. 200,- Børn og unge t.o.m. 14 år kr. 80,- på billetten.dk
Søndag 24. marts 14.30 i Sognehuset
MUSIK OG FÆLLESSANG
Hvis du har lyst til at synge med på sange af Kim Larsen, Dissing, Benny Andersen, Pia Raug m.fl., så kommer Ole Busk Jepsen med sin guitar og synger
for. Ole har tidligere spillet sammen med Uno Wierød til Al-sangs-arrangementer, så vi genopliver hyggen om at synge sammen.
Entré inkl. kaffe/te 50,Tirsdag 26. Marts 19.00 i Kirken
DRENGEKOR
Haderslev Domkirkes drengekor. Målet er at skabe et kor, der i kraft af et
stærkt fællesskab får gode musikalske og sociale oplevelser. I 2018 var drengekoret i USA og sang for 1500 mennesker i Washington.
Entré kr. 50,- ved døren
Tirsdag den 14. maj 19.30 i Kirken
ACAPELLA-KOR
Vi får her besøg af det lokalt baserede acapella-kor, Acavoca-koret, der giver
deres spændende versioner af sange fra bl.a. Sting, Mads Langer, Bob Dylan,
Oh Land og Coldplay. Nærmere følger på hjemmesiden.
Torsdag 23. Maj kl. 19.00 i Sognehuset
AFSLUTNINGSKONCERT
Sædvanen tro afholder Jytte, Musikcentret, sæsonens afslutningskoncert. En
aften med musik, sang og fortælling. En hyggelig aften med familie, venner og
sognets beboere. Vi byder på kaffe og kage.
Gratis entré.
Lørdag den 23. juni
SKT. HANS VED KIRKEN
Sæt kryds i kalenderen. Traditionen følges med bål, båltale, levende musik,
fællessang og hyggesnak på pladsen foran kirken. Følg med i programmets
”udvikling” på hjemmesiden.
Fri entré.

Invitation til afskedsreception for sognepræst Jørgen Kappel

Efter 22 års virke ved Sønder Starup Kirke går Sognepræst
Jørgen Kappel Hansen på pension.
I den anledning er der afskedsgudstjeneste søndag den 12.
maj 2019 kl. 10.00.
Efterfølgende indbyder Sdr. Starup Menighedsråd alle, der
har tid og lyst, til reception for at ønske vores sognepræst og
fru Margaret Hammer et godt otium.
Receptionen holdes i Sognehuset 12. maj 2019 kl. 12.00 til
15.00
Med venlig hilsen
Sdr. Starup Menighedsråd

Hjertestarter ved Sognehuset
Menighedsrådet vil gerne have installeret en hjertestarter ved Sognehuset. Det kan nu i foråret lade sig gøre - ganske gratis, hvis vi tilmelder os
Hjerteforeningens Landsindsamling d. 28. april.
Vi skal være minimum 15 indsamlere – og hvis du vil være med til at
skaffe en Hjertestarter, så skal du sende en mail til undertegnede med
navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse, så kontakter jeg dig efterfølgende.
Det vil foregå på den måde, at du skal
hjælpe et par timer søndag formiddag
den 28. april som indsamler – og så vil
vi gratis få installeret en hjertestarter på
Sognehuset med både anskaffelse og installering betalt.
Seneste tilmelding er den 14. marts
2019.
I håbet om, at vi kan stille et hold.
Karl Erik Olesen tlf. 21216380.
mail: keohaderslev@gmail.com

Matriklerne omkring kirken og nedbør
I gamle dage, for godt 100 år siden, lå Starup Kirke midt i fjorden. Det var
tydeligst, når man sejlede ind mod kirken fra øst f. eks. ude fra Djævleøen.
Det vil sige, at der rundt om kirken på de 3 sider var vand dengang: Fjorden mod nord og mod øst. Mod vest den oprindelige fjordarm, som starter nede ved præstegården, i det lave område mellem præstegården og
kirken. Det er i dag sprunget i skov i hvert fald 2 gange i de sidste 50 år
med en fældning imellem, og for 45 år siden gik der kreaturer på stykket.
Fjordarmen går faktisk helt op til Årøsundvej - der hvor den tidligere tank
ligger. En del af denne fjordarm har efter al sandsynlighed været med en
lille havn for ca. 1000 år siden. Her har det været muligt at sejle byggematerialer ind til kirkebyggeriet.
Hvordan er alt dette blevet ændret til det udseende der er i dag?
De største ændringer er sket på grund af de uddybninger, der har været
af fjorden for at få en sejlrende med en vis dybde. Når der skal graves en
sejlrende, så er det lettest, hvis alt det, der bliver gravet op, kan lægges
lige i nærheden. Det er det, der er sket øst for kirken – og det ses tydeligt
på matrikelkortet, hvor matriklerne 277, 114, 1666, 179 og lidt af 1365
alle består af opfyld fra fjorden – så inden der kom sejlrende i Haderslev
Fjord lå Starup Kirke midt i fjorden.
Ja i enkelte situationer med højvande har fjordvandet nået helt op til Kirkevej – altså syd for kirken, så kirken har ligget ude på en halvø med
vand næsten hele vejen rundt, og det kan faktisk stadig ses i vegetationen og nede i undergrunden.
Lillian Martinusen, som boede lige ovre på den anden side af fjorden i
Vesterris, malede for godt 25 år siden et meget fint billede med kirken i
midten af fjorden – eller sådan ser det ud på billedet. Billedet hænger i
dag på Historisk Arkiv på Kløvervej.
Og hvorfor så den historie lige nu? Jo fordi vandet i undergrunden kan
stadig godt drille os. Når det regner meget, har der været en hel lille sø
på den sydligste del af parkeringspladsen. Det er der gjort noget ved.
Derfor har der været gravearbejde på parkeringspladsen for at forbedre
afløbsforholdene med nogle faskiner.
Karl Erik Olesen

