Gudstjenester:

Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

Dato

Kl.

Præst

5. juni

10.00

2. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

12. juni

10.00

3. søndag efter trinitatis

J. Colding Frederiksen

19. juni

10.00

4. søndag efter trinitatis

J. Kapel Hansen

26. juni

10.00

5. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

3. juli

10.00

6. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

10. juli

10.00

7. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

17. juli

Ingen

8. søndag efter trinitatis

Ingen

24. juli

09.00

9. søndag efter trinitatis

L-P Melchiorsen

31. juli

Ingen

10. søndag efter trinitatis

Ingen

7. august

10.00

11. søndag efter trinitatis

L-P Melchiorsen

14. august

10.00

12. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

21. august

10.00

13. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

28. august

10.00

14. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

Sct. Hans aften ved Kirken:
I år er der ingen Sct. Hans arrangement ved
Kirken. Det skyldes, at Sct. Hans aften falder
sammen med starten på Kløften Festival, og
alle de søde frivillige, der plejer at hjælpe til
Sct. Hans arrangementet såmænd også er
frivillige hjælpere i Kløften.
Her tjener SUIF en lille skilling til idrætsaktiviteter, og det er jo ikke at kimse ad.
Vi ses derfor i 2017!

22. juni 19.00
30. august 20.00
13. september:
OPSTILLINGSMØDE
21. september 19.00
26. oktober 19.00
8. november: VALG TIL
MENIGHEDSRÅD
17. november 19.00

- stedet hvor vi mødes
Nr. 2 - 2016

Alle møder holdes i Sognehuset 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 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

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

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

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

www.starupsogn.dk

23. maj - 28. august
34. Årgang, nr. 148
Starup kirke har nu igen været
genstand for interesse. Denne
gang er det med bogen
”Haderslev - En købstad bliver
til”, med den vigtige undertitel
”udgravninger ved Starup og
Møllestrømmen”.
Bogen er rigt illustreret med både
farve og sort-hvide billeder. En
smuk bog. Og indholdet er særdeles spændende og informativ
læsning. Bl.a kan man på side 56
læse om Starup kirke, at en bjælke af eg fra indersiden af korets
østre gavltrekant
er
dendrologisk dateret og henført til
1000-tallets slutning. Vi har i
mange år sagt at Starup kirke er
Sønderjyllands ældste kirke, bygget i 1100tallet. Og vi fejrede
endda 900 års jubilæum i år
2000. Men nu må vi revidere vores opfattelse og konstatere at
Starup kirke er endnu ældre.

Bogen er udgivet af Museum
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, og redigeret af Tenna R.
Kristensen.
Den første sætning i indledningen, skrevet af Lennart S. Madsen, lyder sådan: ” Nærværende
bog er på mange måder et mønstereksempel på arkæologisk
forskning, når det er bedst” - og
de følgende 84 sider handler om
Starup kirkes historie, med de
opsigtsvækkende udgravninger
omkring kirken, som grundmateriale.
Vi har været så heldige, at en af
bogens forfattere, Anders Hartvig, af flere omgange har holdt
foredrag om udgravningerne.
Han har lovet at komme igen til
næste forår, med endnu mere nyt
om den interessante Starup kirke.
Glæd jer !
Jørgen Kappel Hansen
sognepræst.

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer. Se mere på www.starupkirke.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
Mandag 30. maj 9.30
UDFLUGT
Sognecafeen går på sommerferie og slutter den første sæson med en udflugt til Christiansfeld med guidet byvandring. Er du interesseret i at komme med, er der bindende
tilmelding senest 26. maj til Lone Jørgensen, tlf. 25309998.
Pris: 50,-

Vil du være med til at præge Sdr. Starup Kirke?
Sdr. Starup menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende
og relevant folkekirke.

Tirsdag 14. juni 19.00 i Kirken
KORSANG
Vi er så heldige at få besøg af Haderslev Drengekors Sopraner, der vil underholde os
med deres dejlige repertoire.
Gratis entré
Tirsdag 20. september 10.30 i Kirken
FOR BØRN
Betty og Peter Ahrent kan opleves i kirken med musik og historier. For 0., 1. og 2.
klasse. Som altid bliver det rigtigt festligt.
Søndag 28. august 15.00 i Kirken
GOSPEL
Den berømte gospel- og jazzsangerinde Marilyn T. Keller fra USA gæster os på et
helt særligt besøg. Marilyn er indbegrebet af gospel. Repertoiret er gospel, jazz, evergreens, R’n’B og popsange fra fx John Lennon og Sting. En oplevelse, hvor du får ægte
amerikansk gospel i din egen kirke. Billetter på www.billetten.dk
Entré 170,-

Sognecafeen holder
sommerferie i juni, juli
og august.
Vi ses igen mandag
den 5. september
kl. 10.00

Stil op til menighedsrådsvalget 2016
og vær med til at give noget godt videre.
Menighedsrådets roller og opgaver
Menighedsrådet er Sdr. Starup Kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:
Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, foredrag og sognecafe, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken.
Menighedsrådet har også ansvaret for rammerne og kirkens økonomi. Rådet
ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og
værner om kirkens kultværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet i Sdr. Starup består af 7 medlemmer. For at kunne stille op
skal du:


Være over 18 år



Være medlem af folkekirken



Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark mindst et år forud for
valgdagen

Hvad får man ud af det ?
Det er ulønnet hverv at sidde i menighedsrådet. Kun formanden, kasserer, kontaktperson og kirkeværgen får et mindre honorar.
Menighedsrådsarbejdet er en personlig udfordring til den enkelte. Gennem arbejdet i rådet og de forskellige udvalg får man indsigt og erfaring, som man
kan have glæde af i andre sammenhænge.
Fortsættes næste side 

 fortsat fra forrige side
De uformelle krav kan være mange:
Men vigtigst er evnen og viljen til samarbejde. Samarbejde og sammenhold gør
det nemmere at håndtere de sager, der kan opstå enten i forhold til personalet
eller de kirkelige og kommunale myndigheder.
Få dit navn på kandidatlisten
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på kandidatlisten. I praksis foregår
opstillingen her i Starup normalt på opstillingsmødet.
Vigtige datoer:
13. september 2016:
8. november 2016:

Orienterings- og opstillingsmøde til valg af
menighedsråd.
Valg til menighedsrådet.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Forhåndsreservering af gravsteder
Menighedsrådet har på mødet den
17. marts 2016 besluttet, at man
fremover kan reservere gravsteder
i de åbne afsnit på Kirkegården
mod betaling af gældende takst for
gravstedet ved reservation.

 den almindelige kirkegård

Regler for forældelse/forlængelse
af gravsteder er gældende fra reservationsdatoen.

Menighedsrådet har af driftsmæssige hensyn besluttet, at den nye
del af skovkirkegården er opdelt i
tre afsnit. Når det åbne afsnit er
belagt 80 % åbnes der for et nyt
afsnit.

Det betyder, at der kan reserveres
gravsteder følgende steder:

 den del af skovkirkegården, der
først blev indviet
 de første fem rækker på den
nye del af skovkirkegården.

Find flere informationer om aktiviteterne i Starup Kirke og Sognehus:

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk

