Gudstjenester:

Sdr. Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

Dato

Kl.

Præst

4. juni

10.00

Pinsedag

J. Kappel Hansen

5. juni

11.00

Anden pinsedag

Gram Slotspark/Provstiet

11. juni

10.00

Trinitatis søndag

H. Öberg

18. juni

10.00

1. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

25. juni

09.00

2. søndag efter trinitatis

P. Kristiansen

2. juli

10.00

3. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

9. juli

10.00

4. søndag efter trinitatis

16. juli

10.30

5. søndag efter trinitatis

H. Öberg
Næsgudstjeneste i Grarup
ved L.P. Melchiorsen

23. juli

10.00

6. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

30. juli

Ingen

7. søndag efter trinitatis

Ingen

6. august

09.00

8. søndag efter trinitatis

L.P. Melchiorsen

13. august

10.00

9. søndag efter trinitatis

H. Öberg

20. august

10.00

10. søndag efter trinitatis J. Kappel Hansen

27. august

10.00

11. søndag efter trinitatis J. Kappel Hansen

Vandre rute og CAMINO på Haderslev Næs
Søndag d. 18. juni åbner CAMINO r uten Hader slev Næs.
CAMINOEN er en vandre rute på over 90 km mellem 9 smukke kirker i vores
smukke østsønderjyske morænelandskab. Ruten går gennem mark og skov, ad
grusstier, landeveje og cykelstier, og med kig til bakker og vand.
Kl. 9.30 er der ½ times introduktion til Caminoen i Starup. Star t fr a Star up
Hede - lågen ved indgangen til heden - og slut ved Starup Kirke.

Kl. 10.00 Mulighed for at deltage i gudstjenesten i Star up Kir ke. Bagefter
kan man vælge at fortsætte vandreturen. Dagen byder desuden på mulighed for
Geocaching skattejagt, hvor stederne kan findes vha. GPS + meget mere
Der udsendes særskilt program for hele åbningsdagen i blandt andet ugeavisen, og på Caminohjemmesiden http://caminohaderslev.dk/
Karl Erik Olesen

- stedet hvor vi mødes
Tirsdag 16. maj
Torsdag 22. juni
Onsdag 23. august
Onsdag 20. september
Tirsdag 24. oktober
Torsdag 23. november

Nr. 2 - 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
Organist J ytte Egfos
tlf. 74 52 25 01 / 20 27 25 26
musikcentret.nel.jytte@mail.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

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

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk
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Gudstjeneste



Uddannelse



Diakoni



Mission

Dette er de fire grundelementer
i Kirkens arbejde, gennem hele
kirkens historie.
På området ”uddannelse” har
der gennem årtier forgået
mangt og meget af stor værdi
for at øge indsigten i, og kendskabet til, kristendommen her i
Starup. I særdeleshed har der
været undervist i betydningen
af kristendommen for den enkelte person, men så sandelig
også i, hvad kristendommen
har af betydning for verden.

Undervisningen har været målrettet både børn og voksne, og
undervisningen har i form været både direkte og indirekte.

Vi har f.eks. haft Minikonfirmand undervisning, Konfirmand undervisning og diverse
studiekredse. Derudover har vi
gennem årene haft et utal af
højt kvalificerede foredragsholdere i både Konfirmandstuen og i Sognehuset, til stor
glæde og opbyggelse for mange mennesker.
Til efteråret tager vi igen Minikonfirmand undervisningen
op. Den har ligget i dvale, men
planlægningen og tilrettelæggelsen af denne umådeligt vigtige undervisning er allerede
godt i gang.
Følg venligst med på Hjemmesiden, og her i Kirkebladet
omkring tider og datoer - og
husk samtidig de andre tiltag
på området ”undervisning” her
i Starup.
Jørgen Kappel Hansen,
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer. Se mere på www.starupkirke.dk
Torsdag 15. juni 19.00 i Sognehuset
MUSIK
Sædvanen tro afholder Musikcentret sæsonens afslutningskoncert under ledelse af Jytte
Egfos. Du kan opleve flere forskellige instrumenter, bl.a. klaver og guitar. Sæsonen
gennemgås, og der vil være referencer til Reformationsåret.
Gratis entré
Tirsdag den 22. august 19.00 i Sognehuset
FOREDRAG
Fra Haderslev til TV2 Nyhederne. TV2 og TV2 News-studieværten Kristian RingHansen Holt lægger vejen for bi Sognehuset. Kr istian er født og opvokset i Hader slev og startede sin journalistiske karriere på det hedengangne Radio Haderslev - i 1987
som gymnasieelev. Han har i efterhånden mange år arbejdet på TV2s nyheder og kan
fortælle anekdoter om mange spændende oplevelser bag kameraet, i studiet og i
”marken”. OG: Måske kan han stadig håndtere et opretstående klaver - vi får se og høre.
Kaffe kr. 25,Lørdag 2. september 16.00 i Kirken
- HVA’ SÅ, LUTHER?
16 nutidige sange om go'e gamle Luther! Vi får besøg af Lutherbandet. Et et orkester
bestående af Betty og Peter Arendt, Christian Arendt, Søren Andresen, Per Vibskov og
Anders Matti Pedersen. Dele af denne koncert blev udsendt som midnatsgudstjeneste
på DR1, nytårs aften, 2010/11. Billetter kr. 100,- på www.billetten.dk og ved døren.
Tirsdag 29. september 10.30 i Kirken
FOR BØRN
Betty og Peter Arendt kan opleves i kirken med musik og historier. For 0., 1. og 2.
klasse. Som altid bliver det rigtigt festligt, og mon ikke det handler lidt om Luther?
Tirsdag 10. oktober 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Generalsekretæren for SAT-7 i Europa, Kurt Johansen, Chr istiansfeld, for tæller
om den arabisk-kristne tv-station, der med tv-studier i Egypten, Libanon, Tyrkiet og
Cypern sender kristne programmer 24 timer i døgnet på fire kanaler på arabisk, tyrkisk
og persisk. SAT-7 drives i et unikt samarbejde mellem de mange forskellige kirkesamfund i Mellemøsten og henvender sig dermed til omkring 300 millioner mindretalskristne tv-seere. SAT-7 får støtte fra hele verden, herunder også betydelige beløb fra
Danmark.
Kaffe kr. 25,Torsdag 26. oktober 19.30 i Kirken
SKUESPIL
Forsøgsscenen opfører præst og forfatter Sten Kaaløs teaterstykke: ”Martin Luther død eller levende”. Alle detaljer er endnu ikke på plads - heller ikke prisen, så sæt
mærke ved datoen og følg med på vores hjemmeside www.starupkirke.dk
Onsdag 15. november 19.30 i Kirken
FOREDRAG
Den karismatiske, danske franciskanermunk Broder Theodor med de store armbevægelser, brede smil og direkte sprog beretter om sit spændende liv - fra barndommen i
Flensborg, over bager, kok, bartender, fabriksarbejder og højskolelærer i Horsens, Haderslev og Aarhus - til livet som franciskanermunk ved den store basilika i Assisi. Først
-til-mølle-billetter ved døren, kr. 100,-. Dørene åbnes kl. 18.30.

Invitation til afskedsreception for graver Annetinne Holst
Efter 21 år som graver ved
Sdr. Starup Kirke har graver
Annetinne Holst valgt at gå på efterløn.
Vi inviterer derfor til afskedsreception
for Annetinne Holst
fredag den 30. juni 2017
klokken 15:00 – 17:00 i Sognehuset.
Vi håber du/I vil markere dagen
sammen med os.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Reparationer på kirken
Du har sikkert set stilladserne ved kirken. Vi er ved at udskifte taget på sideskibene og over koret. Der monteres nye tagbrædder. De gamle var imprægneret i
tjære, og det kunne lugtes i kirken. Det gør man ikke længere, så det vil hjælpe
på lugten i kirken.
En lille mur er allerede muret op i gavlen, og nye brædder er monteret. Der
kommer nye tagrender og afløb, der monteres ny zinkinddækning og der fuges.
Det gamle bly tag er nedtaget og fragtet til Thy, hvor blytækkeren smelter det
om og støber nye plader, som bliver monteret snarest muligt.
Alt i alt en lille opgave, men da vi skal følge retningslinjerne fra Nationalmuseet, så skal håndværkerne arbejde lidt mere end man normalt gør ved tagudskiftning.

Nyt fra formanden
For mig handler arbejdet i menighedsrådet meget om værdier og menneskers hverdag. Folkekirken er en del af almindelige menneskers hverdag,
og skal være der for alle.
Folkekirken skal favne bredt og være en aktiv medspiller i lokalsamfundet.
Arbejdet kan meget nemt komme til at handle om økonomi og drift, så vi
glemmer det væsentlige. Jeg er derfor glad for, at menighedsrådet har besluttet, at vi nu vil i gang med at arbejde med en vision for Sdr. Starup Kirke. Det er planen, at vi går i gang sidst på året, og det er så meningen, at vi
senere vil involvere menigheden i arbejdet.
Det er et arbejde, som jeg ser meget frem til
Menighedsrådet vil gerne sende en stor tak til den tidligere formand Jørgen
Dahlmann, som har været formand de seneste 12 år, og med i menighedsrådet endnu længere. Jørgen Dahlmann har ydet en kæmpe indsats gennem
årene og det vil vi sige en stor TAK for.
Som det fremgår har vores graver valgt at gå på efterløn. En stor TAK til
Annetinne Holst for en kæmpe indsats. Afskeden bliver markeret ved en
afskedsreception.
Lige nu undersøger menighedsrådet, om vi kan drive kirkegården på en
anden måde, for eksempel ved et udvidet samarbejde med andre kirkegårde. En ting vil vi godt love: Det bliver ikke på bekostning af den service og
kvalitet, der i dag præger kirkegården.
Kirsten Grauholm

Det nye menighedsråd

I menighedsrådet glæder vi os over, at vi igen har fået restaureret vores kirke,
så den kan holde mange år endnu.
Per Flintrup

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.

Fra venstre: Jørgen Kappel Hansen, Kirsten Grauholm, Carl Enevoldsen, Karl Erik Olesen,
Gunild Bogdahn, Per Flintrup, Lone Jørgensen, Ulla Flintrup, Eva Lund Pedersen og Jens
Christensen.

