Nr. 2 - 2018

Menighedsrådets møder 2018

Gudstjenester:
Dato

Kl.

Præst

3. juni

10.00

1. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

10. juni

10.00

2. søndag efter trinitatis

H. Öberg

17. juni

10.00

3. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

24. juni

10.00

4. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

1. juli

10.00

5. søndag efter trinitatis

P. Larsen

8. juli

10.00

6. søndag efter trinitatis

H. Öberg

15. juli

10.00

7. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

22. juli

Ingen

8. søndag efter trinitatis

Ingen
Fælles Næsgudstjeneste i
Grarup Kirke.

29. juli

10.30

9. søndag efter trinitatis

5. august

09.00

10. søndag efter trinitatis P. M. Langdahl

12. august

10.00

11. søndag efter trinitatis H. Öberg

19. august

10.00

12. søndag efter trinitatis J. Kappel Hansen

26. august

10.00

13. søndag efter trinitatis J. Kappel Hansen

Personalenyt:
Vores graver Jens Johansen Skov har opsagt sin stilling pr. 1. Maj
2018. Vi siger Jens tak for godt samarbejde og ønsker ham alt
godt fremover. Graverstillingen er opslået.
Alice Karstens, der har været afløser for sognehusbestyreren, har
også fået nyt arbejde. Tak for godt samarbejde til Alice og held og
lykke fremover.
I stedet for Alice har vi ansat Eivin Christensen som ny afløser for
sognehusbestyreren.
Endvidere er Ingrid Nissen ansat som ekstra medhjælper.
Velkommen til vore to nyansatte.

Juni - juli - august

Onsdag 20. juni
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Torsdag 23. august
Tirsdag 18. september

Sdr. Starup Kirke

Onsdag 24. oktober
Torsdag 22. november

- stedet hvor vi mødes

Find flere informationer om aktiviteterne i Starup Kirke og Sognehus:

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk

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
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

Guldkonfirmanderne ville gerne have en andagt. Det var tæt
på dagen for deres konfirmation i Sdr. Starup Kirke for 50 år
siden.
Vi mødtes i kirken. Gennemførte den planlagte andagt med
salmesang, Fadervor, Trosbekendelsen og en ”prædiken”,
hvor jeg i store træk gennemgik kirkens historie, dvs. ren
kirkehistorie. Det indbefattede
bl.a. de teologiske overvejelser
som der gennem tiden har været lagt til grund for indsættelse af genstande i kirken, og
overvejelser af de handlinger
folk gennem tiden har fortaget
sig.
Efter andagten blev der taget
billeder, og udvekslet erfarin-

ger og historier om det der skete
i kirken for 50 år siden.
Alle gik fra kirken med et opløftet sind og et smil på læben.
Alt dette var resultatet af en henvendelse fra en af guldkonfirmanderne for mange måneder
siden. Og det var lykkedes ham
at få fat i en stor del af holdet
som blev konfirmeret for 50 år
siden.
Unge mennesker bliver stadigvæk konfirmeret i kirkerne i det
ganske land. Også her hos os.
Det kunne egentlig være spændende at opleve, om der er Guldkonfirmander i år 2068.
Velkommen i kirke.
Jørgen Kappel Hansen
sognepræst.

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

Rådyr på kirkegården

Konfirmandindskrivning

Torsdag 31. maj 19.00 i Sognehuset
MUSIK
Sædvanen tro afholder Musikcentret 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 entusiastiske, unge mennesker. Klaver-eleverne viser,
hvad man har spillet i sæsonen 2017/18. En hyggelig aften med familie, venner og sognets beboere.
Gratis entré

Konfirmandindskrivningen for
elever der ønsker at blive
konfirmeret i Starup Kirke
henholdsvis
den 27. april, 28. april og 5. maj
2019, foregår i
Starup Kirke tirsdag den
21. august 2018 kl.19.30.

Lørdag 23. Juni ved Kirken
SCT. HANS AFTEN
Menighedsrådet genopliver en gammel tradition: Vi er i gang med planlægningen af
Sct Hans-aften ved sognehuset. Båltaler og den levende musik er engageret, og vi er
begyndt at samle træ til årets bål i Starup. Følg med på kirkens hjemmeside,
www.starupkirke.dk
Torsdag 6. september 19.30 i Kirken
COHEN I KIRKEN
Karsten Holm og Cohen-trioen gæster Star up Kir ke med der es for tolkninger af
Leonard Cohens tekster og musik. Trods tætpakket turné-program har Karsten Holm
og trioen fundet plads i kalenderen til et besøg hos os. Musikalsk fokuserer ”Cohen i
kirken” på at fortolke Cohens sange. Kvartetten, der består af akustiske og elektriske
guitarer, bas, violin og vokal, har skabt deres egne og originale arrangementer og givet
sangene nye farver og udtryk.
Entré kr. 125,- på billetten.dk fra 1. august
Tirsdag 18 september 10.30 i Kirken
SKOLEBØRN I KIRKEN
Betty og Peter Arendt kommer igen på besøg i Star up Kir ke med der es musikalske historier. Børnene fra 0, 1. og 2. klasse på Starup Skole inviteres.
Torsdag 20. September 19.30 i Sognehuset
KONCERT MED FÆLLESSANG
En hyggelig koncertaften - også med fællessang. Pianist Julia Tabakova er født og opvokset i Ukraine og uddannet på konservatoriet i Kiev. Hun kom til Danmark i 2005
for at studere på Det Jyske Musikkonservatorium, hvorfra hun debuterede fra solistklassen i 2008. Julia har afholdt adskillige koncerter i blandt andet Ukraine, Rusland,
Grækenland, Bulgarien, Italien, Østrig, Tjekkiet og i Danmark. Tenor Troels Pedersen
er privat uddannet sanger i Danmark og i Italien med studier i Bel Canto-teknik hos
professor Leonardo De Lisi i Firenze. Troels har afholdt koncerter i hele landet med
anerkendte musikere også med egne kompositioner og tekster. Troels har udover sit
virke som sanger udgivet flere bøger samt albummet ”Daglig tale”.
Entré inkl. kaffe/te kr. 35,Tirsdag 30. oktober i Sognehuset
FOREDRAG
Rene Rasmussen fra Sønderborg Museum for tæller om tilfangetagne r ussiske,
engelske og franske krigsfanger, der under 1. Verdenskrig, blev udstationeret i Sønderjylland, hvor de arbejdede inden for landbruget. Hovedparten af dem var russere og
Rene Rasmussen vil redegøre for, hvordan sønderjyderne tog imod de mange krigsfanger, hvilke krav de tyske myndigheder stillede vedrørende deres ophold, og hvorfor der
i lokalsamfundet var stor forskel på vurderingen af de forskellige nationaliteter. Foredraget belyser et særegent kapitel i Sønderjyllands nyere historie, og redegør for nogle
af de grundlæggende forudsætninger for at blive integreret i et nyt samfund.
Entré inkl. kaffe/te kr. 35,-

Medbring dåbsattest
og forældre/værge.

Modelfoto

Som mange andre kirkegårde har vi også råvildt, der kommer på kirkegården og spiser blomsterne fra kranse og buketter. Vi beklager naturligvis meget for de familier, det går ud over. Vi er opmærksomme på
problemet, og arbejder på at finde en permanent løsning.

Fredning af heden
Vi har fået information fra Slots- og Kulturstyrelsen om, at dele af heden
er blevet fredet i kategorien ”Beskyttelse af fortidsminde” med følgende
begrundelse:
”Museumsloven indeholder regler om beskyttelse af fortidsminder. Et
anlæg skal som udgangspunkt være mindst 100 år gammelt fra anlægstidspunktet, for at det kan betegnes som et fortidsminde”.
Om arealet skrives følgende:
”Forsvarsanlæg (Militært øvelsesanlæg): Et ca. 477 m (N-S) x 550 m
(Ø-V) stort areal med skyttegrave og nedgravninger. Grøfterne er mellem 2-3,5 m brede og ca. 0,5 til 1 m dybe. Nogle af grøfterne er anlagt
traverserende, mens andre løber i mere lige linjer eller i zigzag”.
Det er naturligvis spændende, at dele af heden således er udlagt som
fortidsminde, og det glæder os, at det er et område, hvor så mange kan
færdes frit og nyde naturen - og de omtalte skyttegrave.

A, B, og C-klassen henviser til de elever der har været 6. klasser i
Starup Skole under den betegnelse.

Aklassen

Bklassen

2019 28. april 5. maj

Cklassen

27. april

2020 26. april 3. maj
2021 25. april 2. maj
2022 24. april 1. maj

23. april

Menighedsrådet??? Hvad skal du der?
Sådan var der flere, der spurgte, da jeg i slutningen af 2016 meldte mig til
menighedsrådet.
Man trak kraftigt på smilebåndet.
Mere end et år er gået siden da, og de, der undrende spurgte, er nu interesserede begyndt at spørge til, hvad vi så arbejder med i rådet.
Jeg har i øvrigt lært nye og spændende mennesker at kende, men i rådet bruger vi bl.a. megen tid på bygnings- og kirkegårdsvedligeholdelse, og det er
ret så motiverende at have medindflydelse på udviklingen – og nytænkningen
på kirkeområdet.
Man skal lige vænne sig til, at ”ting” ta’r tid, og at der også i et menighedsråd
er meget bureaukrati, man skal igennem ...
Jeg har valgt at bruge hovedvægten af min energi i rådets aktivitetsudvalg, og
i såvel 2017 som 2018 har vi haft mange spændende koncerter og foredrag på
programmet (se f.eks. billedarkivet på kirkens hjemmeside, og aktivitetskalenderen).
Vi har fået megen positiv respons på arrangementerne, og vi er godt i gang
med at planlægge programmet for sensommeren og den kommende vinter.
Spændende arbejdsområde, og det mest spændende er, om vi har råd til alt
det, vi gerne vil præsentere for Starup og omegn. Interessen for at besøge kirken er stor fra kunstnernes side – alle roser den fremragende akustik i rummet.
Jeg/vi håber, at vi kan være med til at øge kendskabet til vor fornemme kirke
– og være med til at udvide brugergruppen. TAK for opbakningen.
Jow, jow, man har ikke fortrudt sin indtræden i menighedsrådet.
Karl Enevoldsen

