Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato

Kl.

2. juni

Ingen

6.søndag efter påske

Ingen

9. juni

09.00

Pinsedag

B. Christensen

16. juni

10.00

Trinitatis

P. Kristiansen

23. juni

10.00

1. søndag efter trinitatis

H. Öberg

30. juni

Ingen

2. søndag efter trinitatis

Ingen

7. juli

10.00

Præst

3. søndag efter trinitatis

P. Larsen

14. juli

10.30

4. søndag efter trinitatis

P. M. Langdahl. Fælles
Næsgudstjeneste i Starup

21. juli

Ingen

5. søndag efter trinitatis

Fælles Næsgudstjeneste i
Hoptrup kl. 10.30

6. søndag efter trinitatis

Fælles Næsgudstjeneste i
Grarup

28. juli

Ingen

4. august

10.00

7. søndag efter trinitatis

G. Melchiorsen

11. august

10.00

8. søndag efter trinitatis

B. Christensen

18. august

09.00

9. søndag efter trinitatis

P. M. Langdahl

25. august

10.00

10.s.e.trin

H. Öberg

Sankt Hans og Sankt Hansaften
Højtiden Sankt Hans er det fordanskede helgennavn for Johannes Døberen, hvis fødselsdag man har fastsat til den 24. juni. I nordisk tradition fejres højtider ofte aftenen før helligdagen, og derfor fejres Sankt Hansaften
den 23. juni, ligesom juleaften holdes dagen før juledag.
Johannes Døberen var en omvandrende prædikant, som i perioder levede i
ørkenen, hvor han spiste græshopper og vild honning.
Allerede fra barnsben vidste Johannes, at der ventede ham en speciel livsopgave, der skulle munde ud i dåben af Guds Søn. Johannes Døberen var
nemlig manden, der døbte Jesus i Jordanfloden deraf også tilnavnet Døberen.
Johannes Døberen var meget bevidst om sin rolle som forløberen for Jesus. Han pegede hele tiden på, at Jesus ville komme og døbe ikke blot
med vand, men også med Helligånd, Guds ånd.
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Menighedsrådsmedlem
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Menighedsrådsmedlem
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Menighedsrådsmedlem
Eva Lund Pedersen
Kirkebil Taxa - bestil i god tid
tlf. 70 10 75 00

Hvad er Trinitatis egentligt?
Trinitatis er latin og betyder "treenighed". Trinitatis søndag er den første søndag efter pinse og dermed også den første søndag i det festløse halvår, indtil
det igen bliver advent, og kirkeåret begynder på ny.
Trinitatis søndag hedder også Hellig Trefoldighedsfest, og med lidt god vilje
kan selve Trinitatis søndag derfor kaldes for en særlig helligdag.
Indtil første søndag i advent vil søndagene i trinitatistiden være inddelt i nummererede trinitatisdage. I middelalderen var trinitatistiden struktureret af en del
helgenfester, men folkekirken har kun én af disse tilbage, nemlig allehelgen,
som er placeret på den første søndag i november.
Trinitatistidens temaer og prædikener er mere hverdagsorienterede og fokuserer ofte på, hvad et godt kristenliv er.

Som nævnt i det seneste kirkeblad fratræder Jørgen Kappel Hansen som sognepræst i Sdr. Starup den 30. juni 2019.
Ifølge præsteforeningen skal præsteboligen stå klar til indflytning, når en ny
præst tiltræder.
En ny præst forventes sædvanligvis at
tiltræde efter ca. 3 måneders vakance
(1. okt.), men hverken menighedsrådet
eller provstiet forventer at boligen er
indflytningsklar på det tidspunkt.
Vi ansætter derfor en vikar fra 1. september til 31. december 2019, da er
meget vigtigt af hensyn til konfirmanderne, og de øvrige aktiviteter som begynder i september. Derved er der tid
til at renovere præsteboligen, og vakancen er så blot to måneder.
Præster på Næsset har lavet en plan for
varetagelsen af gudstjenester m.m. i
vakanceperioden.
Kirkebogsførende
præst i den periode (13. maj - 31. august) er sognepræst Peder Kristiansen,
Øsby.
Den 1. september 2019 tiltræder Judith
Legarth som vikar frem til årsskiftet. Vi
ser frem til et godt samarbejde med
Judith Legarth.

Vi står overfor nogle store forandringer i
det kommende år. Det vil menighedsrådet gerne i dialog med menigheden om.
Vi inviterer derfor til dialogmøde
Mandag den 17. juni kl.19.30
i sognehuset.
Der vil på mødet blive informeret om:
 Den økonomiske udvikling i kirkekassen.
Hvad er proceduren i forbindelse med
præstestillingen.
 Hvad skal der ske med præstegården
Menighedsrådet vil gerne i dialog om:
 Hvilke forventninger har du til det kirkelige liv i Sdr. Starup Sogn
 Hvilke kvalifikationer skal vi prioritere
hos en ny præst?
 Hvordan skal kirkegården udvikle sig?
Vi har kaffe på kanden, så kom og vær
med i en konstruktiv dialog.

Kirsten Grauholm
formand

Organist Jytte Egfos

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

Sognecafeen - udflugt

Tirsdag 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.
Entré kr. 50,- på www.billetten.dk eller ved døren

Hver mandag mødes vi i sognehuset fra kl. 10-12. Alle, der har tid, lyst
og lejlighed kan komme. Værtinderne tager i mod dig og hjælper med
overtøjet og du er så meget velkommen.

Torsdag 23. Maj 19.00 i Sognehuset
AFSLUTNINGSKONCERT
Sædvanen tro afholder Jytte Egfos, Musikcentret, sæsonens afslutningskoncert
med de dygtige elever. En aften med musik, sang og fortælling. En hyggelig
aften med familie, venner og sognets beboere. Vi byder på kaffe og kage.
Gratis entré.
Torsdag 6. juni 19:00 i Kirken
KOR OG PIGEBAND
Vi får besøg af koret Voxværk og pigebandet “Ladies Night” i Starup Kirke.
Koret er under ledelse af Bettina Thorsøe med flere lokale deltagere. Koret
synger et blandet repertoire bestående af danske sange af bl.a. Søs Fenger, Tv2
og Noah samt flere ”overraskelser”. Det bliver en glad aften i kirken.
Gratis entré.
Søndag 23. juni
SKT. HANS VED KIRKEN
Spejderne, gymnastikafdelingen og cafeen i Staruphallen samt Menighedsrådet
går sammen om denne aften. Som tidligere år er der bål og levende musik. I år
med ”De tre Tenarer”. Der er båltale, gymnastikopvisning, og spejderne aktiverer børn og barnlige sjæle. Der kan købes kaffe, øl og vand, så tag gerne havestolen med! Følg med i detaljerne på Facebook, Sdr. Starup Kirke.
Torsdag 29. august 19:30 i Kirken
ANDERS BLICHFELDT SOLO
Tidligere hed det Big fat Snake, nu hedder det Anders Blichfeldt solo. Efter
mere end 100 solokoncerter gæster Anders Blichfeldt endelig Starup kirke med
sit show Vejen Videre. Humoristisk, nærværende og musikalsk med sang og
fortælling. De store hits fra Big fat Snake skal vi høre. Det handler om venskab
og svigt og om AB’s liv som sanger og musiker. Oplev AB i Starup Kirke inden du kan se ham i TV-programmet Toppen af Poppen, der sendes til efteråret.
Billetter kr. 160,- kan købes på www.billetten.dk
Onsdag 11. september 19:30 i Kirken
JAZZ PÅ DANSK
Starup Kirke gæstes af Jazz på Dansk med Martin Schack som kapelmester,
Michael Olesen på saxofon, bassist Morten Ramsbøl og på trommer Morten
Lund. Kvartetten har markeret sig som tidens nok allermest succesfulde og
sammenspillede bud på genren ”Jazz på Dansk”. Vi kan nok forvente ”Jeg ved
en lærkerede”, ”Se det summer af sol”, ”Visen om de atten svaner” mv. Så mød
op og få en dejlig musikalsk og genkendelig oplevelse - nu med et ”tvizzt”.
Entré kr. 100,-

Vor organist gennem mange år,
Jytte Egfos, har valgt at søge
sin afsked.

Vi har været i gang i knap 4 år. Vi starter med en morgensang med musikledsagelse, og herefter drikker vi kaffe og the til et dejligt indbydende
morgenbord. Her er god snak omkring bordene, og der er også plads til
DIG.

Jytte har sidste arbejdsdag
søndag den 28. april 2019 og
afholder restferie indtil hun fratræder den 30. juni 2019.

Vi spiller kort, Scrabble, UNO og strikker og du kan også hygge dig
med en god snak, før vi slutter med en sang. Det koster kr. 10,- pr gang.
Har du problemer med at komme til sognehuset, kan du køre med kirketaxa, således er transporten ikke en undskyldning for ikke at dukke op.
Vi har sommerafslutning mandag den 27. maj og her tager vi på tur.
Værtinderne kører og vi fylder bilerne op, så alle kan komme med. Foretrækker man at køre selv, så er der samlet afgang fra p-pladsen ved kirken.
Vores tur går til Den gamle Digegreves gård, beliggende på et af marskens højest punkter - 11 meter over havet! Her vil vi høre om livet i
marsken gennem 6 generationer. Vi vil nyde en meget lækker frokost
tillavet af lokale råvarer fra bl.a. Mandø, Rømø og Højer. Vi slutter med
de sønderjyske småkager Gode Råd og kaffe.
Vi kører kl. 10.00 og vi kan være hjemme igen ca. 14.30. Det koster kr.
150,- pr deltager og sidste tilmelding er 13. maj.
Tilmelding til turen kan ske til gunildbogdahn@gmail.com
Efter sommerferien starter vi
op i sognecafeen

Med venlig hilsen
Sdr. Starup Menighedsråd

Kirkens omgivelser
Lidt mere om kirkens og præstegårdens omgivelser i forlængelse af historien i
sidste kirkeblad.
Der er flere, der fortæller en historie om, at Starup Præstegård skulle ligge på et
voldsted. Det er ikke tilfældet – jeg har for nylig forespurgt på museet - og de
svarer, at det ikke er korrekt. Tilsvarende er der heller ikke noget om, at der
skulle have ligget et lysthus/lystslot fra Hertug Hans, der hvor præstegården ligger i dag.
Derimod er det korrekt, at der har været rester af kæber fra en hval i præstens
have – brugt som indgangsportal helt op i vores tid. I 1920erne strandede der 2
hvaler her i nærheden. Den ene strandede ved Aarøsund, og blev vistnok slæbt til
København for at blive vist frem. Men der strandede også en hval langt inde i
Haderslev Fjord. Endnu ca. 1970 lå denne hvals kæbeben i præstegårdshaven,
hvor de angiveligt havde tjent som portal for en låge, men knoglerne var dengang
så forvitrede, at der ikke blev gjort noget for at bevare dem.
Andre har talt om det lille ”bygningsværk” i skoven ca. 200 m Syd for præstegården, tæt ved bækken. Det er iflg. et af Haderslev Museums årsskrifter
”krudtlager” for en af sognets tidligere præster. Han skulle som hobby have
sprængt sten, der var i vejen for egnens landbrugere. ( Bl.a.. skulle han have den
endelige destruktion af en firekamret dysse ved Lønt på samvittigheden.

MANDAG DEN 26. AUGUST
KL. 10.00

Måske er der andre gode historier, der trænger til bekræftelse elle afkræftelse.
I givet fald er alle velkomne til at sende en mail til keohaderslev@gmail.com

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk

Vi takker Torben Holt for input til bladet.

Karl Erik Olesen

