Gudstjenester:

Menighedsrådets møder:

Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes

Dato

Kl.

Præst

6. september

10.00

14.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

23. september kl. 19.00

13. september

10.00

15.s.e.trinitatis

J. Colding Frederiksen

21. oktober kl. 19.00

20. september

10.00

Høstgudstjeneste

J. Kappel Hansen

25. november kl. 19.00

27. september

09.00

17.s.e.trinitatis

L. P. Melchiorsen

4. oktober

10.00

18.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

11. oktober

10.00

19.s.e.trinitatis

J. Colding Frederiksen

Kirkelig vejviser:

18. oktober

10.00

20.s.e.trinitatis

P. Larsen

25. oktober

10.00

BUSK gudstjeneste

J. Kappel Hansen

1. november

10.00

Alle helgens dag

J. Kappel Hansen

Sognepræst J ør gen Kappel Hansen
Starup Hedevej 21
tlf. 21 20 20 31
jkha@km.dk

Nr. 3 - 2015
Alle møder holdes i Sognehuset
og er offentlige.
Du er hjerteligt velkommen.

Bistandspræst J ette C. Fr eder iksen
Moltrup Bygade 40
tlf. 21 23 25 15

Menighedsrådsformand
Jørgen Dahlmann
tlf. 74 52 88 97 / 20 48 88 97
Næstformand Kir sten Gr auholm
k.grauholm@teliamail.dk

8. november

10.00

23.s.e.trinitatis

J. Colding Frederiksen

15. november

10.00

24.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

22. november

09.00

Sidste s. i kirkeåret

L. P. Melchiorsen

29. november

10.00

1. søndag i advent /
De 9 læsninger

J. Kappel Hansen

6. december

10.00

2. søndag i advent

J. Kappel Hansen

13. december

10.00

3. søndag i advent

J. Colding Frederiksen

20. december

10.00

4. søndag i advent

J. Kappel Hansen

24. december

13.30
15.00
16.30

Kirkesanger Egon Schøtt
tlf. 74 52 67 14

Juleaften

J. Kappel Hansen

25. december

10.00

Juledag
Engelske salmer

J. Kappel Hansen

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

Menighedsrådsmedlem
Aksel Mathiesen
tlf. 30 26 79 40
fam.Korsholm.Mathiesen@gmail.com

26. december

09.00

Anden juledag

J. Colding Frederiksen

Sognehusbestyrer Hanne Fr eder ichsen
tlf. 28 12 12 11

Menighedsrådsmedlem Eva Lund
Pedersen

27. december

10.00

Julesøndag

J. Kappel Hansen

1. januar

11.00

Nytårsdag

J. Kappel Hansen

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

Regnskabsfører J akob J epsen
jaking@stofanet.dk

Kirkegårdskontoret
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

www.starupkirke.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

www.starupsogn.dk

31. august - 1. november

Efter fejringen af Sankt Hans på
marken umiddelbart syd for Starup Kirke den 23. juni om aftenen,
indbød jeg til en rundvisning i kirken.
Til min store glæde sad der mange
mennesker på kirkebænkene, da
jeg begyndte at tale - både yngre
og ældre.
Lydhørheden var stor, og spørgsmålene interessante. Naturligvis,
for vi har den smukkeste kirke i
Danmark og den ældste kirke i
Sønderjylland.
Som sædvanligt ved sådanne
rundvisninger, var det vanskeligt
at få afsluttet, men det skete, og vi
lovede hinanden, at vi ville samles
igen næste år, samme tid og samme sted, for at jeg kunne fortælle
2. del af kirkens glorværdige historie. Også den del af kirkens historie der er udenfor murene.

Om ganske kort tid viser jeg det
nye hold konfirmander rundt i Starup Kirke. Denne rundvisning er
en del af deres uddannelse i forbindelse med at de skal konfirmeres næste år. Det er samtidig en
del af deres dannelse.
For hvis der er noget, der er brug
for i dagens Danmark, er det dannelse.
Vi er i Danmark begunstiget med
en ufattelig rig og lang historie,
og Kirken er en umistelig del af
denne historie. Samtidig er vi
privilegeret i Kirken ved at kunne tilbyde de unge mennesker i
konfirmationsalderen et unikt
indblik i denne historie, og være
med til gøre dem opmærksomme
på, hvordan de er blevet formet
og dannet af denne historie.
Vi ses!
Jørgen Kappel Hansen
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer. Hold dig opdateret på www.starupkirke.dk

Bob Dylan i Kirken og andet godt

Mandag 31. august 10.00 - 12.00
SOGNECAFÉ
Vi har premiere på den nye Sognecafé. Hver mandag mødes vi i Sognehuset kl. 10.00
til kaffe og hygge. Det er for alle, uanset om du er på barsel, ledig, på pension eller bare
har lidt tid i overskud.

Vi prøver at lave en levende kirke, der
tilgodeser så mange som muligt. En af
dem, der laver et stort arbejde i den
forbindelse, er vor organist Jytte Egfos.

Søndag 20. september i Sognehuset efter høstgudstjenesten
KIRKEFROKOST
Igen i år skal vi have gang i AUKTIONEN over flotte buketter, dekorationer og årests
høst af frugt og grønt. Vi har en helt særlig auktionarius, som styrer os sikkert gennem
løjerne. Særligt velkommen til konfirmanderne (som spiser gratis), og deres familier
som vi traditionen tro specielt gerne vil hilse på denne søndag.
Kr. 40,- inkl. kaffe/te
Tirsdag 22. 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.
Tirsdag 22. september 19.00 i Sognehuset
FOREDRAG
Vi skal høre et utroligt spændende foredrag med titlen ”Konstantinopel og Putin”.
Jørgen Kappel Hansen har under sin studieorlov fundet stof til en farverig aften om det
mægtige rige midt mellem kristendommen og islam.
Kaffe kr. 25,Torsdag 1. oktober 19.00 i Sognehuset
KUN FOR PIGER
Trine Alvilda Jensen giver os piger en fantastisk aften med grin og alvor. Under titlen
”Livsglæde i medgang og modgang” bliver vi underholdt på allerbedste måde.
”Tea-party” traktement med 1 øl/vand kr. 50,Søndag 4. oktober 15.00 i Kirken
MUSIKALSK FOREDRAG
Vi får besøg af Jesper Langberg og hans datter, sammen med pianisten Charlotte Thaning. Vi skal høre et blandet repertoire med historier og musik. Som altid vil der være
rift om billetterne, som du kan købe på www.haderslevbilletten.dk til kr. 150,-

Jytte har gennem sit aktive, musikalske
liv fået et stort netværk af kontakter,
som vi trækker på. Derfor kan vi også
præsentere Dissing, Dissing & Las med
gæstestjerne Charlotte Møller. De spiller Bob Dylan, så hele kirken gynger.
Det er bestemt et af de arrangementer,
vi glæder os rigtigt meget til.

Vi præsenterer: Sekretæren
Høstgudstjenesten med den efterfølgende kirkefrokost er en anden af efterårets
højdepunkter. Til denne frokost er det
kutyme, at konfirmanderne og deres
familier kommer, og vi glæder os altid
til at hilse på dem. Under frokosten har
vi også ”Den Store Auktion”, hvor vi
under megen latter og drilleri bortauktionerer flotte buketter, årstidens frugt og
grønt og meget mere.

På hjemmesiden http://www.trinej.dk/
kan du læse om talentfulde Trine, der
skal underholde pigerne, og samtidig får
vi mad fra EvaS med teaparty-tema.

Når du får dette blad, er Sognecaféen
ved at løbe af stablen. Vi håber at kunne
skabe et sted, hvor alle, der har et par
timer i overskud, kommer og hygger
med hinanden. Hvad man helt præcist
kan lave der, er man selv med til at definere. Som en start har vi skak, kort og
brætspil dernede, men tag dit strikketøj
med, eller vis os din nyfødte baby og
kom og få en kop kaffe.

Drengene og mændene skal underholdes af major Steen Petersen, og mændene skal da også forkæles med god mad
fra EvaS med pub-tema.

Vi hører altid gerne fra dig, hvis du har
noget, du mener vi kan gøre bedre. Det
er også din kirke, og dit sogn, så vær
både vedkommende og velkommen!

Vi prøver også at lave 2 aftner, hvor vi
deler os i ”piger og drenge” for at kunne
tilpasse tilbuddene til jer endnu mere.

Onsdag 4. november 20.00 i Kirken
MUSIK
Dissing, Dissing, Las & Charlotte Møller kommer og spiller Bob Dylan. Vi garanterer,
det bliver forrygende! Billetter på www.haderslevbilletten.dk til kr. 150,Find flere informationer om aktiviteterne i Starup Kirke og Sognehus:

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk

rig lejlighed til at dyrke, i og med, at vores forskelligheder styrker den fælles
indsats omkring kirken.

Jeg er med i menighedsrådet på 3. år. Det
er spændende at være med, da man som
menighedsrådsmedlem har fin indflydelse på de beslutninger, der skal tages rundt
om kirken og dens arbejde. Som sekretær
skal jeg sørge for, at der skrives mødeindkaldelser og referater, og jeg står til
rådighed, når der er bilag og papirer, der
skal behandles. Det er en ”let” post, og
den bringer megen glæde.

Privat er jeg gift med Cornelius, og vi har
en datter, der bor med kæresten i Aarhus,
hvor de begge studerer.

Når nogen hører, man er med i menighedsrådet, er kommentaren ofte, at det er
da noget gammelt, kedeligt noget at beskæftige sig med, og jeg må da være meget kristen. Det kan jeg alt sammen afkræfte. Vi har et levende råd, med interessante emner - som vi i mange tilfælde
selv kan definere - og vi, der er med, er
hverken mere eller mindre kristne end
alle andre. Vi interesserer os blot for sognet og nærmiljøet.

Jeg arbejder hos Udbetaling Danmark,
hvor jeg er kunderådgiver, og det er et
spændende og afvekslende job, som jeg
er meget glad for.
Fritiden bruges på familien, haven, gode
bøger, og diverse foreningsarbejde. Ofte
kører vi en tur til svigermor i sommerhuset og hygger ved vandet.

For tiden er min kæphest at få vor nye
Sognecafé godt fra start, og sådan har vi
alle hver vores interessefelter, som der er

Tirsdag 20. oktober 19.00 i Sognehuset
KUN FOR MÆND
Denne aften må pigerne blive hjemme. Vi skal mandehørme med et fantastisk foredrag
af major Steen Petersen, der har titlen ”Mænd og Drenge”. Du vil kunne finde næsten
ægte pub-stemning.
Mandemad inkl. 1 øl/vand kr. 50,Søndag 25. oktober 10.00 i Kirken
BUSK gudstjeneste
Det står for Børn - Unge - Sogn - Kirke, og vi byder både dig og Spejderne hjerteligt
velkomne til en anderledes og livsbekræftende gudstjeneste.

Denne gang er det sekretæren Lone Jørgensen, der fortæller lidt om sig selv og
sit job i menighedsrådet:

Børnehjørnet:
Kan du lide at løse rebus?

Apropos:

Her er en linje fra et kendt vers. Hvis du gætter det, har
præsten en præmie til dig!
Vores P-skilt til handicapparkeringen er forsvundet.
Vi vil så gerne have det tilbage og derfor giver vi en
DUSØR på 100,- kr., hvis du kan finde det i hel tilstand.

