Gudstjenester:

Sdr. Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

Dato

Kl.

Præst

4. september

10.00 15. søndag efter trinitatis

M. Brorson

11. september

10.00 16. søndag efter trinitatis

Bistandspræst

18. september

10.00

25. september

09.00 18. søndag efter trinitatis

L-P Melchiorsen

2. oktober

10.00 19. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

9. oktober

10.00 20. søndag efter trinitatis

Bistandspræst

16. oktober

10.00 21. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

23. oktober

09.00 22. søndag efter trinitatis

L-P Melchiorsen

30. oktober

10.00 BUSK gudstjeneste

BUSK/JKH

Høst gudstjeneste/
Kirkefrokost/ Auktion

Alle helgensdag

J. Kappel Hansen

6. november

10.00

13. november

10.00 25. søndag efter trinitatis

Bistandspræst

20. november

10.00 Sidste søndag i kirkeåret

J. Kappel Hansen

27. november

10.00

1. søndag i advent/
De 9 Læsninger

J. Kappel Hansen

Konfirmanderne/JKH

De ukendtes gravsted
Menighedsrådet besluttede i efteråret at opgradere de anonymes gravplads,
som ligger i det Sydøstlige hjørne set fra Kirkens våbenhus.
Der er blevet plantet et nyt flot træ og inden længe vil der blive placeret en
marksten, som vi har fået foræret af Jørgen Dahlmann.

30. august 20.00
13. september 19.00:
OPSTILLINGSMØDE
21. september 19.00
26. oktober 19.00
8. november19.00: VALG
TIL MENIGHEDSRÅD
17. november 19.00

- stedet hvor vi mødes
Nr. 3 - 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
Vakant
Kirkekontoret
Starup Hedevej 21
tlf. 74 52 88 08

Kendt af
GUD.
Det skulle gerne medføre at flere vil finde det attraktivt at benytte denne plads.

Næstformand Kir sten Gr auholm
k.grauholm@teliamail.dk
Kirkeværge og kirkeblad Per Flintr up
tlf. 74 52 63 52
post@pf-trading.dk

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

Sekretær og kirkeblad Lone J ør gensen
Strynøvej 10
tlf. 25 30 99 98
lone@nela.dk

Kirkesanger Egon Schjøtt
tlf. 74 52 67 14

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

Stenhuggeren vil sætte følgende tekst på stenen:

Menighedsrådsformand
Jørgen Dahlmann
tlf. 74 52 88 97 / 20 48 88 97

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

Menighedsrådsmedlem Eva Lund
Pedersen
Regnskabsfører J akob J epsen
jaking@stofanet.dk

På menighedsrådets vegne
Per Flintrup

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk

29. august– 6. november
34. Årgang, nr. 149
”Starup kirke har nu igen været
genstand for interesse”. Sådan
indledte jeg på dette sted i sidste
udgave af vores kirkeblad. Det
gælder fortsat.

mationsmateriale om det bibelske
indhold af vægmalerierne på den
indvendige nord- og sydvæg.
Dette materiale findes tilgængeligt på dansk og tysk.

Der er helt klare indikationer på,
at flere og flere mennesker besøger vores kirke. Der er rundvisninger af grupper fra nær og
fjern, og børn kommer i stigende
antal til kirken for at få informationer om kirkens historie.

Derudover ligger der frit tilgængeligt i våbenhuset et ringbind
med den samlede historie om kirken. Dog ikke med de sidste informationer om de meget omtalte,
og dybt interessante udgravninger
omkring kirken. Det kommer.

Denne historie er både glorværdig og interessant på mange niveauer. F.eks. sidder der en person lige nu og arbejder på et informationshæfte om August Wilkens, som er navnet på den maler
der i årene 1916-1919 malede
vægmalerierne. Det er meningen,
at dette hæfte skal være tilgængeligt i våbenhuset for et symbolsk
beløb.

Hvert år hører jeg beretninger fra
mennesker der har set store og
flotte katedraler rundt om i Europa. Jeg har da også selv været på
”Domkirkerundtur” to somre i
træk i Danmark.

I våbenhuset har vi allerede infor-

Men, vi har en af vort lands
smukkeste, højst usædvanligt beliggende og ældste kirker lige i
vores
egen
baghave.
Jørgen Kappel Hansen,
sognepræst.

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer. Se mere på www.starupkirke.dk
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,Tirsdag 13. september 19.00 i Sognehuset
Orienterings– og opstillingsmøde til det nye menighedsråd.

MØDE
Gratis kaffe

Mød op til menighedsrådsvalg 2016

Søndag 18 .september i Sognehuset
AUKTION & KIRKEFROKOST
Igen i år skal vi have gang i AUKTIONEN over flotte buketter, dekorationer og årets
høst af frugt og grønt. Vor egen hus-auktionarius 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

Menighedsrådet er Sdr. Starup kirkes ledelse. Vi arbejder for at
sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke.

Tirsdag 20. 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.

Stil op som kandidat, eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.

Tirsdag 27. september 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Foredrag og billeder der fortæller om Christiansfeld og Brødrekirkens opståen og liv
fra sen middelalder til nu. Arkitekt m.a.a. Jørgen Toft Jessen fra Haderslev fortæller,
i særdeleshed med fokus på de seneste 30-35 år, hvor han har være tilknyttet mange
opgaver i den spændende by, der for et år siden blev optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste.
Foredraget er en ”bred” indføring i Christiansfeld, byens opståen, byens arkitektur,
byplan og bygninger – og dertil også byens placering i det internationale felt af Brødremenighedsbyer med sammenligninger og paralleller.
I det Europæiske by- og bygningslandskab er byen enestående og med de seneste tiltag
er den desuden sikret fremover.
Kaffe kr. 25,Torsdag 27. oktober 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Bent Brønning og Jens Christensen fortæller om Østeuropæisk Børnehjælps hjælpearbejde i Letland og Rumænien, samt om de nødvendige indsamlingsopgaver mm i Danmark.
Kaffe kr. 25,-

I år er der valg til menighedsrådet, og det er din chance for at få
indflydelse på din kirke.

Så giv os vedkommendes navn og
telefonnummer. Vi vil tage kontakt til
personen, for at høre, om ikke han
eller hun har lyst til at være med i
menighedsrådet.

Mød op den 13. september kl. 19.00 i Sognehuset.
På mødet vil der blive orienteret om:


menighedsrådets opgaver og kompetencer

Starup Hede



menighedsrådets arbejde siden sidste valg



kommende opgaver for menighedsrådet

Jeg er en af dem, som holder meget af turen fra Starup Kirke – gennem Præstegårdsskoven – over Starup Hede – til lystbådehavnen i Haderslev.



regler for opstilling af kandidatliste og afvikling af valget

I forlængelse af orienteringsmødet bliver der holdt opstillingsmøde, hvor vi opstiller en kandidatliste.

Tirsdag 15. november 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
De to unge mennesker Anne Sofie og Frederikke besøger os med et spærndende foredrag med titlen: ”Vores liv efter konfirmationen”. Vi skal høre om deres karrierevalg
og hvordan de er kommet godt i vej.
Kaffe kr. 25,-

Vi ses den 13. september 2016!

Tirsdag 22. november 19.30 i Kirken
JULESALMER
Vi synger julesalmer i Kirken og fortsætter i Sognehuset med både sang og dejligt juletraktement fra EvaS.
Kaffe kr. 25,-

Valgbestyrelsen

Sognecafeen starter igen mandag
den 5. september kl. 10.00

Kender du én som brænder for at give en hånd til
andre, som måske også har hænderne
skruet godt på, som interesserer sig
for sit samfund, eller som altid har
tid til andre mennesker?

Med venlig hilsen

Kirsten Grauholm, Per Tapdrup Flintrup
og Aksel Korsholm Mathiesen

”Det, der i dag kaldes Starup Hede, er oprindeligt dyrket af bønderne i Brorsbøl,
der hver havde et areal nord for landevejen, og af præsten, der havde det største
areal. Kun et lille stykke var sprunget i lyng som decideret hede. Dette stykke
(ca. 8 ha) blev anvendt til eksercerplads for landmilitsen i Starup sogn, når de
efter kirketid skulle have deres pligtige øvelser. Deres geværer blev opbevaret i
kirkens våbenhus. Sandsynligvis er pladsen indrettet, da landmilitsen blev oprettet i 1737 i Sønderjylland.
I dag er heden fredet, og der er fri adgang for gående og cyklister. Mange bruger
det smukke område til motionering. På heden rager ’Lundsbjerg’ 33 meter i vejret, med den lille sø, Starup Hededam, hvis vandspejl er 8 meter over fjordens.
På sydsiden af Lundsbjerg ses resten af de pansergrave, der blev gravet i marts
1884 af frivillige fra det tyske mindretal.”
Ovenstående er et lille pluk fra vor lokalhistoriker Niels P. Bladts skrifter om
Starup Hede, som jeg efter aftale med ham hermed deler med bladets læsere.
Margit Berg Johansen, Langelandsvej

