Gudstjenester:

Sdr. Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

Dato

Kl.

3. september

10.00

12. søndag efter trinitatis J. Kappel Hansen

10. september

10.00

Familiegudstjeneste

H. Öberg

17. september

10.00

Høstgudstjeneste
Auktion / Kirkefrokost

J. Kappel Hansen

24. september

10.00

15. søndag efter trinitatis P. Larsen

1. oktober

10.00

16. søndag efter trinitatis J. Kappel Hansen

8. oktober

10.00

17. søndag efter trinitatis H. Öberg

15. oktober

10.00

18. søndag efter trinitatis M. Brorson

22. oktober

09.00

29. oktober

10.00

19. søndag efter trinitatis L-P Melchiorsen
20. søndag efter trinitatis
J. Kappel Hansen
BUSK

5. november

10.00

Alle helgens dag

12. november

10.00

22. søndag efter trinitatis H. Öberg

19. november

10.00

23. søndag efter trinitatis J. Kappel Hansen

26. november

09.00

Sidste søndag i kirkeåret L-P Melchiorsen

3. december

10.00

De 9 Læsninger
Kirkefrokost

- stedet hvor vi mødes

Præst

J. Kappel Hansen

Konfirmanderne
J. Kappel Hansen

Konfirmandindskrivning
AKonfirmandindskrivningen for
elever der ønsker at blive konfirmeklassen
ret i Starup Kirke henholdsvis
2018 29. april
den 29. april 2018 og den 6. maj
2018, foregår i
2019 28. april
Starup Kirke tirsdag den
29. august 2017 kl.19.30.
2020 26. april
Medbring dåbsattest
og forældre/værge.

Bklassen

Cklassen

6. maj

5. maj
3. maj

2021 25. april 2. maj

27. april

Nr. 3 - 2017
Onsdag 20. september
Tirsdag 24. oktober
Torsdag 23. november

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

”I en verden, hvor ord som sandhed og gud har mistet deres betydning, og hvor fænomener som
tro, håb og kærlighed er blevet
hjemløse…”

Hun mener at netop disse fænomener udspringer af en grundlæggende menneskelig spørgen efter
mening og sammenhæng i livet.
De kalder på et svar.

Sådan indleder præsten, forfatteren og Kierkegaard eksperten, Pia
Søltoft sin nye bog ”Kierkegaards Kabinet, en nutidig introduktion”.

Og hvis vi ikke kan finde noget
svar, altså hvis fænomenerne er
hjemløse - så er vi også hjemløse.

Har hun ret ?

Hvis jeg selv skulle svare, med
mit udgangspunkt i alle de forskellige mennesker jeg møder i
mit daglige virke, ville jeg svare
”ja og nej”. Ikke fordi jeg ville
undslå mig spørgsmålet, for det er
meget relevant, men fordi jeg næsten dagligt overraskes over,
hvordan mange mennesker ikke
har selv den mindste forståelse
for hvad f.eks. ”kirken” står for,
og samtidig overraskes jeg over
den ubeskrivelige trofasthed,
standhaftighed og indsigt i kristendommen, som ligger lige under overfladen hos andre mennesker. Læs bogen og Bibelen.

Sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen
tlf. 25 30 99 98
lone@nela.dk

Har ”sandhed og gud” mistet deres betydning, og er ”tro, håb og
kærlighed” blevet hjemløse ?

Kasserer Gunild Bogdahn
gunild@bogdahn.dk

Det mener Pia Søltoft. Hvad mener du ?

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

August - september- oktober
35. Årgang, nr. 153

www.starupsogn.dk

Hun gør i bogen meget ud af at
påpege, at vi mennesker som lever nu om dage går for meget op
i de ting der kan tælles, måles og
vejes. Derfor er det hendes ærinde at lede os ind på det rette spor,
ved netop at beskrive de fænomener som ikke kan tælles, måles og
vejes - som de ovennævnte, foruden bl.a. angsten, fortvivlelsen
og samvittigheden.

Har hun ret i sit udgangspunkt ?

Jørgen Kappel Hansen
sognepræst.

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

Nyt fra formanden

Onsdag 30. august 19.30 i Sognehuset
HISTORIER & MUSIK
Jytte Egfos og Karl Erik Olesen leder os igennem aftenen, hvor vi fejrer 200-året for
Niels V. Gade. Det bliver en hyggelig aften med dejlig musik og små historier om Gades liv.
Kaffe kr. 25,-

I sidste nummer af kirkebladet skrev jeg, at vi ville undersøge mulighederne for at drive kirkegården på en anden måde, for eksempel ved et
udvidet samarbejde med andre kirkegårde. Det har vi gjort, men i processen blev det helt tydeligt, at Starup endnu ikke er moden til at tage det
skridt. Stillingen som graver er slået op, og vil blive besat snarest muligt.
Indtil der igen er fuld bemanding på kirkegården, klarer Hede Danmark
klipning af bøgehækkene samt græsslåning i præstegårdshaven og på
kirkegården.
Kirsten Grauholm

Lørdag 2. september 16.00 i Kirken
- HVA’ SÅ, LUTHER?
16 nutidige sange om go'e gamle Luther! Vi får besøg af Lutherbandet. 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 19. 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,Onsdag den 1. november 19.30 i Kirken
TEATER
Forsøgsscenen / Teaterkassen Starup opfører Sten Kaaløs stykke ”Martin Luther Død eller levende”. Stykket handler om reformationen, samt om hvilken betydning
den har haft helt frem til vores tid. Kom og vær med!
Entré voksne kr. 80,-. Børn 50,-. Børn under 10 år gratis.
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.
Tirsdag 28. november i Kirken
JULESALMER
Vi mødes i kirken og synger julesalmer. Bagefter går vi over i sognehuset og får kaffe.
Kaffe kr. 25,Torsdag 30. november og fredag 1. december i Kirken BØRNEGUDSTJENESTE
Alle dagplejebørn inviteres til gudstjeneste 30. november, og alle vuggestue- og børnehavebørn den 1. december. Vi glæder os til at se jer!

Dåbsklude
Flittige kvinder fra bl.a. Sognecafeen er nu gået i gang med at strikke
dåbsklude til sognets nye dåbsbørn. Dåbskludene er hvide og håndstrikkede i det blødeste bomuldsgarn. Vi begynder 1. søndag i advent, den
3. december, med at anvende dem.
Efter selve dåbshandlingen vil den nydøbte baby blive tørret med dåbskluden. Vi håber, alle vil tage godt imod den lille gave fra menighedsrådet som et evigt minde om en vigtig dag.
Alle dåbskludene har forskellige kirkelige mønstre, og nogle af kludene
har plads til, man evt. kan brodere navn og dato på.
Gunild Bogdahn

Nyt fra Kirkeværgen
Vi har nu fået kirken kalket og i løbet af august måned får vi monteret
afskærmning for duer, både ved klokken og i glamhullet mod nord. Der
er monteret duepigge på udsatte steder og vi håber at få de ”flyvende rotter” bekæmpet ad denne vej.
Per Flintrup

Sognecafé
Vi glæder os til efterårets sæson i sognecafeen.
Vi starter igen den 21. august, og prisen er stadig 10,- for kaffen.
Vi vil meget gerne have dig med!
Tag fat i din nabo, og kom og hils på.
Her er plads til alle.

Tillykke til KFUM Falke Starup Gruppen

Menighedsrådet vil hermed ønske Falke
Starup spejderne tillykke med 50 års jubilæet den 2. september, og i den anledning vil vi sige tak for mange fantastiske
timer i spejdernes selskab. Vi håber, vi
kan blive ved med at glædes over jeres
besøg i kirken til bl.a. BUSK gudstjenesterne.

Caminoen på Haderslev Næs kom godt i gang
Først i Domkirken søndag morgen, så med byvandring og samtidig vandretur fra Starup Hede via præstegården til Starup Kirke. Alle steder med
historier fra istiden og op til vore dage.
Efter gudstjenesten i Starup Kirke gik turen videre, takket være Solvejg
Zielke. Hele vejen rundt på Haderslev Næs, inkl. Årø, var der arrangementer.
Det blev til mange deltagere og gode oplevelser. Mange brochurer med
kort blev delt ud både inden åbningsdagen og på selve åbningsdagen, så
efterfølgende kan bunden ses i stakken på de 5000 brochurer, som var
blevet trykt til arrangementet.
Det var alt sammen dejligt at opleve, og det er muligt at gentage ture i og
omkring Starup, også i en lidt udvidet form med udgangspunkt fra Starup
Kirke eller Starup Hede.
Hvis I nu tænker, at det er et godt arrangement for f.eks. jeres familie eller på jeres vej, og I er interesserede i en tur med guide på, kan I kontakte Karl Erik Olsen på tlf. 21216380 eller mail keohaderlev@gmail.com.
Det kan f. eks. være en rundtur fra Starup Kirke til Starup Hede og tilbage
over kleinbanestrækningen ved Vandlingvej, Kløvervej til Ballehøj. Andre
ture efter ønske er også muligt.
Karl Erik Olesen

