Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato

Kl.

Præst

2. september

10.00

14. søndag efter trinitatis

9. september

10.00

Familiegudstjeneste

M. Brorson &
J. Kappel Hansen
H. Öberg

16. september 10.00

Høstgudstjeneste
Kirkefrokost m/auktion

J. Kappel Hansen

23. september 10.00

17. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

30. september 10.00

18. søndag efter trinitatis

J. Colding Frederiksen

7. oktober

10.00

19. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

14. oktober

10.00

20. søndag efter trinitatis

H. Öberg

21. oktober

10.00

21. søndag efter trinitatis

J. Colding Frederiksen

28. oktober

10.00

22. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

4. november

10.00

Alle helgens dag

J. Kappel Hansen

11. november

10.00

24. søndag efter trinitatis

H. Öberg

18. november

10.00

25. søndag efter trinitatis

J. Kappel Hansen

25. november

10.00

Sidste søndag i kirkeåret

J. Kappel Hansen

10.00

De 9 Læsninger
Kirkefrokost

Konfirmanderne &
J. Kappel Hansen

2. december

Gravstedssøgning på nettet
Vi har kigget lidt på hvad der rører sig i samfundet, og en af de ting, der vinder
større indpas er muligheden for at søge slægtninges gravsteder på nettet. Der
findes mange fine hjemmesider til dette brug. Menighedsrådet har besluttet at
Sdr. Starup Kirke skal med i registreringen. Vi vil bruge hjemmesiden www.dkgravsten.dk, og vi vil påbegynde registrering af alle gravsteder snarest muligt.
Vi overholder en regel om, at der ikke vises gravsteder, der er under 10 år
gamle på nettet. Vi håber, der bliver til glæde for alle, der slægtsforsker, eller
blot vil have muligheden for at finde og se gravstedet for sin egen familie, selv
om man bor langt væk.

Nr. 3 - 2018

Henvendelser til menighedsrådet kan mailes til:
8969@sogn.dk
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

Menighedsrådet:

Graver
tlf. 23 44 84 81
starupkirkegaard@hotmail.com
Organist J ytte Egfos

Sdr. Starup Kirke

Næstformand og kirkeværge
Per Flintrup

- stedet hvor vi mødes

Sognecafé
Gunild Bogdahn
Aktivitetsudvalg
Carl Enevoldsen
Kirke-, kirkegård-, præstegårdsudvalg
Karl Erik Olesen

Kirkesanger Egon Schjøtt

Menighedsudvikling - Kor
Eva Lund Pedersen

Sognehusbestyrer
tlf. 28 12 12 11

36. Årgang, nr. 157

Formand
Kirsten Grauholm
tlf. 21 49 92 87

Sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen

Kirkekontoret
Starup Hedevej 21
tlf. 74 52 88 08

September-oktober-november

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

Fredag den 11. maj i år mødte
jeg en kvinde der var på vej over
til vores kirkegård fra p-pladsen.
Det var dagen efter Kristi himmelfarts dag. Hun havde en kurv
under armen, hvori hun havde
de smukkest tænkelige blomster
fra haven. Et sandt farveorgie.
Vi kom i snak.
Jo, hun ville lægge blomsterne
på sin svigerfars grav. Det var
hans fødselsdag. 103 år gammel.

Nu kan du gå i kirke fra din lænestol
Lidt provokerende udtalelse, men noget er der om det. Vores kirke er nemlig blevet
fotograferet i 3D, og det både inde og ude, hvilket betyder, at du fra din PC, tablet eller
smart- og iPhone nu kan bevæge dig virtuelt rundt om og rundt i kirken, men ikke nok
med det, du kan også se både op og ned, dreje rundt og lave zoom.
For at få adgang til vor smukke virtuelle kirke, kan du benytte dig af flere muligheder.
Både fra Facebook og fra vor almindelige hjemmeside er der lavet link. Det er også
muligt at gå ind på Google Maps og fremfinde kirken derfra enten i søgefeltet eller via
kortet.
Du får her de relevante link:
www.facebook.com/starupkirke
www.starupkirke.dk
www.google.dk/maps
Vi ønsker dig held og lykke med denne virtuelle oplevelse, men vi vil selvfølgelig allerhelst se dig i den rigtige kirke.

Jens Christensen

Veneration, ærefrygt og taknemmelighed var nogle af de ord vi
brugte i denne forbindelse.
Skæbnen ville, at jeg ugen før
havde været på en ekskursion,
hvor vi bl.a. besøgte ”Et sidste
hvilested i Skoven”. Skovbegravelse. Et område af en skov,
hvor man kan vælge at få nedsat
en urne ved et bestemt træ. Om
markeringen af gravstedet står
der i vejledningen:
”Der må ske en diskret markering af gravstedet på en plan
flade”.

Det slog mig, hvor stor forskel der
er på disse to måder at håndtere en
begravelse/bisættelse.
Trenden er dog klar. Flere og flere
vælger en anden måde for begravelse/bisættelse, end den traditionelle.
Sandsynligheden for, at der om 50
år kommer en person med en kurv
fuld af forårsblomster til sin 103
år gamle svigerfars gravsted på
Skovbegravelsespladsen, er nok
minimal. Men, måske har man
heller ikke om 50 år behov for,
eller interesse i, denne handling.
Igennem de sidste 30 år er vi dog
blevet overraskede et par gange
eller to, hvor vi troede at nu ville
dette eller hint ske - og det skete
ikke. Tag f.eks. den lette adgang til
at se film - så ville biograferne gå
under. Det skete ikke. Hvad med
LP-plader? Da cd´erne kom frem
forudså vi at LP-pladernes tid var
forbi. Bestem ikke! Tvært imod!
Gammelt bliver nyt.
Jørgen Kappel Hansen
sognepræst

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

Nyt fra formanden

Velkommen til ny graver

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

Personalenyt:
Ole Holst er ansat som ny graver pr 1. Juni 2018.

Vi siger velkommen til vores nye graver
Ole Holst. Ole har 7 års erfaring som kirkegårdsmedhjælper fra sit tidligere job, og
glæder sig til at arbejde med alle områder
af kirkegård, præstegårdshave og skov. At
få lov til at være en del af et godt team
omkring kirken er noget Ole ser frem til,
og han synes allerede, han har fået en god
start på det nye job med hjælp fra de søde
nye kolleger. Ole drives af det dejlige
udendørs arbejde, de grønne områder, den
dejlige natur omkring kirken og præstegården, og så ikke at forglemme det gode
samspil der er mellem ham og de pårørende, der besøger kirkegården. Privat bor
Ole med sin kone i midtbyen i Haderslev, og som blot en af hans hobbyer kan
nævnes at han samler på kaktusser.

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”.

Vi byder Ole Holst velkommen og ser frem til et godt samarbejde.
Regnskabsfører Ulla Flintrup har valgt at stoppe som regnskabsfører pr 1. juni
2018. Vi takker for godt samarbejde.
Regnskab:
Fremover vil regnskabsfunktionen blive varetaget af Kordegnekontoret Haderslev Domsogn ved Agnete Sommer Poulsen og Jette Juhl.
Det betyder, at vi fremover vil være mindre sårbare i forhold til ferie, sygdom
m.v. Vi er glade for den løsning og ser frem til et godt samarbejde
Henvendelser på mail:
I forbindelse med skift af regnskabsfører er det blevet klart, at den hidtidige
praksis med, at regninger m.v. sendes til regnskabsføreren eller til menighedsrådsmedlemmernes private mailadresser er meget uholdbar.
Fremover skal alle henvendelser ske til Menighedsrådets officielle mailadresse
8969@sogn.dk.
Derfor vil de private mailadresser ikke længere fremgå af kirkebladet.

Kirsten Grauholm

Entré inkl. kaffe/te kr. 35,Onsdag, d. 10. oktober 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Hanne Frøkjær-Jensen, menighedsrådsmedlem i Haderslev Domsogn, fortæller om
Dansk Armeniermission, og viser billeder fra landet og missionsarbejdet.
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,Onsdag, 7. november 19.30 i Sognehuset
SANG OG FOREDRAG
Jazzmusiker, komponist og organist Willy Egmose. Vi synger ofte Willy Egmosesalmer i gudstjenesten. Willy Egmose er rigt repræsenteret i “100 nye salmer“
Entre inkl kaffe kr. 35,Tirsdag, d. 27. november 19.30 i Sognehuset
JULESALMER
kl. 19:30 i Sognehuset. Kom og vær med: vi synger julesalmer i kirken og slutter af
med fælles kaffebord i sognehuset.
Entré inkl. kaffe/te kr. 35,-

Vi gir’ kaffen den 15. september kl. 10.00...
I forbindelse med høstgudstjenesten søndag den 16. september, vil vi prøve at
lave en ny tradition. Derfor inviterer vi hermed alle (børn, unge, voksne, seniorer) til at være med til at lave høstpynt til kirken.
Lørdag den 15. september kl. 10.00 er menighedsrådet vært ved kaffe og brød i
Sognehuset, hvor vi alle hygger og er kreative. Medbring gerne selv værktøj
og/eller materiale til blomsterbinding, halmfletning eller lignende.
Vi modtager meget gerne ”høst-udbytte” fra alle. Det kan være en pose kartofler fra haven, en buket blomster, et glas syltetøj, asier, husflid eller noget helt
andet. Har du pyntegrønt og andre ting som vi kan bruge til at lave blomsterarrangementer med, så kom glad. Du må også gerne blot aflevere hos personalet
tirsdag til fredag 8.00 - 16.00, så sørger vi for videre forarbejdning, hvis du ikke har tid om lørdagen.

Om søndagen har vi efter høstgudstjenesten kirkefrokost med årets mest fantastiske auktion over alle tingene. Overskuddet fra auktionen går til Mission Øst.
Det er den organisation der sørger for at underernærede nordkoreanske børn
får den daglige mængde ris de skal have for at kroppen kan fungere. Vi glæder
os til et par hyggelige timer sammen med jer.
Menighedsrådet

Tanker midt i en menighedsrådsvalgsperiode
I vores familie betyder Starup meget. Vi har boet i Starup i næsten 35 år, inden der
rykkede en ny generation ind i huset på Starup Kirkevej. Vi er glade for, at det
blev en mulighed, så det hedder stadig ”hjem til Starup”.
Vi er også glade for fortsat at have tilknytning til Starup Sogn og Starup Kirke og
vores lille familiegravsted, selvom vi nu bor ved Sønderballe Strand. Og alt det
kan kun lade sig gøre, fordi det har været muligt at løse sognebånd – så den ordning med at kunne løse sognebånd er vi også glade for.
Og det har så været indgangen til at stille op til menighedsrådsvalget.
De færreste tænker nok ikke så meget over hvilke opgaver, der skal løses af et menighedsråd, men der er jo nogen, der bl.a. skal tage sig af at sikre, at kirke, kirkegård, og præstegård bliver vedligeholdt og passet på. Det skal sikres, at duerne
ikke ødelægger noget i kirketårnet, at der ikke kommer borebiller i træværket, at
de ansatte får deres løn, at der foregår aktiviteter både formiddag, eftermiddag og
aftenen i sognehuset.
Da kirken i Starup ejer en del jord og skov omkring præstegården og mellem Starup og Haderslev, så skal det passes eller forpagtes ud.
Så alt i alt er menighedsrådsarbejdet fyldt med en lang række - ja faktisk en overraskende lang række - praktiske og meningsfyldte opgaver. Som alle andre steder i
samfundet er det forbundet med de relationer, der opstår mellem de mennesker,
der skal arbejde sammen - og det at arbejde med mennesker og relationer er jo
altid meningsfyldt, også i et menighedsråd - og det at udgangspunktet for arbejdet
er rundet af, hvad meningen med livet egentlig er, gør det ikke ringere.
Karl Erik Olesen

