Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato
Kl.

Præst

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

1. september

10.30

11. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Kirkefrokost med auktion

J. Legarth

8. september

10.30

12. søndag efter trinitatis

J. Legarth

15. september

9.00

13. søndag efter trinitatis

P. M. Langdahl

22. september

10.30

14. søndag efter trinitatis

H. Öberg

29. september

10.30

15. søndag efter trinitatis

J. Legarth

6. oktober

10.30

16. søndag efter trinitatis

J. Legarth

13. oktober

10.30

17. søndag efter trinitatis

J. Legarth

20. oktober

17.00

18. søndag efter trinitatis

P. Kristiansen

27. oktober

10.30

BUSK-gudstjeneste
19. søndag efter trinitatis

H. Öberg

Kirkesanger Egon Schjøtt
tlf. 74 52 67 14

Menighedsrådsmedlem
Karl Erik Olesen

3. november

15.00

Allehelgensdag

J. Legarth

Menighedsrådsmedlem
Eva Lund Pedersen

10. november

10.30

21. søndag efter trinitatis

J. Legarth

Graver Ole Holst
tlf. 23 44 84 81

17. november

10.30

22. søndag efter trinitatis

J. Legarth

24. november

10.30

Sidste søndag i kirkeåret

H. Öberg

Kirkebogsførende præst:
Judith Legarth
tlf. 21 20 20 31
jnl@km.dk
Bistandspræst Henriette Öber g
tlf. 51 44 22 98
hob@km.dk
Kirkekontoret
Starup Hedevej 21
tlf. 74 52 88 08

Organist
Lise Sommer Andersen
tlf. 20 72 25 27

Sognehusbestyrer
tlf. 28 12 12 11
Træffes bedst mellem 14.00 og 18.00

Menighedsrådsformand
Kirsten Grauholm
tlf. 21 49 92 87
Næstformand og kirkeværge
Per Flintrup

Kasserer Lone Jør gensen
Menighedsrådsmedlem
Carl Enevoldsen
Menighedsrådsmedlem
Gunild Bogdahn

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

BUSK-gudstjeneste

Søndag den 1. september kl. 10.30

Søndag den 27. oktober kl. 10.30 BUSK-gudstjeneste

Kirken er smukt pyntet, og vi synger nogle af vores dejlige efterårssalmer!
Efter gudstjenesten spiser vi sammen og holder auktion. Medbring gerne forskellige blomster, frugt og grønt samt penge til auktionen.
Judith Legarth
Vel mødt!

1. september - 30. november
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Sdr. Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes

Sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen

Høstgudstjeneste og kirkefrokost med auktion
Kom og vær med til at glædes over høsten og sige tak for alt, hvad vi har fået i
årets løb.

Nr. 3 - 2019

Alle Helgens Dag

En festlig gudstjeneste særligt for børn og unge.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke.
Alle er så velkomne – uanset alder.

Søndag den 3. november kl. 15.00 Alle Helgens Dag
Denne dag er der særligt plads til sorgen og tankerne om vore kære, som vi
ikke har hos os mere. En smuk gudstjeneste, hvor vi tænder lys i mørket!
Fra kl. 14.30 er der kaffe på kanden og gravlys til at tænde på kirkegården.
Judith Legarth

Jeg har den store glæde at få lov at
være præst i Starup Sogn og Kirke i
resten af 2019. Jørgen Kappel Hansen gik i forsommeren på pension,
og der skal gøres lidt ved præstegården, inden en ny fast præst tiltræder, og i den tid får jeg lov at
være præst i Starup Sogn.
Mit navn er Judith Legarth, jeg er 44
år, og jeg bor i Haderslev, hvor min
mand er præst ved Hertug Hans og
Domkirken. Vi har to skønne drenge
- Josva på elleve og Jonathan på ni.
Tidligere har jeg været præst i
Nordjylland, og haft vikariater i Sønderjylland.
Før jeg blev præst, har jeg - udover
at have brugt tid på studier indenfor

teologi, kommunikation og ledelse arbejdet med mennesker; ældre,
handicappede og børn.
Jeg elsker at være sammen med
mennesker; jeg nyder snak og hygge
med familie og venner og mennesker, jeg møder på min vej. Og jeg
elsker at være alene, på gå- og cykelture i Guds skønne natur, ikke
mindst på Starup Hede. Og så nyder
jeg at læse skønlitteratur foran
brændeovnen eller på drømmesengen.
Jeg elsker at være præst! Det er meningsfuldt og givende. Man får lov til
at være sammen med mennesker på
tidspunkter, hvor der sker noget afgørende i livet. Ofte er det glædeligt,
men ofte er det også svært og sorgfuldt - men det er altid meningsfuldt
at være præst.
Og så ville jeg ikke kunne leve uden
kirkens budskab om, at vi er elsket
ubetinget, som vi er.
Jeg glæder mig til at komme i gang
og til at blive en del af kirken og sognet.
Judith Legarth

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

Ny organist

Nyt fra formanden

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 ham i Starup Kirke, før han kommer i TV i efteråret i programmet Toppen af Poppen.
Billetter kr. 160,- kan købes på www.billetten.dk

Jeg er ansat som organist ved Sdr.
Starup Kirke pr. 1. august. Jeg glæder
mig meget til det nye arbejde, ikke
mindst det nye børnekor, som vi vil
starte op.

Den 17. juni holdt menighedsrådet dialog møde med menigheden. Fremmødet
var pænt, der kom ca. 20. Der var en god dialog på mødet, og det kom der rigtig
mange gode tanker ud af. Tak for det. Menighedsrådet vil helt sikkert bruge de
input vi fik i det fremtidige arbejde.

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 denne genre. 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,Tirsdag 24. september 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Det er vores medarbejder ved Sognehuset, Eivin Christensen, der i aften kommer med
et anderledes foredrag om sit forhold til, sit liv med og kærligheden til DANMARK &
DANNEBROG. Eivin Christensen krydrer sit foredrag med lidt sang og musik, så glæd
dig til en hyggelig og inspirerende aften.
Entre inkl. kaffe/the og kage kr. 50,Torsdag 3. oktober 19.30
ORGELKONCERT
Orgelsolist, konservatorielærer og foredragsholder, Lars Rosenlund Nørremark, kommer og spiller på orglet i kirken. Starup Kirkes orgel er et værdifuldt, næsten 100 år
gammelt pneumatisk orgel - og for at vi kan følge kunsten at betjene orglet, vil der være opsat video og storskærm. Lars Rosenlund Nørremark har spillet i bl.a. den nu
brændte kirke Notre Dame i Paris, og der venter os en god, grundig og nøje tilrettelagt
blanding af nyt og gammelt, alvorligt og morsomt.
Der er gratis entré
Søndag 6. oktober 14.30 i Kirken
KORKONCERT
På denne søndag eftermiddag gæstes Kirken af Voksenkoret fra Gl. Haderslev Kirke.
Mød gerne op til en glad musikalsk oplevelse, da der er flere lokale fra Starup, der er
aktive i koret.
Der er gratis entré
Tirsdag 12. november 19.30 i Kirken
STEELBAND
Kirken bliver fyldt med glade rytmer og gode vibrationer, når vi i aften får besøg af
Calypso Steelband. Olietøndemusik br uges til Gudstjenester ne på De Vestindiske
Øer, og derfor vil vi bl.a. høre salmer og klassiske numre tilsat calypso-rytmer ja, vi får
et farverigt program, der oser af sol og bølgeskvulp. Under koncerten fortælles på en
underholdende måde historien om, hvordan man fandt på at lave olietønder om til et
musikinstrument. Aftenen indledes med et kort oplæg af Karl Erik Olesen omkring De
Vestindiske Øer.
Billetter kr. 100,- kan købes på www.billetten.dk eller ved døren
Tirsdag 3. december 19.30 i Kirken
BEATLES I KIRKEN
Denne aften planlægges den store ”julekoncert” i samarbejde med den lokale Beatlesnørd, Alex Bødiker. Det er vigtigt at sætte kryds i kalenderen, da der nok bliver tale om
”verdenspremiere” på en ny kirkekoncert med professionelle musikere og sangere.
Billetprisen forventes at blive kr. 150,-. Nærmere info følger på Sdr. Starup kirkes facebookside.

1. august startede vores nye organist Lise Sommer Andersen. Hun har som en
del af sin stillingsbeskrivelse, at hun skal starte et kor. Det er planen at det bliver
et børnekor.

Fra 1981 og frem til 2003 var jeg,
sammen med min mand Knud, selvstændig landmand på gården ”St. Roed” ved Egtved.

Fra 1. september og frem til årsskiftet vikarierer Judith Nielsen Legarth som
sognepræst.
Vi i menighedsrådet ønsker både Lise og Judith velkommen til Starup, og glæder os til samarbejdet med dem begge. Vi håber I vil tage rigtig godt imod dem.

Herefter flyttede vi til Sønderjylland,
hvor jeg blev ”Tillært Anlægsgartner”
og har både arbejdet ved anlægsgartnere og på kirkegårde.

I forbindelse med høstgudstjenesten søndag den 1. september, vil vi ligesom
sidste år invitere alle (børn, unge, voksne, seniorer) til at være med til at lave
høstpynt til kirken.

Jeg er PO- organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole og har haft
stillinger ved mindre kirker og været vikar ved mange forskellige
kirker. Det har været spændende, med de mange kirker og forskellige orgeltoner.
I en periode har jeg som organist ikke har haft fast tilknytning til
et sogn, det glæder jeg mig til at få igen.
Med venlig hilsen
Lise Sommer Andersen

Sognecafeen
Sognecafeen i sognehuset har nu taget hul på sæson 5. Det er dejligt, at I så
trofast møder ind til et par timer med morgenkaffe, hygge, spil, snak og håndarbejde.
Vi vil også gerne invitere DIG til at komme forbi, vi har nemlig plads til alle,
der har lyst. Du er også velkommen til bare at kigge forbi - helt uforpligtende.
Værtinderne vil være klar med en hjælpende hånd, og der er også let adgang
for gangbesværede og kørestolsbrugere.
Fra 1. september koster det kr. 15,- pr gang.
Fra 1. september er det desværre ikke længere muligt at bestille kirkebil til
sognecafeen, men man kan bestille FLEX-Trafik på telefon 76 608 608 - for
egen regning. Bestil bilen mindst 2 timer før afgang, og gerne dagen før.
Gunild Bogdahn

Lørdag den 31. august kl. 10.00 er menighedsr ådet vær t ved kaffe og br ød i
Sognehuset, hvor vi alle hygger og er kreative. Medbring gerne forskellige
blomster, frugt og grønt.
Om søndagen har vi efter høstgudstjenesten kirkefrokost med årets mest fantastiske auktion over alle tingene. Her vil I også have mulighed for at hilse på Judith Legarth. Vi glæder os til et par hyggelige timer sammen med jer.
Vi er i samarbejde med de øvrige kirker på Næsset blevet enige om, at vi flytter
tidspunktet for gudstjenesten om søndagen fra kl. 10.00 til kl. 10.30. Det gør
det noget lettere at nå det hele, når præsten skal have to gudstjenester. I første
omgang kører det som et forsøg i september, oktober og november. Herefter tager menighedsrådet stilling til om det skal fortsætte.

Sankt Hansaften ved kirken
Det blev nøjagtigt, som vi havde håbet på.
Ca. 400 beboere deltog i årets midsommermarkering, vejret var med os, og alle
gik tilfredse hjem efter musik, båltale, stort bål, udskænkning og hyggeligt samvær.
Nogle efterlyste havestole til de, der havde behov, og andre ville gerne have
mere levende musik, og det er ønsker, som vi vil tage med i næste års planlægning.
Båltale er på plads og musikken er bestilt til 2020, så vi er klar til at gentage til
næste år.
Vi i aktivitetsudvalget må igen takke for opbakningen til et af vores arrangementer i og omkring kirken. Vi ses til næste arrangement.

