Gudstjenester:
Dato

Kl.

Præst

29. november

10.00

1. søndag i advent/
De 9 Læsninger
Kirkefrokost

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

Juleaften

J. Kappel Hansen

25. december

10.00

Juledag

J. Kappel Hansen

26. december

09.00

Anden juledag

J. Colding Frederiksen

J. Kappel Hansen

1. januar

11.00

Julesøndag.
Engelske julesalmer
efter gudstjenesten
Nytårsdag

3. januar

19.00

Helligtrekongers søndag

J. Kappel Hansen

10. januar

10.00

1.s.e.h.3 k

J. Colding Frederiksen

17. januar

10.00

Sidste s.e.h.3 k.

P. Larsen

24. januar

10.00

Septuagesima

J. Kappel Hansen

27. december

10.00

Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

J. Kappel Hansen
J. Kappel Hansen

31. januar

10.00

Seksagesima

J. Kappel Hansen

7. februar

10.00

Fastelavn

J. Kappel Hansen

14. februar

10.00

1.s.i fasten

J. Colding Frederiksen

21. februar

10.00

2.s.i fasten

J. Kappel Hansen

28. februar

10.00

3.s.i fasten

J. Kappel Hansen

Nye datoer for 2016 aftales
på mødet i november.

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 J ette C. Fr eder iksen
Moltrup Bygade 40
tlf. 21 23 25 15
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
Kirkesanger Egon Schøtt
tlf. 74 52 67 14

2. november - 22. februar
33. Årgang, nr. 146

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

Ved auktionen i Sognehuset efter
Høstgudstjenesten søndag den 20.
september var stemningen god.

Næstformand Kir sten Gr auholm
k.grauholm@teliamail.dk

Med fin hjælp af den fortrinlige
auktionarius fik vi bortauktioneret
alle kurve, vaser, frugter, grøntsager og lignende som havde pyntet
i kirken under Høstgudstjenesten.
Det samlede tusindtallige krone
beløb går ubeskåret til at hjælpe
de stakkels børn i Nordkorea, som
sulter, men som får mad gennem
de uvurderlige bestræbelser fra
”Mission Øst”.

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

Graver Annetinne Holst
tlf. 23 44 84 81
starupkirkegaard@hotmail.com
Sognehusbestyrer Hanne Fr eder ichsen
tlf. 28 12 12 11

Menighedsrådsmedlem Eva Lund
Pedersen

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

Regnskabsfører J akob J epsen
jaking@stofanet.dk

www.starupkirke.dk

Nr. 4 - 2015

Børn.

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

Find flere informationer om aktiviteterne i Starup Kirke og Sognehus:

www.starupkirke.dk www.starupsogn.dk

- stedet hvor vi mødes

25. november kl. 19.00

Den følgende tirsdag havde vi
Starup skoles 0.-2. klasser i kirken, hvor Betty & Peter Arendt
igen i år underholdt børnene med
sang og musik. Der var trommespil, orgelspil og klaverspil. Og så
var der fællessang! Fra ”Vi pløjed
og vi så´de” til brasilianske danserytmer.
Som altid blev der indledt med
”kirkeklokkesangen”, og børnene

havde igen i år forberedt nogle
sange i skolen. Alt i alt et sandt
festfyrværkeri af sang og musik i
vores gamle smukke kirke. Vi ses
igen næste år, tirsdag den 20. september.
Og to dage senere, om torsdagen,
havde jeg den fornøjelse, at undervise de unge mennesker som
ønsker at blive konfirmeret den
24. april og den 1. maj næste år.
På trods af problemer med skemalægning, er det lykkedes at få konfirmandundervisningen til at foregå fra kl.14.30 til kl.16.00, også
selvom nogle af eleverne har meget vanskeligt ved at komme til
tiden pga. af ovennævnte skemalægning.
Alt i alt en uge med fokus på børn
i Starup kirke.
….og så må vi huske på, at vi
igen, igen havde barnedåb om
søndagen….
Vi ses!
Jørgen Kappel Hansen
sognepræst

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer.

Rundvisning i Kirken

Onsdag 4. november 20.00 i Kirken
MUSIK
Dissing, Dissing, Las & Charlotte Møller kommer og spiller Bob Dylan. Vi garanterer,
at det bliver forrygende! Billetter på www.haderslevbilletten.dk til kr. 150,-

Langt fra den oprindelige bebyggelse i
sognet, helt ned til bredden af Haderslev
Fjord ligger Sdr. Starup kirke. Lille, lidt
duknakket, men dog en rigtig treskibet
basilika med højkirkevinduer over sideskibenes tage…

Tirsdag 24. 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,Søndag 29. november
KIRKEFROKOST
Vi byder på dejlig kirkefrokost. Tag farfar, onkel og din nabo med og hyg dig et par
timer i godt selskab.
Frokost kr. 40,- inkl. kaffe/te
Tirsdag 1. december og onsdag 2. december
BØRNEGUDSTJENESTE
Vi inviterer dagplejebørn og børnehavebørn til gudstjeneste. Se mere på hjemmesiden.
Fredag 18. december
JULEAFSLUTNING FOR STARUP SKOLE
Kl. 9.30 for 0. - 3. klasse, og kl. 10.30 for 4. - 6. klasse.
Søndag 27. december
ENGELSKE JULESALMER
Vi inviterer alle til at synge med, når vi er klar med engelske julesalmer efter gudstjenesten. En stemningsfuld stjernestund for alle, der kan lide de engelske salmer.
HUSK TILMELDING TIL ARRANGEMENTERNE FRA 1. JANUAR 2016
RING TIL 28 12 12 11.
OPLYS NAVN, TELEFONNUMMER OG ANTAL DELTAGERE
Tirsdag 19. januar 19.30 i Sognehuset
SANGAFTEN
En sangaften med temaet Thomas Kingo. Kan du lide samværet omkring den danske
sangskat, så kom.
TILMELDING
Kaffe 25,Tirsdag 26. januar kl. 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Anders Hartvig fra Haderslev Museum kommer og fortæller om udgravningerne omkring kirken og det nye regnvandsbassin.
TILMELDING
Kaffe 25,-

Søndag 6. marts 11.15 - 12.00 i Sognehuset
FAMILIE -SANG
Efter gudstjenesten inviterer vi familier med børn i alderen 2 - 10 år til familie-sang. Vi
har pølsehorn og kakaomælk og masser af sjov. TILMELDING
voksne 25,HUSK SOGNECAFÉ HVER MANDAG FRA 10.00 - 12.00 I SOGNEHUSET

Jeg er en af dem, der viser rundt i kirken,
når nogen ønsker det. Jeg har med Jørgen
Kappel Hansens, Lis Ernsts og Niels
Bladts hjælp, samt egen læsning fået lavet et godt manuskript til rundvisning.
Jeg lægger en del vægt på at fortælle om
August Wilckens, som jeg værdsætter
som kunstner. Det er ham, der har malet
de skønne malerier i kirken.
Meget ofte er en rundvisning til stor fornøjelse for mig selv - det er så godt at
dele oplevelsen af vores kirke - Sønderjyllands ældste - med hvem, der nu gerne
vil lære den at kende!

Vi præsenterer: Kirkeværgen
Her i sommer havde vi besøg af en efterkommer efter Ancharius-præsterne: De
første tre præster i vor kirke efter reformationen - jo vi er tilbage i 1500-tallet,
og de hed jo faktisk Ankersen…
I det tidlige forår havde jeg også fornøjelsen af et besøg af et par 3. klasser fra
Starup Skole - det var en god oplevelse!
Nysgerrige og vidende var de, og så startede de med at spørge, om ikke de måtte
synge i kirken? Om de måtte!
Skolen - og alle andre interesserede - kan
kontakte os og få tilrettelagt en rundvisning til et tema, I måtte arbejde med eller
har speciel interesse i!

Find os på vor hjemmeside!
Margit Berg Johansen

Til høstgudstjenesten var der blevet lavet
mange flotte buketter og dekorationer,
der efterfølgende blev bortauktioneret
under kirkefrokosten til fordel for Mission Øst. Vi savnede at se konfirmandernes
familier, men I kan jo nå at komme og
hilse på os til næste kirkefrokost den 29.
november efter De 9 Læsninger til gudstjenesten.
Jørgen Kappel Hansen har holdt et spændende foredrag om ’Konstantinopel og
Putin’ hvor tilhørende blev præsenteret
for en spændende historisk by midt mellem kristendom og islam.

Min tilknytning til Starup ligger tilbage
til 1991, hvor min kone Ulla og jeg flyttede til Starup. Vores 3 børn har været
tilknyttet Starup Skole og Kirken.

For 1½ år siden flyttede vi ind til Haderslev, men bevarede vores tilknytning til
Starup ved at løse sognebånd.
Kirkeværgens funktioner er hovedsagelig
følgende: At tilse bygningerne, Kirken,
redskabsrum, sognehus, graverens kontor
og mandskabsrum, sørge for at de er i
behørig stand og at der løbende vedligeholdes. Jeg fører status over inventar og
redskaber.

Når der er behov for det, tilkalder jeg
håndværkere, og får tilbud hjem. Samtidig med dette, er der altid fokus på besparelser ved indkøb og drift.
De første 3 år er gået lynhurtig i Menighedsrådet. Nej, det er ikke kedeligt. Vi er
et team som består af de dygtige medarbejdere, som sørger for at alt fungerer.
Menighedsrådet stikker rammerne ud, og
vi gør vores bedste for at sognets beboere
har en flot gammel kirke, med gode aktiviteter som gør, at der er noget at komme
efter i STARUP KIRKE.

I samarbejde med graveren og kirkegårdsudvalget tilser vi at kirkegården
holdes i tilbørlig stand.
Vores protokoller bliver stadig ført med
papir og pen, men til årsskiftet bliver det
elektronisk.

Set og Sket:
Siden sidst er Sognecafeen kommet godt
fra start. Der er ca. 20 gæster hver mandag fra 10.00 - 12.00. Der spilles spil,
strikkes, hyggesnakkes og drikkes kaffe.
Vores 6 søde værtinder hygger om alle.
Vi vil også gerne have besøg af dig!
Husk, der er mulighed for kirkebil.

Mit navn er Per Flintrup. Jeg har været
med i menighedsrådet siden 2012, og er
kirkeværge.

Vi har haft Pigeaften i Sognehuset. Det
blev en anderledes, spændende og sjov
aften med terapeut og hospitalsklovn
Trine Jensen. Deltagerne gik hjem med
smil på læben, og efterspurgte straks mere af den slags arrangementer.

Vi har et årligt syn hvor jeg skal være til
stede sammen med udvalget for Kirke og
Præstegård.

Når dette blad udkommer har vi også haft
Drenge/Mandeaften, hvor mændene har
hygget sig med et godt foredrag og lidt
god mad.

For børn:

Som nævnt før, vil vi fra januar begynde
med tilmeldinger til de forskellige arrangementer. Vi vil gerne sørge for, at der er
plads og mad nok til alle. Fremover kan
man tilmelde sig til sognehusbestyrer
Hanne på tlf. 28 12 12 11.
Har du ideer til, hvad dit sogn kan gøre
for dig, eller hvad du kan gøre for dit
sogn, så lad os vide det. Vær vedkommende og velkommen!

Dem, der har lavet tingene i kirken har haft
masser af humor. Prøv at se på denne figur. Kan
du se, at den ligner et ansigt med ører, øjne og
næse og horn i panden? Og så er der faktisk flere af disse figurer. Prøv at se, om du kan få øje
på dem, næste gang du kommer i kirken. Vi siger ikke hvor...

