Gudstjenester:
Dato

Kl.

27. november

10.00

4. december

10.00

2. søndag i advent

J. Kappel Hansen

11. december

10.00

3. søndag i advent

H. Öberg

18. december

10.00

4. søndag i advent

J. Kappel Hansen

Juleaften

J. Kappel Hansen

25. december

13.30
15.00
16.30
10.00

26. december

- stedet hvor vi mødes

Præst
1. søndag i advent/
De 9 Læsninger/
Kirkefrokost

24. december

Sdr. Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

J. Kappel Hansen

Juledag

J. Kappel Hansen

09.00

Anden juledag

H. Öberg

1. januar

11.00

Nytårsdag

J. Kappel Hansen

8. januar

10.00

1. s.e.h. 3 k

H. Öberg

15. januar

10.00

2. s.e.h. 3 k.

J. Kappel Hansen

22. januar

10.00

3. s.e.h. 3 k

J. Kappel Hansen

29. januar

10.00

4. s.e.h. 3k

J. Kappel Hansen

5. februar

10.00

Sidste s.e.h. 3 k

?

12. februar

10.00

Septuagesima

H. Öberg

19. februar

10.00

Seksagesima

J. Kappel Hansen

26. februar

10.00

Fastelavn

J. Kappel Hansen

5. marts

10.00

1.søndag i fasten

P. Larsen.

Nr. 4 - 2016
De nye mødedatoer er
endnu ikke fastlagt.

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
Henriette Öberg
Moltrup og Bjerning Kirke
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 Schjøtt
tlf. 74 52 67 14
Graver Annetinne Holst
tlf. 23 44 84 81
starupkirkegaard@hotmail.com
Sognehusbestyrer Hanne Fr eder ichsen
tlf. 28 12 12 11
Kirkebil Taxa - bestil i god tid
tlf. 70 10 75 00

www.starupkirke.dk

Menighedsrådsformand
Jørgen Dahlmann
tlf. 74 52 88 97 / 20 48 88 97
Næstformand Kir sten Gr auholm
k.grauholm@teliamail.dk
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
Menighedsrådsmedlem
Aksel Mathiesen
tlf. 30 26 79 40
Menighedsrådsmedlem Eva Lund
Pedersen
Regnskabsfører J akob J epsen
jaking@stofanet.dk

www.starupsogn.dk

November - Januar
34. Årgang, nr. 150
Da vi for et par uger siden havde
besøg her i kirken af 0., 1. og 2.
klasserne på Starup skole, til vores årlige musik-formiddag med
dem og Peter & Betty Arendt,
skete der noget interessant.
Straks da jeg mødte børnene ved
kirkedøren begyndte de at sige:
”Præst, du har døbt mig”. Og videre: ”Du har også døbt min storebror Peter - kan du godt huske
det? - og min lillesøster…” osv.
Det var tydeligt, at disse børn var
stolte over, og glade for at de var
døbt i Starup kirke - og at det var
et levende menneske - mig - som
de kunne forholde sig direkte til,
som havde gjort det.
Dette vil gentage sig den 1. og 2.
december, når vi har julegudstjeneste med børnene fra dagplejere,
vuggestuer og børnehaver.

Og det gentager sig den 20. december kl. 9.30 og 10.30, når vi
har julegudstjeneste for hhv. 3.
og 4. klasse og 5. og 6. klasse fra
Starup Skole. ”Præst, du har døbt
mig” - sagt med stolthed i stemmen, af mange børn.
På den ene side står altså denne
glæde, ærefrygt og tradition, og
på den anden side står så det stigende antal af udmeldelser af
folkekirken, som vi ser i disse
dage og uger.
Kontrasten er enorm. Især for én
som mig, som til hverdag har
med børnene at gøre, og slet ikke
forstår det billede, der af nogle af
udmeldte tegnes af kirken.

Jørgen Kappel Hansen,
sognepræst

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

Sognekrøniken

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,-

Fra den gamle Sognekrønike, som Niels P. Bladt så flot har redigeret, er
følgende anekdote plukket:

Søndag 27. november
KIRKEFROKOST
Efter konfirmanderne har medvirket ved De 9 Læsninger under gudstjenesten, fortsætter vi i Sognehuset. Det er den dag i året, hvor vi plejer at hilse på hele konfirmandens
familie til en dejlig kir kefr okost. Tag far far , moster og din lillebr or med. Alle konfirmander spiser gratis.
Frokost kr. 40,- inkl. kaffe/te
Torsdag 1. december og fredag 2. december
BØRNEGUDSTJENESTE
Vi inviterer dagplejebørn og børnehavebørn til deres helt egen gudstjeneste. Se mere på
hjemmesiden www.starupkirke.dk om tidspunkt m.m.

Der er kun indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i
Sdr. Starup sogn.
Det nye råds medlemmer er:
Kirsten Grauholm, Per Flintrup, Lone Jørgensen, Eva Lund Pedersen,
Gunild Bogdahn, Karl Erik Olesen og Hans-Carl Enevoldsen.
Der er konstituerende møde den 17. november 2016 kl. 19.00

August Wilckens
Tirsdag 20. december
JULEAFSLUTNING FOR STARUP SKOLE
Kl. 9.30 for 0. - 3. klasse, og kl. 10.30 for 4. - 6. klasse.
Torsdag den 19. januar 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Arkæolog Anders Hartvig fortæller om hvordan Arkæologi Haderslev lavede den
hidtil største udgravning ved Sdr. Starup Kirke i forbindelse med etablering af regnvandsbassin syd for kirken. Selv om området ligger lavt har det ikke holdt befolkningen i middelalderen væk fra området. Udgravningen viste massive spor efter bebyggelse. Der blev bl.a. også udgravet en meget velbevaret tønde, der var genanvendt som
brønd, og en velbevaret sko.
Kaffe kr. 25,Tirsdag 21. februar 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Leder af Fanø Kunstmuseum Birgitte Schack Rasmussen informerer os med et foredrag
om August Wilckens, som har udsmykket kirken. Se mere næste side.
Kaffe kr. 25,Onsdag 22. marts 19.00 i Kirken
KORSANG
Vi får besøg af de talentfulde piger fra Haderslev Domsogns Pigekor til en fantastisk
koroplevelse.
Gratis entré

Sognecafeen har hver mandag
kl. 10.00 frisk kaffe på kanden og
masser af tid til snak og hygge,
spil og spilopper.
Kig forbi, det vil glæde os!

Hvis man nævner navnet August Wilckens, er det nok ikke lige paratviden hos alle. Men
for de der har interesse for Sdr. Starup kirke, er der ingen tvivl om, at August Wilckens
er den kunstner, der i 1917 påbegyndte vægmaleriudsmykningen i Sdr. Starup kirke.
Først rekonstruerede han vægge og hvælv i apsis og i de følgende to år malede han
sine egne dekorationer i skib, kor og på triumf- og vest-væg.
Om disse malerier og deres tilblivelse for 100 år siden, har Jens Christensen for Sdr.
Starup Sogn ladet udfærdige et lille hæfte, der foruden biografi om kunstneren og historien om udsmykningen også indeholder fotos og beskrivelse af samtlige malerier.
Dette lille hæfte på 12 sider kan erhverves i våbenhuset og sognehuset for 10 kroner.

Præst Andreas Wetche, 1743 - 1820. Kom til Starup Sogn i 1773.
Hans far var klejnsmed og urmager Henrik Wetche på Fyn. Hans mor hed
Abelone Hansdatter. I hans ungdom synes han at have lært sin fars håndværk. Om hans urmagerkunst fortælles, at da Wetche kom til Starup som
ung kandidat, blev han indkvarteret i gæsteværelset øverst i præstegården.
Der stod et gammelt ur, der ikke længere kunne gå. Men Wetche havde
kun været en kort tid i sit kammer, så slog det gamle ur. Jomfruen kom
forskrækket ind til den gamle præst von Saldern og fortalte: ”Det gamle ur
går!”. Fra den tid af troede man, at Wetche kunne mere end andre mennesker.
Samme lørdag aften blev han rolig siddende i stuen hos præstefamilien, og
den gamle præst spurgte om han da ikke ville trække sig tilbage for at forberede prædikenen til dagen efter. Han svarede da, at det ikke var nødvendigt. Og om søndagen prædikede han så godt, at de Starupper kørte bag
efter ham til Grarup for at høre ham en gang til.
Der blev fortalt mange historier, især om hvordan han kunne mane de omvandrende ånder, som ikke kunne finde fred, i jorden, hvorefter han slog
en pæl igennem dem, for at holde dem nede. Således blev der fortalt, at
han engang kørte i sin vogn mod Hejsager. Pludselig beordrede han karlen
til at stoppe, for han skulle ind over marken for at mane et spøgelse i jorden, men nu indprentede han karlen meget tydeligt: ”Du må it kjør, uden
der bliver sagt: Kjør nu i Jesu Navn!”. Efter et stykke tid hørtes der så en,
der sagde: ”Kjør nu! Kjør nu!”. Men kusken blev holdende, og lidt efter
kom pastor Wetche og sagde: ”Kjør nu i Jesu Navn!”, og de kørte hjem.
Pastor Wetche døde efter en kort sygdom 77 år og 5 måneder gammel den
20. januar 1820 efter at have haft embedet i 47 år.

