Gudstjenester:
Dato

Kl.

26. november

09.00 Sidste søndag i kirkeåret

L.-P. Melchiorsen

3. december

1. søndag i advent
10.00 De 9 Læsninger
Kirkefrokost

Konfirmanderne
J. Kappel Hansen

10. december

10.00 2. søndag i advent

H. Öberg

17. december

10.00 3. søndag i advent

J. Kappel Hansen

24. december

13.30
15.00 Juleaften
16.30

J. Kappel Hansen

25. december

10.00 Juledag

J. Kappel Hansen

26. december

09.00 Anden juledag

H. Öberg

31. december

10.00 Julesøndag

J. Kappel Hansen

1. januar

11.00 Nytårsdag

J. Kappel Hansen

7. januar

10.00 1. søndag efter hellig 3 konger

J. Kappel Hansen

14. januar

10.00 2. søndag efter hellig 3 konger

H. Öberg

- stedet hvor vi mødes

Præst

21. januar

10.00 Sidste søndag efter hellig 3 konger M. Brorson/JKH

28. januar

10.00 Septuagesima

J. Kappel Hansen

4. februar

10.00 Seksagesima

J. Kappel Hansen

11. februar

10.00 Fastelavn

H. Öberg

18. februar

10.00 1. søndag i fasten

J. Kappel Hansen

25. februar

10.00 2. søndag i fasten

P. Larsen.

4. marts

10.00 3. søndag i fasten

J. Kappel Hansen

Find flere informationer om aktiviteterne i Starup Kirke og Sognehus:

www.starupkirke.dk

Sdr. Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

www.starupsogn.dk

Nr. 4 - 2017

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
Sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen
tlf. 25 30 99 98
lone@nela.dk
Kasserer Gunild Bogdahn
gunild@bogdahn.dk

December-januar-februar
35. Årgang, nr. 154
Den synges som en ekkosang, og
rytmen er ”Calypso”.

Det er et sandt privilegium at være
tilstede. Hvert år.

Og det foregår i kirken, når vi
hver september måned har besøg
af Peter & Betty Arendt.

Også fordi indholdet i alle sangene
er fuldstændig målrettet dette, at
børnene sidder i et kirkerum, med
alt hvad det indebærer af respekt,
ærefrygt og ydmyghed.

Kirken er fyldt til bristepunktet
med glade børn fra Starup Skole,
som har øvet sig i at synge en
håndfuld sange; også denne:
”Og her kan alle komme,
de onde og de fromme,
de store og de meget små,

Kirkesanger Egon Schjøtt
tlf. 74 52 67 14

Menighedsrådsmedlem
Carl Enevoldsen
fjordvej23@gmail.com

og dem, som intet kan forstå,

Graver J ens J ohansen Skov
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

Og fordi det er en ekkosang kan
selv de små børn hurtigt lære indholdet - og de synger med!

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

Regnskabsfører Ulla Flintr up
ulla@coacha.dk

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk

når Gud holder kirkefest”.

Det forhindrer jo ikke, på den anden side, at rytmen er ”Calypso”.
Tværtimod. Budskabet går lige
ind:
”Vi hører Jesus sige:
den største i Guds rige,
er den, som bare tar imod
og blir så glad, at han blir god,
og så blir der kirkefest”
Velkommen i kirke.
Jørgen Kappel Hansen
sognepræst.

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

Velkommen til vor nye graver

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,-

Vi siger velkommen til vores nye graver Jens
Johansen Skov. Jens er 52 år, og bor sammen med sin kæreste Linette på et dejligt
landsted, som han købte af sin farmor og
farfar da han var 18 år. Her dyrker Jens juletræer, og der er gang i butikken i december
måned.

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!
Torsdag 25. januar 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Efter en afsluttet studentereksamen pakker nu 25-årige ADAM LAUGESEN sin rygsæk og begiver sig ud på en rejse til Grækenland. Imidlertid bliver rejsen hele tiden
forlænget og han kommer også til både Mellemøsten og Asien. I 2 år rejser han rundt
på tommelfingeren og bruger ikke penge på hverken logi eller transport. Kom og hør en
inspirerende ung mand fortælle om en unik oplevelse, der har været som en pilgrimsvandring for ham.
Pris kr. 50,- inkl. kaffe -Konfirmander gratis adgang
Torsdag 1. februar 20.00 i Kirken
KONCERT
Die Herren i Her r ens Hus. U2 kir kekoncer t i Kir ken. Det danske U2-orkester har i
mange år fremført U2s musik og Bonos religiøse tekster. I de senere år også som kirkekoncerter. En koncertoplevelse for bedsteforældre, forældre og deres teenage-børn.
Årets julegaveide. Billetter sælges fra 9. oktober på www.billetten.dk og Haderslev
Bibliotek.
Entre: kr. 185,- + gebyr
Tirsdag 6. februar 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Tænd en solcellelampe – i Uganda! I 5 år har Niels Wester mann ar bejdet som
frivillig i foreningen Verdens Børn. Denne aften fortæller Niels om Verdens Børn og
om sit arbejde som projektansvarlig for en skole og et børnehjem, der ligger i et meget
fattigt område (Rakai-distriktet) i det sydvestlige Uganda. Rakai-distriktet har været
hårdt ramt af AIDS. I distriktet er de fleste hjem uden elektricitet.
Kaffe kr. 25,Onsdag 28. februar 19.30 i Kirken
KONCERT
”Rækker ud” - Koncert med Steffen Brandt, kendt fra det danske band TV2, Andrea
Pellegrini, prisbelønnet dansk mezzosopran, Bjarke Mogensen, landskendt accordeonvirtuos, Josefine Opsahl, medlem af det eksperimenterende ensemble WE like WE, og
Thea Vesta Pedersen, kendt fra ensemblet Lydenskab. Musikalsk bliver det et møde
mellem tango, opera, den klassiske og den nye eksperimenterende musik, bundet sammen af sangskrivningen og fortællingen. Billetter på www.billetten.dk og ved døren.
Entré: kr. 250,Torsdag 15. marts 19.30 i Kirken
KONCERT
Vor Frue Cantori, Hader slev Domkir kes kor , kommer og giver koncer t i kir ken.
Billetter på www.billetten.dk og ved døren.
Entré kr. 50,-

Jens kommer fra en stilling som første
mand / green-keeper i Aabenraa Golfklub.
Green-keeper uddannelsen tager 3½ år, så
vi er sikre på, at vore grønne områder vil
trives godt i Jens’ kyndige hænder.
Jens glæder sig til alle de nye udfordringer han nu møder, og han glæder sig til at lære stedet at kende. Det er et alsidigt, udendørs job, og
det passer Jens godt, specielt synes han, at det er en flot arbejdsplads
ved vand og skov.
I fritiden, når Jens ikke nusser om juletræerne, er det ejendommen i
Hoptrup, der er under kærlig behandling af Linette og Jens. Og så bruges der tid på golf, gå- og cykelture og naturoplevelser.

Sognecafé - vil du være værtinde?
Sognecafeen er efterhånden blevet en fast bestanddel af Starups mange
fritidstilbud. Her kommer man og hygger sig, strikker og spiller spil, får
kaffe og vendt ugens nyheder. Som altid når det er et fritidstilbud på frivillige hænder, så kan vi også bruge flere
sogneværtinder, så vi kan fortsætte det gode
arbejde. Det eneste det kræver er, at du kan
lide at snakke med folk, og kan sætte en kop
kaffe over. Så kom ned og hils på os, eller
ring til en af os i menighedsrådet, hvis du er
interesseret.

Kunne du tænke dig at være rundviser i kirken?
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 egne
studier fået lavet et godt manuskript til rundvisning. Jeg lægger en del
vægt på at fortælle om August Wilckens, som jeg værdsætter som kunstner.
Meget ofte er en rundvisning til stor fornøjelse for mig selv – det er så
godt at dele oplevelsen af vores kirke - Sønderjyllands ældste - de flotteste frådsten i landet - og det nyeste ’totale’ kalkmaleri. I år har jeg haft 8
rundvisninger - omfattende flere klasser fra Starup Skole, børn af danske
udvandrere til Amerika, menigheder fra Fyn og Jylland, familiebesøg og denne uge - en gruppe kvinder, som vandrer den nye camino rundt om Æ
Næs. Tænk: de klappede bagefter! Det nød jeg da bare!
Jeg tror, at der bliver mere fokus på vor by: Både nordsiden og sydsiden
af fjorden er spændende. Så vi får behov for flere kirkerundvisere! Har du
lyst, så kontakt menighedsrådsformand Kirsten Grauholm - og jeg bakker
gerne op med den viden, jeg har!
Find os på hjemmesiden: http://www.starupkirke.dk/rundvisning
Margit Berg Johansen

De ni læsninger den 3. december
De ni læsninger er en gudstjenestefor m, hvor ni udvalgte tekster fr a
Bibelen læses op - af præsten eller medlemmer af menigheden - afbrudt af
fællessang, korsang og forskellige former for musikfremførelse. Hos os i
Sdr. Starup Kirke er det traditionen tro vores kommende konfirmander,
der læser teksterne. Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til
Jesu fødsel. De ni læsninger har vundet indpas i den danske folkekirke siden slutningen af 1900-tallet og afholdes i adventstiden.
De ni læsninger er oprindelig en engelsk tradition, Festival of Nine Lessons and Carols, der går tilbage til julen 1880 og senere har spredt sig til
kirker i hele verden. Særlig kendt er gudstjenesten i King's College Chapel
i Cambridge, der siden 1918 er blevet afholdt hver juleaften med deltagelse af det berømte kor King's College Choir. Fra 1928 er den blevet radiotransmitteret til store dele af verden.
De ni læsninger i Den Store Danske, Gyldendal 2017

