Kirkelig vejviser:

Gudstjenester:
Dato

Kl.

Præst

25. november 10.00

J. Kappel Hansen

2. december

Konfirmanderne/
JKH

9. december

Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent
10.00 De 9 Læsninger
Kirkefrokost
10.00 2. søndag i advent

H. Öberg

16. december 10.00 3. søndag i advent

M. Hammer

23. december 10.00 4. søndag i advent
13.30
24. december 15.00 Juleaften
16.30
25. december 10.00 Juledag

J. Kappel Hansen

26. december 09.00 Anden juledag

H. Öberg

30. december 10.00 Julesøndag

J. Kappel Hansen

1. januar

11.00 Nytårsdag.

J. Kappel Hansen

6. januar

19.00 Helligtrekonger

J. Kappel Hansen

J. Kappel Hansen
J. Kappel Hansen

13. januar

10.00 1. søndag efter hellig 3 konger

H. Öberg

20. januar

10.00 2. søndag efter hellig 3 konger

M. Brorson/JKH

27. januar

10.00 3. søndag efter hellig 3 konger

J. Kappel Hansen

3. februar

10.00 4. søndag efter hellig 3 konger

J. Kappel Hansen

10. februar

10.00 Sidste søndag efter hellig 3 konger H. Öberg

17. februar

10.00 Septuagesima

J. Kappel Hansen

24. februar

10.00 Seksagesima

J. Kappel Hansen

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk

Besøg vores hjemmeside www.starupkirke.dk og se fotos af kirken og
arrangementerne. Eller tag en tur på www.google.dk og se kirken i 3D.

Nr. 4 - 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
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
tlf. 23 44 84 81
Sognehusbestyrer
tlf. 28 12 12 11

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

December - januar - februar
36. Årgang, nr. 158

Sdr. Starup Kirke
- stedet hvor vi mødes

Sekretær og kirkeblad
Lone Jørgensen
Kasserer Gunild Bogdahn
Menighedsrådsmedlem
Carl Enevoldsen
Menighedsrådsmedlem
Karl Erik Olesen
Menighedsrådsmedlem
Eva Lund Pedersen

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

Dansk kirke i udlandet
Jeg er netop kommet hjem fra en rejse i bl.a. Argentina. I Buenos Aires besøgte vi Den danske Kirke. Kirken har omkring 50-60 medlemmer, og vi blev budt
velkommen af Lilian, menighedsrådsformand. Lilian er 3. generation, da hendes bedsteforældre indvandrede til Argentina i slutningen af 1800-tallet. Lilian
taler et fejlfrit dansk med jysk accent – skønt hun aldrig har været i Danmark.
Sønnen var ”alt-mulig-mand” og Maggi var pianist til den dansk/spanske gudstjeneste, som vi deltog i.
Kirken er bygget i 1932-33 af frivillige og sådan drives kirken stadig. Kirken er
pt. uden præst, men menigheden ”passes” af Charlotte, som er tidligere kordegn i (måske) Ordrup Kirke. Kirken har plads til alle i menigheden, så det er
en lille, hyggelig kirke. Der er doneret 8-10 kirkebænke af Den norske Kirke,
da den blev nedlagt.
Det er ALTID inspirerende at besøge danske Kirker i udlandet – prøv det!

Gunild Bogdahn

1, 2, 3.
Den 7. oktober havde jeg gudstjeneste kl. 9 i Øsby Kirke med én
dåb.
Samme søndag havde jeg gudstjeneste kl. 10 i Sdr. Starup Kirke
med to dåb.
Efter gudstjenesten i Sdr. Starup
Kirke havde jeg tre dåbssamtaler
kl.11.
1, 2, 3.
Derudover har jeg fire dåbssamtaler i ”vent”, til de kommende
søndage.
For en måneds tid siden aftalte
jeg med et par fra udlandet, at de
kan få deres barn døbt i Sdr. Starup Kirke Påskedag 2019. Altså
om seks måneder.
Da jeg kom tilbage fra sommerferie i år var de 7 af de 100 mails
som lå og ventede, forespørgsler
om dåb i Sdr. Starup Kirke.
En dåbsdag er altid en
”højtidsdag”.

Som regel er store dele af familien
samlet. Festklædte og glade. Og
de kommer ofte fra nær og fjern.
Somme tider kommer der venner,
bekendte og familie langvejsfra.
Efter gudstjenesten samles man
ofte omkring et veldækket bord til
hyggeligt samvær, sange og taler.
Og sådan har det været gennem
årtier.
Dog - jeg er blevet fortalt, at man
før i tiden ikke inviterede de børn,
som var i kirken, til at komme op
til døbefonten under dåbshandlingen for at ”se med”. Det var dengang børn kun skulle tale, når de
blev tiltalt. Den praksis har vi ændret.
Til gengæld beder jeg også ofte
disse børn om at komme op til
korbuen for en ”børneprædiken”
umiddelbart efter at jeg har læst
evangelieteksten fra prædikestolen. Det virker.
Jørgen Kappel Hansen
sognepræst

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

1. Verdenskrig

Tirsdag 11. december 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Vi byder på et spændende foredrag med Daniel Hansen. Daniel blev omtalt i Haderslev
Ugeavis for kort tid siden. Nu har du mulighed for selv at høre om den spændende tur.
Han fortæller om sine oplevelser på sin 13.000 kilometer lange cykeltur fra Haderslev
til Cape Town via bl.a. Østrig, Israel, Sudan, Kenya og Zambia. Turen blev gennemført
for at samle penge ind til Heksebørn i Afrika - et projekt, der har en dansk kvinde som
leder.
Entré inkl. kaffe/te kr. 50,Tirsdag 22. januar 19.30 i Kirken
KONCERT
Trioen Fremtids Drømme bestående af Bo Stief, Mads Dyr st og Mads Nør gaar d
spiller Rock-Jazz, groovy og improvisatorisk med kendte temaer. Koncerten er baseret
på at være vedkommende og til stede i øjeblikket. Trioen presser deres musikalitet til
det yderste og finder nye lyde og veje med bassen og guitaren som grundlyd.
Entré kr. 100,- på billetten.dk

AFLYST

Tirsdag 5. februar 19.30 i Sognehuset
FOREDRAG
Sognepræst i Haderslev Domkirke Kim Legarth fortæller om ”Åbne døre”. Om arbejdet med at støtte forfulgte kristne i verden. Åbne Døre er grundlagt af hollænderen
Broder Andreas, der i 1955 smuglede de første bibler ind bag jerntæppet, ind i det lukkede, kommunistiske Østeuropa. I dag har Åbne Døre kontorer i 24 lande og projekter i
mere end 50 lande. Arbejdet finansieres udelukkende ved frivillige gaver fra kirker,
foreninger og enkeltpersoner.
Entré inkl. kaffe/te kr. 35,Torsdag 21, februar kl. 20.00 i kirken:
KONCERT
Danmarks bedste fortolkere af det irske orkester U2 Die Herren vender tilbage til Starup kirke. Bonos tekster og U2s musik, Die herren leverer deres fortolkning – en helt
speciel kirkekoncert i en fantastisk akustik.
Årets julegaveidé: Entré kr. 185,- på billetten.dk
Søndag 10. marts 15.00 i Kirken

KONCERT

Sigurd Barrett synger salmer for store og små. Det er i år 450 år siden den første salmebog blev trykt. En forestilling for alle generationer.
Entré :Voksne kr. 200,- Børn og unge t.o.m. 14 år kr. 80,- på billetten.dk
Søndag 24. marts kl. 14.00 i Sognehuset
MUSIK OG FÆLLESSANG
Musiker Ole Busk Jepsen kommer på besøg med sanghæftet. Vi synger fællessange og
hygger over kaffen.
Entré inkl. kaffe/te 50,Tirsdag 26. Marts 19:00 i Kirken
DRENGEKOR
Haderslev Domkirkes drengekor. Målet er at skabe et kor, der i kraft af et stærkt fællesskab får gode musikalske og sociale oplevelser. I 2018 var drengekoret i USA og sang
for 1500 mennesker i Washington.
Entré kr. 50,- ved døren

Et meget gammelt gravsted

Som du sikkert har bemærket, så har alle landets kirkeklokker ringet den 11.11 kl.
11.00 for at mindes 100 året
for våbenstilstanden efter 1.
Verdenskrig.
Også her i Sdr. Starup hørte
vi klokkerne. I Kirken har vi en
mindetavle over de faldne fra
vort sogn, og det er på sin
plads at bringe et foto af den
her i bladet til minde om dem,
der gav deres liv i krigen.
På hjemmesiden
www.starupkirke.dk kan du
læse en fortegnelse over navnene.

Redaktør - er det dig?
Har du en lille redaktør gemt i maven?
Har du altid godt kunne tænke dig at
prøve kræfter med det trykte medie?
Mangler du et sted at starte for at få
erfaring?

Ganske få meter nordvest for kirkens sakristi, ligger et stort, gammelt familiegravsted
med syv flade sandstensgravsten. Gravstedet er forsynet med hække og er derudover kun
sparsomt beplantet. Den ældste sten stammer fra en begravelse i 1780 og den seneste er
fra 1855. Der er hermed tale om et af de ældst eksisterende gravsteder på kirkegården.
Forsøger man at tyde indskrifterne på stenene, er det for nogles vedkommende muligt at
læse noget af teksten, hvis lyset og den rette vinkel er til stede, men andre sten er af en
beskaffenhed, hvor det stort set er umuligt at læse noget som helst. Heldigvis har medarbejdere fra museet for omkring tyve år siden beskrevet flere bevaringsværdige gravsteder
og gravsten, bl.a. den her omtalte. Også i Nationalmuseets store værk ”Danmarks Kirker” er der en omtale af gravstenene.
Der er tale om et familiegravsted for præstefamilien Wetche. Andreas Wetche var præst
1773 – 1820 i Starup og Grarup, altså i 47 år. Han kom fra Fyn, hvor hans far var urmager. Hans hustru Conradine Elenore v. Saldern var fra Haderslev og datter af løjtnant
Frederik v. Saldern og hun var niece af sognets forrige præst Caspar v. Saldern. Om Andreas W. fortælles flere steder om nogle af hans mere usædvanlige evner, bl.a. beskrevet
i et tidligere kirkeblad. Han er desuden den præst der står bag ophængningen af
præstetavlen i Starup kirke. Andreas W. ønskede selv familiegravstedet anbragt på kirkens nordside for at hæve renomméet for denne del af kirkegården, der dengang blev
benyttet som fattigkirkegård, eller som omtalt i Danmarks Kirker til ”fattiglig”.
Ud over pastor Andreas Wetche (1742–1820) og hans hustru Conradine Elenore (1756–
1815) er der en barnegrav for Carl Conradt Wetche (6 – 7/9.1780). Desuden sten over
fire af parrets børn: F. C. v. Wetche, premierlieutenant i det norske livregiment Kiøbenhavn, (1776 – 1805), Jomfru Helena Nicolina Andrea Wetche (1797–1821), afgangne
Toldkaserer Cammeraad Hendrich Andreas Wetche (1777- 1827) og Charlotte Cathrine
Conradine Wetche (1783 – 1855). Det kan ikke udelukkes, at der var flere børn end de
her nævnte.
Indskrifterne på den tid var meget anderledes end det er tilfældet i dag, eksempelvis kan
nævnes indskriften på præstens gravsten: »Fire dybt
Kilder:
sørgende børns taarer væde den højtelskte faders
Danmarks Kirker og
Haderslev museums fortegnelse over bevaringsværdige gravsten.

Jens Christensen

Så er det måske lige dig, der skal være den næste redaktør på dette kirkeblad. Du får rimeligt frie hænder til at
udforme bladet, og du får materiale
m.v. fra menighedsrådet. Sammen
skaber I det kirkeblad, der skal på gaden i Starup og omegn 4 gange i året.

Du er velkommen i sognecafeen, som har åben hver mandag fra 10.00 - 12.00.
Her får du formiddagskaffen med brød for 10,-, og her er nogen at snakke med,
at spille brætspil eller kort med, eller dele strikkeopskrifter.

Kontakt os og hør nærmere.

Vi kan tilbyde kirkebil, hvis du er dårligt gående, eller ikke selv har mulighed for
transport. Velkommen!

Sognecafé

Her mødes mænd og kvinder til et par gode timer, og vi vil så gerne have besøg
af dig.

