Alle er velkommen til vores sognemøder, der normalt holdes i Sognehuset Kirkevænget 7, Ketting, deltagelsen er normalt gratis. Vi modtager dog gerne en lille
skilling – som vi lægger i kirkebøssen.

Møderne holdes i Sognehuset, Kirkevænget 7, Ketting.
For at kunne tilpasse forplejningen, så beder vi om tilmelding:
 Send en E-mail til:
Kettingsogn@hotmail.com oplys arrangement navn eller dato og antal
personer.
 eller ring / SMS til det telefonnummer
der er opgiver ifm. arrangementet oplys antal personer.

Tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 12 – ca. 15.
”Kun for mænd”
Ord alene gør det ikke, der skal handling til! Vi har
i omkring 2 år snakket om en mandklub vi har hørt om
hvad de gør i Ulkebøl, derfor indbyder vi nu til det første
møde. Jeg opfordrer alle der har interesse i denne klub
om at møde op og diskutere hvad vi skal foretage os.
Hvis du synes det er en god ide, men er forhindret, så
ring til mig alligevel og lad mig høre din mening.
Vi starter med lidt mad og drikkelse – derefter tager vi en snak om ”kun for mænd”
hvad skal vi lave? Der er mange ting vi kan tage fat på afhængig af deltagernes
interesser, jeg kan lige nu kommer på disse ideer.
 Kettings historie.
 Redigere/renskrive Jørgen Bromans papirer om præsterne i Ketting.
 Deltagerne fortæller om deres liv.
 Besøg hos lokale virksomheder.
 Fortsætte/hjælpe med det arbejde Landsbylauget har sat i gang om gamle
billeder fra Ketting.
 ….og meget andet
 Her kan du se hvad de laver i Ulkebøl: www.ulkeboelkirke.dk/page/65/herrehjørnet
For at få det praktiske til at gå op beder jeg om tilmelding tlf / SMS til 2825 1487 eller mail til:
Kettingsogn@hotmail.com
Med venlig hilsen Poul Steffen Dam.

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19:30
Syrien og flygtningene.
Indtryk fra Syrien før krigen og mødet med
nogle af dem, der flygtede til Danmark. Maren
Grønlykke, tidl. gymnasielærer, har været i Syrien flere gange før krigen. Hun vil fortælle om
disse besøg, herunder om nogle af de muslimske og kristne organisationer og menigheder,
hun mødte; og om deres forhold.
Peter Grønlykke, sognepræst i Sønderborg vil
følge op og fortælle om mødet med syriske flygtninge på modtagecenteret i
Sønderborg, hvor der har været etableret en café for asylansøgerne.
Tilmelding til Poul Steffen Dam, 2825 1487, senest d. 19. februar. Eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com

Onsdag d. 22. marts kl. 19:30
”Kun for mænd nr. 2”
Det første møde d.7. februar var der 11 deltagere. Jeg vil betegne det som en pæn succes,
hvor vi blot diskuterede hvad vi kunne foretage
os. Konklusioner at der i gruppen er så megen viden bl.a. om Ketting sogn at den vil tilbyde at arrangere et sognemøde d.
30. august med indlæg om forskellige emner om relevante ting og hændelser i Ketting sogn.
På det andet møde vil planlægge dette møde og andre aktiviteter i ”kun for
mænd”.
Er der flere der vi med er de meget velkomne send en mail med dit til mig
psdam@bbsyd.dk – holder vi dig orienteret.

29. marts 2017 kl. 19:30 Filmklub - Luther filmen.
Luther filmen er et drama om en af historiens væsentligste
revolutionære perioder, da middelalderen banede vej for renæssancen, og en mands overbevisning havde styrke til at
forandre verden.
Martin Luther er en mand med visioner, som opgiver sine
studier i retsvidenskab for at gå i kloster. Livet i klostret er
bestemt ikke kedeligt for Luther, som drevet af sin tro begynder at sætte spørgsmålstegn ved de fastlagte religiøse
normer. Situationen tilspidses, da Luther fremsætter sine 95
teser i Wittenberg og udfordrer de gamle afladsbreve, som
mange af kirkens fremstående mænd drager økonomisk udbytte af. Kejser Karl V lyser Luther i band det samme gør paven, og Luther bliver
konstant udsat for dødstrusler.
Det lykkes ham at flygte. Som fredløs oversætter han det nye testamente fra latin til tysk, så

almindelige mennesker kan få adgang til guds ord, men hans åndelige kamp udvikler sig hurtigt til et ukontrolleret blodbad. Luther bliver forskrækket over, hvordan hans ord bliver modtaget og er nødt til hurtigt at finde en måde til at standse det brutale oprør.
Tilmelding til Annette Birk 4047 3202, senest d. 26. marts. Eller Mail til: Kettingsogn@hotmail.com

Onsdag d. 26. april kl 19:30 Kirkens KorshærBjarne Lenau
tidligere generalsekretær for Kirkens Korshær fortæller
Korshærspræst og leder af Sct. Nikolaj Tjenesten 1974-79.
Korshærs- og sognepræst ved Maria Kirke, Vesterbro i København og leder af Mariatjenesten 1980-86. Chef for Kirkens Korshær 1987 til i dag. Korshærs- og sognepræst ved
Hellig Kors Kirke 1. april 1987 til i dag. Har gennem tiden
undervist på Pastoralseminariet, sygeplejeskoler og sociale højskoler og er forfatter til flere bøger. Blandt andet "Livskvalitet", der i 2007 udkom i anden udgave.
Tilmelding til Annette Birk 4047 3202, senest d. 26. marts. Eller Mail til: Kettingsogn@hotmail.com

Søndag d. 21. maj kl 8:30 Sogneudflugt
Udflugten i år går til Løgumkloster, vi deltager i gudstjenesten kl. 10 i den nyrenoverede klosterkirke –og får frokost
på Løgumkloster Refugium, en guide fortæller om, og viser
os rundt: Løgumklosters forskellige herligheder:
Kirken, refugiet, klokkespillet, kirkemusikskolen, museet
Holmen Trøjborg Slotsruin og marsken.
Start fra Ketting kirkes P plads kl. 8:30 - deltagerbetaling
200 kr. pr. person.
Vi regner med at være hjemme igen kl. 17:30
Tilmelding til Jenny Skovmand  5150 1281 senest d. 13. maj.

Onsdag d. 31. maj kl. 19:30 Jens Rosendal fortæller –
----- om sine sange - vi synger nogle af dem.
Jens Rosendal er opvokset i et indremissionsk hjem i Vendsyssel og har markeret sig i
kristne kredse. Han var 1965-1988 lærer ved Løgumkloster Højskole og indtil 1995 ved

Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han har været redaktør for Højskolebladet.
Jens Rosendal har bidraget med 13 sange i
Højskolesangbogen, blandt andet Du kom
med alt det der var dig (1981) og to salmer i
salmebogen, De dybeste lag i mit hjerte (28),
Du, som ud af intet skabte (330).

Vi beder som vanligt om tilmelding senest 3 dage før så vi kan få nogenlunde styr på det praktiske.
Tilmelding ring / SMS til Jenny Skovmand 5150 1281. eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com

