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2. pinsedag, gudstjenste i det fri kl. 11.00
ved Asserballe præstegård

Prædikant Malene Freksen. Ligeledes medvirker
præsterne Malene Samsø Nielsen og Anne Margrethe
Hvas samt kirkernes kor og organister.

Den nye tradition med fælles Midtalsisk friluftsgudstjeneste, hvor menighederne i Asserballe, Notmark
og Ketting samles til gudstjeneste i det fri, fejres i år
i den nytilrettelagte amfi-plads bag Asserballe præstegård. Der er god adgang også for gangbesværede,
ligesom der er toiletfaciliteter i præstegården. Tag
picnickurven med, så kan vi sammen nyde vores
medbragte mad efter gudstjenesten. Der er stillet
stole og borde op, men man er også velkommen til
at tage sit eget picnic tæppe med. Kirkebilen kan
bestilles også til denne gudstjeneste.
Nu gudstjeneste hver søndag kl. 9.30
I menighedsrådet har vi besluttet, at vi fremover vil
holde gudstjeneste fast kl. 9.30. Det betyder også, at
der er kirkekaffe hver søndag serveret af frivillige.
Konfirmandindskrivning
Nu er det tid til konfirmandindskrivning for de
børn, der skal konfirmeres i foråret 2010, det vil sige
nuværende 6. klasses elever. Indskrivning finder

www.kettingkirke.dk
sted i forbindelse med gudstjenesten søndag den 7.
juni 2009 kl. 9.30. Konfirmationen bliver søndag
den 2. maj 2010.
Konfirmation eller ej?
Er I i tvivl, så kom og hør nærmere. Der er mulighed for at melde sig til og være med uden at bestemmelsen er taget. Så kan efterårets undervisning
måske afklare spørgsmålet. Forældre og kommende
konfirmander inviteres til indskrivningen. I skal
medbringe kopi af dåbsattest evt. navneattest. Efter
gudstjenesten er der indskrivning, hvor I får en kort
introduktion til undervisningsforløbet og der gives
de nødvendige praktiske oplysninger.
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Nyt fra Sognepræsten

Af Anne Margrethe Hvas

Sand mellem tæerne

Sommeren ligger foran os med tid til hygge og ture
til stranden. En dag, hvor du sidder der med fødderne i det varme sand, får du måske lyst til at tænke
lidt over det med at leve livet.
I bogen Gud og Hvermand findes en historie, der
kan hjælpe tankerne lidt på vej. Den handler om et
syltetøjsglas!

En professor stod foran sine studerende med et stort
tomt syltetøjsglas. Først tog han store sten og fyldte
glasset. Er glasset fyldt? Ja, sagde de studerende, det
er det. Men så tog professoren nogle småsten og
puttede dem i. Så rystede han, så de små sten gled
ned mellem de store. Til sidst tog han noget sand
og hælde det på. Sandet gled ned og fyldte alle de
små sprækker.

Meningen med eksperimentet var ganske enkelt at
vise, at et godt liv består af meget forskelligt, men
ikke alt har lige megen vægt. De store sten peger på
de mest betydningsfylde ting i livet: Familien, ens
elskede, børn, venner, ens tro. Mister man alt andet
i livet, så vil livet alligevel være fyldt, når de store
sten er på plads. Småstenene er de andre vigtige
ting, der har betydning for livet, men ikke er hele
livets betydning. Det er fx arbejde, helbred, hus og
bil, den nyeste mobil. Sandet, der kom i til sidst er
alle hverdagens mange småting.
Fyld ikke først syltetøjsglasset med sand
Det gode og rigtige liv findes der, hvor vores livs
syltetøjsglas ikke først er blevet fyldt helt op med
sand. Dér bliver der jo ikke plads til småsten, og da
slet ikke til de store sten. Pointen er, at det gælder
om ikke at bruge al sin tid på de små ubetydelige
ting. De store betydningsfulde ting – værdier, der
virkelig holder livet igennem, dem er der brug for at
fokusere på og skabe plads til. Når de store værdier
har fundet sin plads i vores liv, så skal der nok blive
plads til både småsten og masser af sand.
God sommer !

Nyhedsbrev om børnefamiliegudstjenester
Efter sommerferien vil der som i foråret bliver
en månedlig børne-familiegudstjeneste. Det er en
gudstjeneste for alle, men den er særligt tilrettelagt
for børn. Således vil der være en lille aktivitet, bevægelsessange og en lidt mere fri gudstjenesteform. En
sådan gudstjeneste vil oftest vare 45 minutter. Har
du lyst til at få en kort orientering / huskemail med
dato, tid og tema for disse gudstjeneste ca. en 10
dage før, så kan du få et lille nyhedsbrev tilsendt via
mail ved tilmelding til amrh@km.dk.
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Konfirmander 2009.

Årets gudlkonfirmander den 22. marts 2009 var: Jens Peter Strussmann, Svend Åge Kirk,
Peter Mehlberg, Thorvald Marius Jensen, Annemarie Olsen f. Espersen, Krista Lang f. Frederiksen,
Elsebeth Schmidt f.Damgaard, Eva Clausen f.Jørgensen, Grete Skovby f. Paulsen,
Vita f. Sievertsen , Helga f. Christensen, Ruth Klint f. Elnef.

Nyt fra Menighedsrådet
Af Poul Steffen Dam

Sogneindsamlingen

Bispegården og kirken

Søndag den 1. marts

Billedet på forsiden viser kirken fra en lidt anden
vinkel, i forgrunden ligger Bispegården.

Der blev indsamlet 4.367 kr. til Folkekirkens Nødhjælp. Tak til indsamlere og givere.

Vejkirker
Vi er med i vejkirkesamarbejdet. Ketting kirke er
omtalt i vejkirkebrochuren, der kan fås i kirken.
Kirken er åben daglig mellem 8.00-16.00.

Kirkekoret
Har du lyst til at synge, så er der ledige pladser
i kirkens voksenkor. Koret har både kvinde- og
mandsstemmer. Henvendelse til 74 47 14 87 eller
mød op til en gudstjeneste og tag en snak med
organist Sebastian Clasen.

Fra Børne-familegudstjenesten 2. Påskedag.
Æslet Romeo ser allerede frem til næste år,
hvor den kommer igen.

Her boede Stefan Tetens, biskoppen for Als og Ærø
fra 1819 til 1847.
I 1844 besøgte H.C. Andersen biskop Stefan Tetens
i bispegården. Det var ikke et helt venligt besøg.
Stefan Tetens havde, mens han var domprovst i
Odense, behandlet H. C. Andesen med ringeagt.
Nu ankom H. C. Andersen til Bispegården i hertugens køretøj.
Der hænger et billede af Tetens i Ketting kirke. Han
er begravet på Ketting kirkegård i 1855.

Sommerfest
Søndag den 30. august
Vi holder sommerfest som sædvanlig. Sommerfesten starter med gudstjeneste kl. 9.30 og fortsætter derefter i teltet i præstegårdshaven. Der vil være
aktiviteter for voksne og for børn.
Tilmelding:
Tlf. 74 47 23 94 (Graveren) tirsdag - lørdag 8.0016.00 eller send E-mail til: kettingkirke@besked.
com. Fortæl os hvor mange voksne og hvor mange
børn der kommer. Man kan også skrive sig på
listen, der hænger i våbenhuset (Kirken er åben
mandag - lørdag 8.00 -16.00 og om søndagen i.f.m.
gudstjenester).

Det koster ikke noget at deltage i sommerfesten,
(Vi overvejer at samle penge ind til et velgørende
formål). Kirkebilen kan benyttes som sædvanlig.

Morskab på hoppepuden ved Sommerfesten 2008.

Gudstjenester
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Juni 2009
Mandag 1. kl. 11.00 		 Friluftsgudstjeneste i Asserballe fælles
					 med Notmark, Asserballe og Ketting
Søndag 7. kl. 9.30 Trinitatis søndag
Søndag 14.		kl. 9.30		 1. søndag efter trinitatis
Søndag 21. 		kl. 9.30 		 2. søndag efter trinitatis
Søndag 28. 		kl. 9.30 		 3. søndag efter trinitatis

Kirkernes præster
Anne Margrethe Hvas
Malene Samsø Nielsen
Anne Margrethe Hvas
Malene Samsø Nielsen

Juli 2009
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5. 		kl. 9.30 4. søndag efter trinitatis
12. kl. 9.30 		 5. søndag efter trinitatis
19. 		kl. 11.00		 Fællesgudstjeneste i Asserballe
26. 		kl. 9.30 7. søndag efter trinitatis

Malene Samsø Nielsen
Malene Samsø Nielsen
Malene Freksen
Anne Margrethe Hvas

Søndag 2. kl. 9.30 		 På stranden i Sebbelev
					 (Se nærmere i dagspressen)
Søndag 9. kl. 9.30 		 9. søndag efter trinitatis
Søndag 16. kl. 9.30 10. søndag efter trinitatis
Søndag 23. kl. 9.30 		 11. søndag efter trinitatis
Søndag 30. kl. 9.30 		 12. søndag efter trinitatis

Anne Margrethe Hvas 		
og Sebbelev Bylaug
Malene Samsø Nielsen
Malene Samsø Nielsen
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

HUSK! Efter gudstjenesten søndag den 30. august er der SOMMERFEST i præstegårdshaven
Sognepræst Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, tlf. 74 47 16 33, e-mail: amrh@km.dk
Hjælpepræst Malene Samsø Nielsen · tlf. 74 47 32 02, e-mail: msn@km.dk
Organist og korleder Sebastian Clasen · Vesterkobbel 10, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 24 78 33 97
Graver Helge Paulsen (Telefontid tirs-fredag 8-16) · Kontor: Kirkevænget 7, Ketting Tlf. 74 47 23 94
Formand for Ketting Menighedsråd Poul Steffen Dam · Smedegade 36, Ketting, tlf. 74 47 14 87
Kirkebil: VivisTaxi · Tlf. 74 47 24 00

Tryk: Als Offset ApS · Tlf. 74 47 14 48
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