Møderne holdes i Sognehuset Kirkevænget 7B i Ketting

Søn.

10. september kl. 11 - Sommer/Høstfest - Susanna Stefansson

Sommer-/ høstfesten begynder med en festgudstjeneste i Ketting Kirke kl.
11, med Annette Birk som præst. Under selve gudstjenesten vil vi opleve
et præ-/ Inter- og postludium med et
fælles samspil med vores dejlige organist Jenny Skovmand og et semi professionelt orkester under ledelse af violinist Børge Larsen. Flere af musikerne er forhenværende musikere i
Sønderjyllands Symfoniorkester. Bagefter er der fælles samvær/ hygge med spisning og sang i Sognehuset. Vi forventer at slutte omkring kl. 15.
Mød op til en god dag hvor vi får gode oplevelser sammen.
Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til 2966 7322 eller mail til:
Kettingsogn@hotmail.com
Ons.

27. september kl. 19:30 - Indien – v/Karen og Poul Dam

Indien er verdens største demokrati, det er en ung stat, der blev selvstændig
i 1947. Der er op imod 10 forskellige religioner: Hinduismen er den dominerende, derefter kommer muslimer. Ja Indien, med 13% muslimer er det land
i verden, hvor der bor flest muslimer
- omkring 140 mill.
Karen og Poul har besøgt indien 5
gange gennem mere end 40 år, sidst
i 2016. De fortæller om deres sidste
rejse, om Sikher i Amritsar, Tibetanere i McLeod Ganj, et besøg i en Tibetansk SOS børneby i Mussoorie,
Indiske venner bl.a. i Varanasi, og
om den udvikling, de har været
vidne til i Indien fra deres første besøg i 1976 til nu.
Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til 2825 1487 eller mail til:
Kettingsogn@hotmail.com

Ons.

25. oktober: kl. 19:30 - Syng dansk aften v/organist Jenny Skovmand

Hvorfor synger vi aldrig? Jenny Skovmand vil vælge og fortælle om nogle
sange fra højskolesangbogen. Efter
kaffen vil der blive mulighed for at
deltagerne vælger sange.
Tilmelding – helst senest 4 dage før tlf./SMS til 5150 1281 eller mail til:
Kettingsogn@hotmail.com

Tirs

. 31. oktober: kl. 16 Markering af 500 året for reformationen

Menighedsrådet inviterer til et særligt sognemøde
• Vi planter nogle
frugttræer ved Sognehuset.
• Gudstjeneste i kirken, som afsluttes af
med et kvarters ringning med klokkerne.
• Fællesspisning i SogKirkedøren i Wittenberg med Luthers 95 teser
nehuset. (50 kr. pr.
kuvert/børn 25 kr.)
(Pengene går ubeskåret til træprojektet ”Plant håb i verden”)
Tilmelding senest d. 20. okt. enten på mail kettingsogn@hotmail.com eller
på telefon 24 94 79 13. På gensyn i sensommeren/efteråret. På menighedsrådets vegne, Tove.

Ons.

29. november: kl. 19:30 - Luther / Luther. (Annette Birk)

”Her står jeg, jeg kan ikke andet”
Biskop Marianne Christiansen fortæller om Reformationens betydning.
Hvordan står det til med menneskesyn, etik, samfundsansvar, dannelse, individualisme, kristendom og politik, kunst og musik i dagens Danmark? I 2017 er det 500 år siden
Reformationen tog sin begyndelse
med Luthers opslag af 95 teser på
en kirkedør i Wittenberg. Siden
har Reformationen præget vores
samfund og kirke grundlæggende
– på alle de nævnte felter og
mange flere. Der er god grund til
at kaste et blik på sporene og se,
hvor de førte hen, hvor vi står, og
hvor sporene måske kan føre videre.
Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til 4047 3202 eller mail til:
Kettingsogn@hotmail.com

Tir.

12. december: Kl. 14:00 - Præstens julehygge. V/ Annette Birk

Tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./SMS til 4047 3202 eller
mail til: Kettingsogn@hotmail.com
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