Fra præstens Julehygge 2017

Onsdag 31. januar 2018 kl. 19:30 i Sognehuset
Klezmer musik - fortælling om denne jødiske musikgenre. Vi
fylder mellemrummene med danske salmer.
…..Det foregår i Sognehuset. …..
Kom og lyt til de fængslende toner fra klarinet, bas, guitar og trommer
vi kan love jer musik, som I går ”smådansende” hjem.
Vi serverer også lidt kaffe….

Gerne med tilmelding (tovholder organist Jenny Skovmand) – helst senest 4 dage før
tlf./SMS til 5150 1281 eller mail til: jennyskovmand@bbsyd.dk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 28. februar 2018 19:30 i sognehuset – Filmklub (på vores 3 meter brede lærred).
Aftenens film hedder ”Hidden Figures”
1950'ernes raceopdelte USA får tre kvindelige, afroamerikanske matematikere en sjælden chance for at
bevise deres værd, da NASA ansætter dem.
De er rene genier til talbehandling, men oplever mange
racistiske og mandschauvinistiske benspænd i deres
hverdag.
Deres arbejde bliver dog afgørende for USA's succes i
rumkapløbet, så NASA i 1962 kan sende en astronaut i kredsløb om Jorden.
Vi slutter aftenen af med lidt vin og ost.
Gerne med tilmelding (tovholder Poul Steffen Dam)
helst senest 4 dage før - tlf./SMS til 2825 1487 eller mail til: psdam@bbsyd.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag d. 3. marts kl. 15:00 i kirken

Sønderjysk Pigekor har lånt Ketting kirke til en samarbejdskoncert
med Sct. Annæ Pigekor. Kom og
oplev to meget dygtige kor give koncert i Ketting kirke.
Der er gratis adgang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30 i sognehuset
Foredrag: Sognepræst Marianne Østergaard, Rinkenæs: ”Benny Andersen” Organist: Lisbeth Bomose
Vi skal i løbet af aftenen en tur rundt om Benny
Andersens liv og forfatterskab, Lisbeth krydrer det
med lyden af nordiske klavertoner, og så skal vi naturligvis alle sammen synge!
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før: (tovholder organist Jenny Skovmand)
tlf./SMS til 5150 1281 eller mail til: jennyskovmand@bbsyd.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 25. april kl. 19:30 i sognehuset
”Luthers Godbidder”
v/Sognepræst Jacob Ørsted, Flensborg.
Martin Luther er mest kendt som manden, der
startede Reformationen - en af de største kulturelle og religiøse begivenheder i den vestlige verdens historie.
I "Godbidder" præsenterer Jacob Ørsted en mere frimodig og levende side af Luther, ved at samle de bedste citater fra hans mange taler omkring middagsbordet.
Hjemmet i Wittenberg havde mange gæster og Luther var ikke bange for at udtrykke sine teologiske pointer. Men til forskel fra det sprog han brugte i sine teologiske værker, så er citaterne her formet i en festlig tone.
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før: (tovholder organist Jenny Skovmand)
tlf./SMS til 5150 1281 eller mail til: jennyskovmand@bbsyd.dk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 30. Maj 19:30 i sognehuset. Alle m/k er meget velkommne
Vi følger succesen fra sidste år op med endnu et sognemøde, med fortællinger fra
Ketting sogn.
”Kun for mænd” fortæller glimt af lokalhistorien:
- Ketting præstegård (Peter J, Peter M. og ”Jens” D.).
- Lidt om Bro Brandværns historie (Hardy B.).
- Lidt om Sebbelev bylaug (navn kommer i næste udgave)
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før:
(tovholder Poul Steffen Dam)

tlf./SMS til 2825 1487 eller send en mail til: psdam@bbsyd.dk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sogneudflugt.
Søndag d. 27. maj. Vi mødes i Fynshav færgehavn senest kl. 7:45
Vi tager færgen til Fyn – der er mulighed for at få kaffe
undervejs.
Der holder en bus klar i Bøjden til os, vi kører til Horne
kirke, en af landets rundkirker og den eneste på Fyn, vi
bliver vist rundt i kirken og deltager i gudstjenesten. Vi
kører videre til ”De Japanske Haver” ved Broby, hvor vi
spiser frokost, derefter er der
rundvisning og tid til selv at se haverne inden vi igen border bussen for at køre
videre for at kikke lidt på Sydfyn.
Vi kører retur til Bøjden og går ombord på
færgen kl. 16:50 og er tilbage i Fynshav kl. 17:50.
Tovholder: jennyskovmand@bbsyd.dk
tlf./SMS til 5150 1281 eller mail.
Det koster 250,- at deltage, for dette beløb får en deltager: Færgebillet, kaffe, rundvisning i Horne Kirke, entre til ”De japansk haver”, frokost, eftermiddagskaffe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kun for mænd.
For knap et år siden startede vi gruppen ”Kun
for mænd”, gruppen har nu 25 medlemmer.
Vi har været på 2 virksomhedsbesøg hos O.J.
Elektronik og hos Bruuns Maskinfabrik.
Vi har holdt en julefrokost.
Vi har derudover holdt 5 møder, samt holdt
et foredrag i sognehuset om:
• Erhverv i Ketting, Ketting Kro, Slagteriet i Ketting.
• Vi er nu ved at forberede en ny foredragsaften i maj måned
o Bro brandværn. (v/ Hardy Beck)
o Ketting præstegård. (v/ Peter Mehlberg, Peter Jørgensen og Jens Damgaard)
o Sebbelev bylaug. (v/ navn kommer senere)
• Vi overvejer desuden en foredragsaften til efteråret.
Vi har plads til endnu flere medlemmer, meld dig hos Poul Steffen Dam psdam@bbsyd.dk tlf. 2825 1487, eller kom bare til det næste ordinære møde
tirsdag d. 9. januar 2018 kl. 19:30 i Sognehuset.
Vi sigter på at holde møde den anden tirsdag i måneden, men det foregår ikke altid i sognehuset – ring til Poul Dam og meld dig, hvis du er interesseret.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

