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Solnedgang d. 1. juni 2018 set fra Ketting kirkes tårn

Ketting og Asserballe sogns møder i efteråret 2020.
Udbruddet af Corona betød at vi måtte aflyse de fleste aktiviteter i foråret. Vi håber det
kan gå lidt bedre i efteråret 2020, men vi vil efter bedste evne overholde de til enhver
tid gældende Corona regler.
Nogle af de arrangementer, som blev aflyst, vil vi søge at gennemføre i foråret 2021.
Tilmelding til vores arrangementer er vigtig pga. Corona restriktionerne:
• Afspritning
• afstand og dermed et maksimalt antal deltagere
Vi beder derfor om tilmelding til alle arrangementer, hvis du møder op uden at være
tilmeldt må vi måske bede dig om gå igen; fordi der er ” fuldt hus”).
Med venlig hilsen aktivitetsudvalget
Sognepræst Mette Dolberg, organist Jenny Skovmand, Benthe Andersen, Susanna
Stefansson, Gitte Requarte, Karen Margrethe Christiansen, Yrsa Ryborg, Poul Steffen Dam

Solnedgang d. 1. juni 2018 set fra Ketting kirkes tårn

Onsdag d, 26 august kl. 19:30 i Sognehuset Kirkevænget 7, Ketting
Sønderjyllands genforening 1920 v/ René Karpantschof
Rene Karpantschof er en dansk sociolog, forfatter, foredragsholder og
samfundsdebattør

Genforeningen 1920 satte punktum for årtiers national strid,
da man simpelthen delte Slesvig midtover langs nutidens
dansk-tyske grænse. René Karpantschof fortæller
delingstankens historie med krig og tragedie, som kunne
være undgået.
I 1920 spurgte man endelig slesvigerne selv, om de ville høre
til Danmark eller til Tyskland. Den løsning var faktisk blevet
foreslået fra både dansk og tysk side lige siden 1840erne. Men hver gang gik det
galt, så i stedet udkæmpede man to blodige krige.
I dag taler grænselandets danske og tyske mindretal for en fædrelandskærlighed
uden nationalhad – og kan vi ikke alle lære af det?

Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høstfest søndag d. 6. sep. 2020
Gudstjeneste kl. 09:30 i Asserballe
Gudstjeneste kl. 11:00 i Ketting
Derefter mødes vi alle i Ketting i sognehuset kl.
12:00 til spisning, samvær og lidt underholdning

Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 30. september kl. 19:30 i sognehuset Kirkevænget 7, Ketting
Oman – natur og kultur i et tolerant muslimsk land i Arabien
v/Hanne & Jens Eriksen, Gråsten.
Hanne og Jens Eriksen har boet i Mellemøsten i mere end 31 år, heraf 26 år i Oman.
Jens var som professor i kemi med til at starte landets første universitet i
hovedstaden Muscat i 1986.

Oman ligger på den østlige side at den Arabiske Halvø og er på
størrelse med Tyskland eller Storbritannien. Selv om Oman ligger i

Fortsættes >>

et geopolitisk brændpunkt med nabolandene Saudi Arabien, De Forenede Arabiske
Emirater og Yemen, så er landet yderst fredeligt og må regnes som et af de sikreste
lande i verden. Det skyldes for en stor del den tolerante og venlige befolkning og deres
enevældige og højst elskede leder Sultan Qaboos, som i 2020 vil have regeret landet i
50 år. Oman har en moderne og velfungerende infrastruktur samt et varieret landskab
med enorme ørkenområder, store sandklitter, høje bjerge op til 3000 m, en 1700 km
kyststrækning, et vadehav, landbrugsområder, byer og parker. Oman ligger som en
land-bro mellem Asian og Afrika på en trækrute for millioner af fugle.
I foredraget fortæller de om deres mange oplevelser i Oman, om kulturen i landet og
om dets rige dyreliv. Foredraget bliver ledsaget af smukke lysbilleder. Se evt. mere på
www.Birdsoman.com

Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 28. oktober kl. 19:30 i Sognehuset, Kirkevænget 7 Ketting
Den sidste købmandsbutik i Ketting. v/Preben Sievertsen
I ældre tid havde Ketting 3 købmandsbutikker 4 benzintanke, 4 – 5 landbrug, en smed,
samt en del andre håndværksmestre, nu er der ikke mange selvstændige erhverv
tilbage.
Preben Sievertsen, søn af den sidste købmand Heinrich Sievertsen fortæller om sin far
og om hans butik.

Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 25. november kl. 19:30 i Sognehuset Kirkevænget 7, Ketting
v/ Lillian Hjorth Westh
Født og opvokset på en bondegård i Rutsker på Bornholm. Læreruddannet fra Tønder Seminarium. Siden
1977 har jeg arbejdet i højskoleverdenen, først på Højskolen Rude Strand, og fra 1983 – 2017 på
Bornholms Højskole.

Alle kender Edith Piaf fra hendes skønne sange. Alle kender Edith
Piaf, - spurven med den store stemme. Men ikke alle kender hendes
historie. Hendes halvsøster Simone Berteaut har skrevet om hende i
bogen, Piaf-Frankrigs store sangerinde. Bogen er udgangspunktet
for foredraget der er en fortælling fra hendes fødsel til død, krydret
med de dejlige sange. Det er en dramatisk livshistorie. Der var store
op og nedture og man kan høre hende både grine og græde. Hun
blev bare 48 år men nåede de store scener overalt i verden. Det var
der ingen der havde regnet med, da hun i 1915 på dramatisk vis
kom til verden i det fattige Belville kvarter i Paris.

Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Første søndag i Advent 29/11 kl. 15:15 på kirkens P. plads
Den efterhånden
traditionsrige
Juletræstænding, der er
et samarbejde mellem
Landsbylauget for
Ketting og Omegn og
Ketting Menighedsråd
finder som sædvanligt
sted den første søndag i
advent.

Efter juletræet er tændt og julemanden kørt videre, så
fortsætter vi i kirken klokken 16, hvor børnene starter med
at bære lys og stjerner ind.
Vi tænder også det første lys i adventskransen, Ketting
kirkes kor synger og Sognepræst Mette Dolberg prædiker.
Følg med op i kirken, det er en rigtig god start på
julemånedens mange aktiviteter for store og små.

Tirsdag d. 8. december 2020 kl. 14:00 i Sognehuset

”Præstens Julehygge”
Tilmeld jer og mød op til
et par timer med ”ægte
dansk hygge”.

Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

