Alle er meget velkomne til vores sognemøder, vi tillader os at bede
om min. 20 kr. til dækning af kaffe etc. Pengene bliver ubeskåret
brugt til velgørende formål i sognet.

Onsdag d. 28. august kl. 19:30
Kirke ugler og andre ugler (i sognehuset Kirkevænget 7, Ketting)
Formanden for DOF's Uglegruppe og fugle- og
naturfotograf Klaus Dichmann kommer og
giver en status over vores 7 danske uglearter,
samt en vurdering af arternes fremtidige
eksistens muligheder i Danmark. Foredraget
vil derudover handle om bestandsudviklingen
i landende omkring os, med særligt fokus på
Nordtyskland.
Foredraget vil være krydret med egne fotos
og oplevelser fra ind- og udland.
Helst med tilmelding til Jenny Skovmand tlf.
5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
-----------------------------------------------------------------------------------Onsdag d. 25. september kl. 19:30 i Sognehuset Kirkevænget 7, Ketting
Verdens største og meget brogede demokrati.
Poul og Karen Dam fortæller om deres
forbindelse med Indien og indere igennem
40 år hovedoverskrifterne er:
o Glimt af Indiens historie, muslimske
stormoguler, engelsk overherredømme.
o Et nyt stort hindutempel fra 2005 i Delhi,
som kunne være inspireret af Disney land.
o Et gensyn med kristne indiske venner
gennem 40 år i Varanasi og deres nu voksne børn.
o Sihker og et besøg i deres
hovedby Amritzar.
o Buddhister! Et besøg i en stor
SOS-børneby og skole for
Tibetanere i eksil .
Helst med tilmelding til Jenny
Skovmand tlf. 5150 1281 eller
jennyskovmand@bbsyd.dk
------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 30. oktober kl. 19:30 i Sognehuset i Ketting.
Denne sogneaften er der foredrag med Iben Krogsdal.
Iben er forfatter, salmedigter og tidligere religionsforsker
fra Århus Universitet.
Hun er levende engageret i Folkekirken og arbejder i
salmer, bøger og foredrag med eksistentielle og religiøse
emner.
Hun kalder sit foredrag ”Vi, som er søgende – salmer til
moderne mennesker” og det handler om både nye salmer
og den verden, vi lever i.
I dag lever mennesker med nye former for magt og
afmagt, med nye udfordringer og muligheder – og de er
troende på nye måder.
Men hvad kendetegner egentlig det moderne menneskes måder at tro på? Og hvordan
kan nye salmer tale ind i det moderne menneskeliv?
Det skal vi høre mere om ved foredraget samt prøve at synge nogle af de nye salmer.
Helst med tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
-----------------------------------------------------------------------------------Onsdag d. 27. november kl. 19:30 i Sognehuset i Ketting
–Billedkunstneren Jari Dolberg, der er gift med vores
sognepræst fortæller:
"ORDET OG BILLEDET"
Ordet inspirerer til mine billeder. Her mener jeg ordet
i bred forstand, det kan være bibelske tekster eller al
anden form for litteratur.
Jeg kobler ordet med hvad jeg selv har med mig.
Processen fra idé til det udtrykte billede, skulptur eller
grafiske værk kan tage lang tid. Der kan gå flere år hvor jeg arbejder med skitser inden
jeg når frem til det endelige resultat. Min udtryksform er maleriet, monotypier (grafik)
og skulpturer formet i jern, gammelt kasseret skrot, der får nyt liv.
Helst med tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag d. 10. december kl. !4:00 - Præstens julehygge i sognehuset i Ketting
Mette møder op med en historie og
sikkert også en lille konkurrence.
Derudover skal vi selvfølgelig synge
nogle af de gode sange og salmer,
der hører december til.

Der er kaffe på kanden og lidt sødt
til ganen.

------------------------------------------------------------------------------------

