Gudstjenesteliste for december '06, januar &... februar '07
Søndag den 3. december
l . søndag i advent
KI. 16.00 - Iysfest
Søndag den 10. december
2. søndag i advent
KI. 11.00
Aug. Kirkes pigekor synger
Søndag den 17. december
3. søndag i advent - kl. 9.30
Søndag den 24. december
4. søndag i advent og juleaften
KI. 14,30 og kl. 16.00

Søndag den 31. december
julesøndag - kl. 11.00
Mandag den 1. januar
Nytårsdag - kl~

rt~

Søndag den 7. januar
l. søndag e. H. 3. konger
KI. 11.00
Søndag den 14. januar
2. søndag e. H. 3 konger
KI. 9.30
Søndag den 21. januar
3. søndag e. H 3 konger
Kl. 11.00

Mandag den 25. december
l. juledag - kl. 1l .00
Tirsdag den 26. december
2. juledag - kl. 9.30

Kirkebil: Vivis Taxi,
tlf. 74472400

Søndag den 28. januar
Sidste s. e. H. 3. konger
Kl. 9.30
Søndag den 4. februar
Septuagesima - kl. 1 l .00
Søndag den 11. februar
Seksagesima
KI. 9.30 - Malene Freksen
Søndag den 18. februar
Fastelavn - kl. 11.00
Nyt kirkeskib føres ind
Søndag den 25. februar
l . søndag i fasten
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Søndag den 4. marts
2. søndag i fasten
KI. 11.00 - Karin Kofod

Gudstjenesteliste for december '06, januar &.. februar '07
Søndag den 3. december
l. søndag i advent
KJ. 16.00 - lysfest
Søndag den 10. december
2. søndag i advent
KJ. 11.00
Aug. Kirkes pigekor synger
Søndag den 17. december
3. søndag i advent - kl. 9.30
Søndag den 24. december
4. søndag i advent og juleaften
Kl. 14,30 og Id. 16.00

Søndag den 31. december
Julesøndag - kl. 11.00
Mandag den 1. januar
Nytårsdag - Id~

tf~
Søndag den 7. januar
1. søndag e. H. 3. konger
KJ. 11.00
Søndag den 14. januar
2. søndag e. H. -3, konger
Kl. 9.30
Søndag den 21. januar
3. søndag e. H 3 konger
Kl. 11.00

Mandag den 25. december
1. juledag - Id. 11.00
Tirsdag den 26. december
2. juledag - kl. 9.30

Kirkebil: Vivis Taxi,
tlf. 7447 2400

Søndag den 28. januar
Sidste s. e. H. 3. konger
KJ.9.30
Søndag den 4. februar
Septuagesima - kl. 11.00
Søndag den 11. februar
Seksagesima
KJ.9.30 - Malene Freksen
Søndag den 18. februar
Fastelavn - Id. 11.00
Nyt kirkeskib føres ind
Søndag den 25. februar
l . søndag i fasten
,
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Søndag den 4. marts
2. søndag i fasten
KJ. 1l .00 - Karin Kofod

Nyt fra Menighedsrådet
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Omdeling af kirkeblade
Ketting Kirkeblad bliver omdelt af Post Danmark. Flere gange har der i de seneste år
været problemer med omdelingen, idet
enkelte husstande eller hele områder ikke
har fået bladet. Ved sidste omdeling var det
helt galt. Efter de oplysninger, som jeg fået,
manglede der omdeling i Sebbelev, i Lilleskov og på Ringriddervænget og Fredsskovvej. Jeg har på de nævnte steder
uddelt ekstra blade - til dels kopierede, da
oplaget ikke strakte til.
Efter klager til Post Danmark har de ydet en
meget lille erstatning og lovet, at omdelingen skal blive bedre. Hvis I hører om, at der
er nogle steder, hvor man ikke har modtaget bladet, vil jeg meget gerne høre om
det, og så vil jeg sørge for, at bladet kommer til de adresser, der ikke har fået.
Dan SØrensen
Lysfest
1. søndag I advent - 3. december
Vi har i adskillige år haft den skik, at vi holder 1. søndag i advent sammen med Ketting Bylaug. Det fortæller noget om, at folk
og kirke hører sammen og holder sammen.
Menighedsrådet betaler juletræ til kirkens
parkeringsplads, og Bylauget rejser træet
med de mange lys, så det står parat til den
3. december kl. 15.15, hvor formanden for
Bylauget byder velkommen og leder sangen, inden julemanden ankommer for fuld
udrykning. Julemanden holder tilsyneladende af børn, for hvert år har han en sæk
med, som han glad åbner, og derefter deler

han godteposer ud til de artige børn, og
dem er der mange af den dag.
Til de voksne - hvad enten de er artige eller
ej - serverer Bylauget gluck og æbleskiver.
Klokken 16.00 ringer kirkens klokker sammen tillysfest i kirken. Her bærer børnene
stjerner og lys ind i kirken. Adventskransen
bliver tændt. Vi skal synge advents- og
julesalmer og høre om det røde bankende
julehjerte. Lysfesten slutter med at pigerne
fra Midtals Friskole går og synger Lucia.
En varm fest i en kold tid - og det er for
hele familien.

Juleaften gudstjeneste

kl. t 4.30 og t 6.00
Adventsmøde i præstegården
Tirsdag den 12. december kl. 14.00
Igen i år er der adventsmede i præstegården, hvor alle er hjertelig velkommen.
Vi skal synge adventstidens og julens sange
og salmer - lytte til musik fra Sønderborg
Hamonlkaklub- høre en julehistorie - drikke
kaffe med snak over bordet - trække lod om
juledekorationer m. m.
Kirkebilen kan bestilles
på telefon 74472400.
Al/e er hjertelig velkommen.
Bro Børnehus i Ketting kirke
Torsdag den 14. december kl. 9.30
kommer pædagoger og børn fra Bro Børnehus i Ketting kirke for at synge julesalmer
og høre om, hvorfor vi holder jul. Når vi er
færdige i kirken går vi til præstegården,
hvor børnene i konfirmandstuen spiser
deres madpakke. Derefter får børnene en
»dessertpose«, Til de voksne er der kaffe
m.m. Forældre og bedsteforældre er hjertelig velkommen til at være med denne dag.
Sognemøder i vinter og forår 2001
Sognemøderne finder sted i præstegården.
- Alle er hjertelig velkommen - også om
man bor uden for Ketting sogn.
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Onsdag den 17.
januar kJ. 19.30
Ernst Meyer fortæller
om sit liv
Ernst Meyer er født i
1926 i Gelting og voksede op på et husmandssted i Angel.
Han læste på tysk
seminarium i 194143, og i 44/45 gjorde han militærtjeneste
på østfronten.
Fra 1952 -89 var han leder af den danske
privatskole i Medelby og han deltog aktivt
i både det kulturelle og det politiske arbejde i Sydslesvig frem til 1996.
Ernst Meyer vil bI. a. fortælle om sin krigstjeneste ved Østfronten i Ungarn, hvor
han oplevede mange forfærdelige ting.
Efter krigen og en måneds krigsfangeskab
kom han hjem til Sdr. Brarup, hvor hans
mor, der ikke havde hørt fra ham siden
1944, næppe kunne kende ham.
Onsdag den 14. februar kl. 19.30:
Massoud Fouroozandeh:
»Den forbudte Frelse"
Massoud kom som 15 årig til Danmark,
Han var flygtet fra Khomeinis Iran, hvor
hans far var Khomeinis første sikkerhedschef. Som en dreng på 15 år stod han for
tur til at skulle sendes til fronten i krigen
mod Irak, for at han sammen med tusindvis
af andre drenge kunne blive muslimske
martyrer. I Danmark mødte han hjælpsomme mennesker, men han mødte også
megen kulde og had og blev mobbet i skolen og i gymnasiet. Det blevet vendepunkt
i hans liv, da hans mor, der var blevet kristen, kommer til Danmark og forærer ham
en bibel. Han opdager, at bibelens Gud er
kærlig. Det var et karaktertræk, som han
aldrig havde forbundet med den muslimske
Allah.
Massoud har læst teologi og han er leder af
» Church of Love- - en iransk kirke, der er i
stor vækst. Han har i sin kirke døbt mere
end 70 tidligere muslimer.

Om sit liv har Massoud skrevet en bog, som
han har givet titlen: » Den forbudte frelseJul
Da en yngre familie kørte hjemmefra for at
tage på en 14 dages biltur til Italien lød det
fra den mindste dreng på bagsædet: » Når
jeg kommer hjem til min egen vej igen
råber jeg hurral«
Efter en god tur vender familien hjem i en
sen nattetime, og forældrene har glemt alt
om, hvad den yngste sagde ved afrejsen.
Pludselig lyder det ganske spagt fra mørket
på bagsædet: » Hurra!«
Det er godt at have et udgangspunkt, der
har så stor betydning for os, at vi for det kan
råbe ••Hurra«,
Julen er for os et midtpunkt og et udgangspunkt. Igennem århundreder har folk i Danmark forberedt deres jul og set hen til den
store fest. I vor kirke begynder det med lysfesten 1. søndag i advent. De følgende søndage arbejder med på at forberede os til at
høre ord, der er så store, at de må iklædes
beretningen om et drengebarns fødsel i
Betlehem. En beretning om noget, der er
sket i årtusinder og sker hver dag, og alligevel har denne ene fødsel vendt alt på
hovedet for os.
Nu er det ikke os, der skal bygge en stige
til himlen, som vi skal forsøge at klatre op
ad, men Gud er steget ned til os, fordi han
ikke kan undvære os. Hans kærlighed fortæller ham: Jeg skal bo hos mine børn på
jorden - koste mig, hvad det koste vil.
Julen kaldes for hjerternes fest, og det kan
der være flere grunde til. En af dem er, at
igennem julens evangelium, ser vi lige ind
i Guds hjerte, og da ser vi et hjerte, der
banker for os. Det er godt igen at få bekræftet: Der i det hjerte hører jeg til, der har jeg
hjemme. Glædelig jul.
DS
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Norske Løve
For en del år siden skrev jeg lidt i kirkebladet om, at vi havde et gammelt skib llggede på kirkes loft. Den artikel kom der en hel
del ud af.
jens Marcussen fra Osbæk spurgte om han
måtte se skibet - han så det og han fik det
med hjem. Vores kirkeskib har været i dok i
nogle år hos jens.
Det var tiltrængt. Det skib vi afleverede til jens
var et ormstukket vrag, så der var ikke ret
meget af det gamle skib, der kunne anven-

HUSK
.8. februar 2007 . kl. • t,00
des. Et stykke af galeonsfiguren og et stykke
af bovspydet, kunne anvendes - resten er nyt.
Resultatet er overordentlig flot og meget
detailjeret. jens har lagt rigtig meget arbejde i skibet. Enhver lille detalje er håndlavet.
Der skal her lyde en stor tak til jens. Det er
med stor glæde, at vi modtager skibet igen.
Skibet kommer tilbage til Ketting kirke
d. 18. februar kl. 11, hvor det bliver båret
ind i kirken på festlig vis.
Indføringen af et kirkeskib er ikke noget der
sker ret ofte, jeg kan kun opfordre jer til at
sætte kryds i kalenderen. Den dag er det
muligt at studere skibet og alle de mange
detailjer - inden det bliver hængt op i kirken.
På vegne af menighedsrådet
Poul Steffen Dam

t. Søndag i advent
julemanden kommer til Ketting og tænder
juletræet på kirkens P- plads. Det forgår d.
l. søndag i advent d. 3. december kl. 15.15
- derefter går vi alle i kirke kl 16.
Formanden og næstformanden er på valg
hver år. Susanne Holm blev genvalgt som
næstformand og Poul Steffen Dam som formand, den nye periode begynder 1. søndag i advent.
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&.. ADRESSER:

Sognepræst Dan SØrensen,Ramserl 20, Ketting
Anne Lyster, Notmark 4, Notmark
Hans [ørgen Berg. Kontor: Kirkevænget 7, Ketting
(telefontid mandag-fredag kJ.8-16
Formand for Ketting Menighedsråd:
Poul Steffen Dam, Smedegade 36, Ketting
www.kettingkirke.dk
Hjemmeside:
Ketting Kirke:
Organist:
Graver:

Tlf. 7447 1633
TIf. 74473144
Tlf. 74472394
Tlf. 7447 1487

