Ketting Sogns Kirkeblad
Gudstjenesteliste for marts, april &. maj '07
Søndag den 18. februar
Fastelavn - kl. 11.00
Nyt kirkeskib føres ind

Søndag den 1. april
Palmesøndag - kl. 11.00
Irene E.ngelstad

Søndag den t 5. april
1. s. e. påske - kl. 9.30
Irene engelstad

Søndag den 25. februar
1. s. i fasten - kJ. 14.00
Afskedsgudstjeneste

Torsdag den 5. april
Skærtorsdag - kl. 19.00
E.bbeSunesen

Søndag den 22. april
2. s. e. påske - kl. 11.00
Leif [ordt

Søndag den 4. marts
2. s. i fasten
kl. 11.00 - Karin Kofod

Fredag den 6. april
Langfredag - kj,.) 1.00
Leif [ordt

Søndag den 29. april
3. s. e. påske - kl. t 5.00
Ina Balle Aagaard

Søndag den 11. marts
3. s. i fasten - kl. 9.30
Kjeld C1audiRasmussen

Søndag den 8. april
Påskedag - kl. 9.30
Kirsten Schmidt

Fredag den 4. maj
Bededag - kJ. 10.00
Konfirmation - LB. Aagaard

Søndag den t 8. marts
Midfaste - kl. 11.00
Leif jordt

Mandag den 9. april
2. påskedag - kl. 11.30
Lis Hegner Mortensen

Søndag den 6. maj
4. s. e. påske - kl. 11.00
Konfirmation - L.K. Jensen

Søndag den 25. marts
Mariæ Bebudelsesdag
kl. 9.30 - Karin Kofod

..

Kirkebil: Vivis Taxi,
tlf. 74472400

Søndag den 13. maj
5. s. e. påske - kl. 9.30
Henriette Heide-jørgensen

Nyt fra Menighedsrådet
Farvel til Ketting
En tidlig regnfuld morgen i slutningen af
februar t 995 ankom Solveig, Nicolas og jeg
til Ketting, og det skete med en spændt
forventning om en god fremtid i landlige
omgivelser. Vi rejste fra et stort sogn i byen
- fra et nyere parcelhus med en meget
overskuelig have, og vi kom til en stor
præstegård med en park til have. Da vi kørte ind i gården, var formanden for menighedsrådet ved at hejse flaget, og så gik vi i
gang med at flytte ind og pakke ud.
I disse dage er vi i gang med at pakke ned
og flytte ud. t 2 år er gået, og man må spørge sig selv: Hvor er tiden blevet af? Tiden
er ikke til at holde styr på. Den går sine
egne veje, og for os gælder det om at leve
i tiden - fylde den tid ud, der bliver os
givet.
Det er nu sket, sådan som vi valgte at gøre
det, og dertil hjulpet af en mængde mennesker, som vi mødte i sognet. I tog godt
imod os, og tog os med ind i jeres liv - i
glæde og i sorg. Mange af dem, der tog
imod os, er nu ikke mere - Gud give dem
en glædelig opstandelse. - Men l, der lever
nu og stadig er en del af vor hverdag - tak
for nogle gode år. Vi vil altid tænke tilbage
på jer og på Ketting sogn med taknemmelighed. Årene samen med jer blev en god
og vægtig del af vort liv, som vi nu tager
med os ind i vor pensionisttilværelse.
Vi har alle i familien altid set os velkomne
hos jer, og mange smil og gode ord har vi
fået, når vi mødtes i butikker eller andre
steder, og vi føler, at I har forkælet os.
Tak for den gode opbakning i kirken og i
præstegården til de forskellige arrangementer, og vi er sikre på, at sammenholdet
vil bestå når nye tager over.
Tak til menighedsrådets forskellige nuværende og tidligere medlemmer. - Tak, at I
var og er optaget af kirkens »sag«.Tak til
kirkens ansatte for et godt og humørfyldt
samarbejde.
Vi glæder os til at komme og hilse på jer i
Ketting. når lejlighed byder sig.
Solveig og Dan

Sogneindsamlig til
Folkekirken Nødhjælp
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Ketting sogn - så henvend dig/jer til:
Poul Steffen Dam, Smedegade 36, Ketting
7447 1487.
Programmet for dagen: Der udleveres indsamlingsmateriale kl. 9.30 - t 0.00 på den
nævnte adresse. Indsamlingsbøsserne afleveres imellem kl. t 5.00 - t 6.00 samme
sted - der er optælling samt kaffe og lagkage til indsamlerne.
Sogneindsamlingen 2007 sætter fokus på
AIDS - og det er en kendsgerning, at den
grusomme epidemi kun kan stoppes, hvis
vi hindrer, at smitten bliver givet til den
næste generation. Derfor går de indsamlede penge til forebyggelse - især blandt
unge piger i Afrika, som er i stor risiko for
at få AIDS. Spredningen af HIV og AIDS
kan forebygges. Det har de nyeste globale opgørelser vist, og det ved Folkekirkens Nødhjælp. Den rigtige indsats virker,
når den mål rettes direkte til alder og køn.
Og det er dette arbejde, vi samler penge
ind til.
Poul Steffen Dam
Der er

AFSKEDSGUDSTJENESTE
søndag den 25. februar 2007
kl. 14.00.
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til kaffebord på Fjordhotellet.
Tilmelding til samvær på Fjordhotellet
kan ske til kirkekontoret: tlf. 7447 2394
eller til præstegården tlf. 7447 33 t 6.

Nyt fra Menighedsrådet

Sognemøde

i præstegården

onsdag den 14. marts 2007 kl. 19.30
Lone K/ok: "GlImt af evigheden
- om hospiee og om at være præst på
Set. Maria Hospice Center«,
Med udgangspunkt i et digt «Glimt af evigheden«, som er skrevet af en tidligere patient, og som jeg har fået lov at bringe videre, vil jeg komme nærmere ind på, hvad et
hospice er og navnlig på, hvad åndelig
omsorg kan være for alvorligt syge og
døende og deres pårørende - set fra
præstens vinkel.
Der vil naturligvis blive lejlighed til at stille
spørgsmål, dialog og inddragelse af egne
erfaringer.

Tak til Solveig og Dan
Uddrag fra Dan Sørensens indlæg i det
ekstranummer vi udsendte i t 995 ifm.
Dan's tiltræden:
"Alle præster har så godt som de samme
embedsforpligtelser uanset hvor de bor,
det betyder, at præsten skal holde gudstjenester, udføre kirkelige handlinger og øve
sjælesorg. Det sidste kan på et mere
moderne sprog udtrykkes således, at
præsten skal være et nært medmenneske
med særlig opmærksomhed på de spørgsmål, som præster er uddannet til at varetage. Der er ingen af os, der må glemme at
være medmenneske og slet ikke præsten.
Som præst bør man være til stede, når et
menneske ønsker præstens nærvær, hvad
enten det er i glæde eller sorg. «

Sognestruktur
Menighedsrådene i den gamle Augustenborg kommune har haft en runde med
biskoppen om den fremtidige struktur. Det
ligger fast, at vi må nøjes med 3 præster i
fremtiden.
Biskoppens oplæg er, at præstestillingen i
Ketting først genbesættes, når præstestillingen i Asserballe bliver ledig.
Vi må se i øjnene, at vi vil få en periode,
hvor præsteboligen står tom.
Biskoppens oplæg opfordrer menighedsråd og sognepræster til at samarbejde om
arbejdet i de 4 sogne, han har fastsat en forsøgsperlode på t 1/2 år. Går det godt, ja så
vil sognene være bedre rustet til drive
fremtidens kirke, fordi flere, der arbejder
sammen om nogle af opgaverne i sognene,
får bedre ideer og har mere kraft til at gennemføre dem.

Den 1. marts er det 12 år siden Dan SØrensen tiltrådte som sognepræst i Ketting. Skal
jeg karakterisere perioden, så har det været
<:
en god og stabil periode med et godt kirkeliv i Ketting sogn, der har været velbe~
søgte gudstjenester med prædikener, der
kobler vores nutid sammen med evangeli\\
erne. Ketting kirke er et godt sted at kom~
me - det kan man bl.a. måle af det pæne, ~
stabile fremrurnede der er, når præsten er
Dan Sørensen.
En af de ting, der var medvirkende til
præstevalget i t 995 var, at vi kunne få en
præstefamilie i præstegården - en familie
med præst og præstekone og børn. Berne!:!e er forlængst fløjet fra reden, der skal
også her lyde en stor tak til Solveig for hendes indsats som præstekone - den har også
haft stor betydning for Ketting sogn.

Menighedsrådet vil, i samarbejde med den
præst, der i en periode bliver konstitueret
som sognepræst for Ketting, holde kirke,
kirkekaffe. sogneaftener, sommerfest ganske som vi plejer, vi håber på, at vore trofaste kirkegængere vil bakke godt om Ketting kirke også i denne periode.
Menighedsrådet

Dan har fuldt og helt levet op til sine
embedsforpligtigelser.
Intet varer evigt,
derfor tager vi nu afsked med Solveig og
Dan, Dan har fået bevilget sin afsked pr. 1.
marts. Vi ønsker dem et langt og godt otium på Sjælland, tak for jeres indsats for
Ketting sogn.
Poul Steffen Dam
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Nyt fra Menighedsrådet
Bededag den 4. maj
Konfirmeres Følgende:
Anne Kristine Hansen,
Sønderlundvej 14, Sønderborg
Trine Ottosen, Pomosevej 4
Regitze Marie Zench, Midtkobbel 62
Mike Gren Hansen, Bjørnevej 11
Christian Iversen Deichgræber, Anholt 2
Søren Hjerrild Smedemark. Naldmose 2
Mads Dominicussen Clausen, Helved 18
Thor Præstkær Jørgensen, Almstedskov 9
Daniel Hansen, Lykkevej 40

Søndag den 6. maj
konfirmeres følgende:
Lea Cordes, Landevejen 16
Mie Haugaard Petersen, Blommehegnet 9
Eva-Marie Bonde Møller, Kløvermarken 51
Lenette RoselI Rasmussen, Vestergade 4
Vibeke Jensen, Fredskovvej 3
Line Methea Jensen, Hasselhegnet 9
.e Lisa Hvid Nielsen, Frederik Christiansvej 20
Steffen Meineche Pedersen,
Mirabellehegnet 1
Martin Overgaard Rasmussen,
Asserballe Station 2
Mikkel Aabo Jensen, Skovvænget 26
Andreas Schmidt C1emmensen,
Skovvænget 44
Carsten Christensen, Østerkobbel 29
Jesper Dall, Tulipanvej 2
SØren Fredensborg Thomsen, Sebbelev 14 A
Morten Kjær Jensen, Sebbelev 13
Casper Heise Høffner, Nøddehegnet 1 B
Christopher Eric Grønbech, Skovvænget 8
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NAVNE &.. ADRESSER:
Ketting Kirke:
Organist:
Graver:

Tlf. 7447 1633, indtil videre er der omstilling til vagthavende
Anne Lyster, Drosselvænget 8, Broager
Tlf.
Hans Jørgen Berg. Kontor: Kirkevænget 7, Ketting
(telefontid mandag-fredag kl. 8-16
Tlf.
formand for Ketting Menighedsråd:
Poul Steffen Dam, Smedegade 36, Ketting
Tlf.
Hjemmeside:
www.kettingkirke.dk

præst
3511 4107
74472394
7447 1487

