Gudstjenesteliste for maj, juni, juli &.. august '07
Søndag den .3. maj
johs. 16:23b-28
KJ.09.30 - Irene E.ngelstad

Søndag den 3. juni
johs. 3: 1-15
KI. 09.30 - Irene E.ngelstad

Søndag den 15. Juli
Matt. 5:20-26
KI. 09.30 - Malene Freksen

Kr. Himmelfarts d. 17. maj
NB: fælles gudstjeneste I
Augustenborg
Mark. 16: 14-20
KI. 09.00 - Karin Kofod

Søndag den 10. juni
Luk. 16:19-31
KI. 11.00 - Irene E.ngelstad

Søndag den 22. juli
Luk. 19:1-10
KJ. 11.00
E.lisabeth K. jensen

Søndag den 20. maj
johs. 15:26-16:4
KI. 11 .00 - Leif jordt
Pinsedag den 27. maj
johs.14:22-31
KJ. 11.00
Henriette Heide-jørgensen
2. Pinsedag den 28. maj
johs.3:16-21
KI. 11:00
fællesgudstjeneste ved
Troldhøj I Nørreskoven
De fire mldtalslske sogne

Søndag den 17. juni
Luk. 14:16-24
KI. 9.30 - Irene E.ngelstad
Søndag den z4: juni
Luk. 15:1-10
KI. 11.00 - Irene E.ngelstad
Søndag den I, juli
Luk. 6:36-42
KI. 09.30
E.lisabeth K. jensen
Søndag den 8. juli
Luk. 5:1-11
KI. 11 .00 - E..K. jensen
Kirkebil: Vivis Taxi,
tlf. 74472400

Søndag den 29. juli
Matt. 7: 15-21
KJ. 09.30 - Irene E.ngelstad
Søndag den 5. august
Luk. 16:1-19
KJ. 11.00 - Irene E.ngelstad
Søndag den 12. august
Tidspunktet for gudstjenesten er ikke fastsat endnu.
Vi holder sommerfest j
præstegårdshaven
efter
gudstjenesten

Ny fra Sognepræsten

------------------------~

Guds hus og Himlens port
Dajakobvågnedeaf sinsøvn,sagdehan:
»Herren er i sandhedpå dette stedog
jeg vidstedet lkke!«
Og hanblevgrebetaf stor flygt og sagde
»Hvor er dette stedflygtindgydende!
Det er jo selveGudshus,det er himlensport!«
(1. Mos. 28:16-17)
Ordene er fra det gammeltestamentlige stykke, der handler om jakobsstigen. [akob var på
flugt. Ensom derude i ødemarken havde han
en underfuld oplevelse. Han overnattede derude på marken, omgivet af mørke og farer af
allehånde slags. Han bar på nogle dystre minder og fremtiden var noget usikker.
Derude i natten fik han i drømmen lov til at se
op til himlens port. Han så Guds engle og fik
Guds løfte om, at Gud ville være med ham og
bevare ham. Han ville ikke overgive jakob til
fjendens magt. Han ville aldrig forlade ham.
Da jakob vågnede af drømmen udbrød han de
førnævnte ord, som slutter: »Det er jo selve
Guds hus, det er himlens portl«
Der er sikkert mange, der har haft en lignende
oplevelse af at være ensom og forladt som
jakob. Modgang, sygdom, sorg og lidelse har
måske gået hånd i hånd i vort liv. l tilgift så
har vi måske oven i købet fået et anklagende
hjerte. Al vor egen magt var måske tilintetgjort og vi kunne ikke se længere end til vor
egen jammerdal. Mange år er gået hen på
denne måde og vor bitterhed er blevet så
stor, at vi har meget svært ved at klare dagen
og vejen, da alt det positive, der også burde
være i vort liv, er blevet hyllet ind i selvbebrejdelser, bitterhed og vrede imod såvel Gud
som mennesker.
jeg kender en ældre mand, som just havde
fornemmet sådan igennem en del år. Han gik
jævnligt i kirke, men fik aldrig andet ud af det,
end at han følte sig endnu mere ensom, når
han var kommet hjem. Henne i kirken sad alle
de andre og havde et trosfællesskab og her
kunne han bare gå hjem igen og være ligeså
alene, som da han kom.
En søndag havde han igen været i kirke og da

han gik derfra, kom han til at følges med en
lille pige, som sagde til ham: »Hvorfor ser du
så ked ud af det?« Manden vendte sit ansigt
ned mod den lille pige, som stod der og kiggede nysgerrigt og glad op på ham. Da kom
vendepunktet for denne mand.
Han sagde siden til mig: »[ust den dag kom
Gud til mig - i de få ord den lille pige sagdel«
Der faldt ligesom et skæl fra hans øjne og han
så sine omgivelser på en helt ny og spændende måde. Han så sig omkring og alle vegne så han nu mennesker, som også havde
behov for andre - som også havde behov for
ham!
Nu kunne man så tro, at historien ender med,
at alle blev lykkelige og glade og den gamle
mand og den lille pige fulgtes ad hver søndag
til kirke, men det er ingenlunde tilfældet.
Manden blev bare så lykkelig for igen at
opdage, at der var en verden uden for ham
selv. Det hjalp den lille pige ham frem til.
Det må og skal også være den opgave, vi har
overfor hinanden. En del af det næstekærlighedsbud, som vi har fået skænket i kristendommen. Det gælder også dette enkle - at
være med til at åbne vor næstes øjne for glæden, varmen og den medmenneskelighed,
der omgiver os. Vi ser også verden ganske
anderledes, når vi åbner øjnene til en dag
med den varme sol og den høje, blå himmel.
Vi ser nogle farver, som var skjult for os dagen
før, hvor det måske var en regnfuld, grå dag.
Den syntes ikke at have noget, der var værd
at stå op efter. Det har den dog alligevel. Husk
på, at derude i den mørke, regnfulde dag derude venter måske det menneske på dig,
som er i stand til at få dig til at se Gud! Derude venter det menneske, som kan få dig til at
skimte Guds hus og himlens port!

Irene Enge/stad
Konstitueret sognepræst

Nyt fra Menighedsrådet

----------------------~

Indvielsen af kirkeskibet
Søndag d. 18 februar var en festlig dag, hvor

Jeg vil endnu engang rette en tak til Jens
Marcussen fra Osbæk, det er rart, at vi igen har

medlemmer

fået et kirkeskib, det er ekstra dejligt, når det er

fra Marineforeningen

bar kirkeski-

bet op til kirken, her overleverede

Jens Marcus-

sen skibet til menighedsrådet,

derefter blev det

båret ind i kirken med Marineforeningens

ftag

samt faner fra pensionist- foreningen, spejderne,
brandværnet

og MIF i spidsen, det var en festlig

søndag med et maritimt

præg, som blev over-

været af 150 kirkegængere og kirkeskibsekspert
Henning Thalund fra Svendborg.

lavet af en, der bor i vores sogn - på Ketting kirkes vegne takker jeg for gaven.
Det gamle skib var lavet og skænket til Ketting
kirke af Styrmand Christian Thomsen fra Ketting.
Det blev hængt op omkring

1765 (7) og taget

ned i 1980, fordi det efterhånden var mærket en
del af tidens tand - det blev så sat op på kirkeloftet. Christian Thomsens skib fik altså lov til at
sejle i kirken i omkring

200 år - det tilbragte de

sidste ca. 20 på kirkeloftet, nu er det kommet tilbage i en yngre udgave.
Orlogsskibet

»Norske

Nyholm

København

ved

Løve"

blev

søsat

i 1643. Skibet

fra
blev

opkaldt efter den norske løve i det dansk-norske
rigsvåben, men i 1772 omdøbt
Skibets

længde

var

til »Øresund«.

49 meter,

bredden

meter

og skibet havde en besætning

mand.

Armeringen

var på 70 kanoner

9,7

på 402
på tre

dæk. Ved slaget i Køge Bugt 1. juli 1677 havde
skibet en besætning på 568 mand og 86 kanoner - danskerne slog svenskerne.
I 1795 blev det, efter at have været »raseret til
bloksklb«, brugt til at huse hjemløse familier efter

Henning Thalund (tv) og jens Marcussen
diskuterer kirkeskibe

Københavns brand samme år. I 1798 udgik skibet helt af flådens tal.
Menighedsrådet

Marineforeningens medlemmer bærer skibet op til kirken

Nyt fra Menighedsrådet

--------------------------------~.~
Ny præst

farvel til Dan og Solveig
Søndag

d.

25

februar

tog

vi

Solveig og Dan som præstepar

i Ketting,

Tak til alle for den trofaste støtte overfor

med

Ket-

ting kirke i den »præsteløse tid«, vi har efter-

det

dag, hvor 200 kir-

hånden

mødt

tog afsked med vores præstepar,

Ketting

kirke - der skal også lyde en stor tak

var festlig men sørgmodig
kegængere

afsked

af provstiets

præster

deres tak for alle hil-

ret præst i Ketting.

sener og gaver.

Menighedsrådet

Dan SØrensenskriver bl. a.

biskop og provst om en snarlig genbesættel-

har

kommunikeret

med

Tak for de 12 år iblandt jer. Tusind tak for den

se af præstestillingen

flotte

Vi har ikke en dato endnu - men vi tror (håber

afskedsfest.

Solveig

og

mig

Tiden
gode,

mennesker, der gjorde

i

til disse og til Irene Engelstad som konstitue-

140 tog med på Fjordhotellet
jeg skal her viderebringe

mange

i Ketting
vægtige

var

for

på) at stillingen

år iblandt

i Ketting.

bliver opslået inden sommer-

ferien. Så snart vi ved noget konkret,

alt godt for 05.

Med venlig hilsen Poul Steffen Dam

så kan I

læse om det i jyske Vestkysten.

Med venlig hilsen Menighedsrådet
Ny graver
Hans [ørgen Berg, der har fungeret
ver og kirketjener

som gra-

i 6 år, har søgt nye udfor-

dringer på Nordals, vi siger tak til Hans Jørgen
for hans tid i Ketting.
Som en del sikkert har set, så har vi annonceret efter en ny graver &.. kirketjener,
skrivende

og vi er i

stund igang med samtaler. Indtil vi

ansætter en ny, er vores trofaste medhjælper
Heine Nielsen konstitueret

som graver.

Med venlig hilsen Menighedsrådet
Sommerfest
Vi holder

sommerfest

som sædvanlig,

dato-

en bliver d. 12. august,

reserver dagen alle-

rede nu - der-kommer

nærmere

vil også lave nogle aktiviteter
kan godt

tilmelde

besked, vi

for børn - man

sig nu, hvis man vil med

på tlf. 7447 1487 efter kl. 17 - fortæl os hvor
mange

voksne

og

hvor

mange

børn

der

kommer.
Med

~"T.

venlig hilsen Menighedsrådet

NAVNE &. ADRESSER:
Ketting

Kirke:

Tlf. 7447 1633, indtil videre er der omstilling
vagthavende

Organist:

Anne Lyster, Drosselvænget

Konstitueret

graver:Heine

for Ketting

8, Broager

Nielsen. Kontor: Kirkevænget

(telefontid
formand

mandag-fredag

Tlf. 3511 4107

7, Ketting

kl. 8-16

Tlf. 74472394

Menighedsråd:

Poul Steffen Dam, Smedegade
Hjemmeside:

til Irene Engelstad eller

præst

www.kettingkirke.dk

36, Ketting

Tlf. 7447 1487

