Ketting Sogns Kirkeblad
Gudstjenesteliste for oktober og november '07
Søndag den 7. oktober
18. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 - A.M. Hvas
Søndag den 14. oktober
19. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 - L K. Jensen

Søndag den 4. november
Alle helgens dag med
navneoplæsning
kl. 9.30 - A.M. Hvas
Søndag den 11. november
23. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 - A.M. Hvas

Søndag den 21. oktober
20. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 - A.M. Hvas

Søndag den 18. november
24. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 - LK. Jensen

Søndag den 28. oktober
21. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 - A.M. Hvas

Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
kl. 11.00 - A.M. Hvas

HUBERTUSGUDSTJENESTE
Mandag den t 2. nov.
kl. t 9.00 - A.M. Hvas
Se omtalen af gudstjenesten på bagsiden af
kirkebladet!

Kirkebil: Vivis Taxi, tlf. 7447 2400

Nyt fra Sognepræsten
Kun 48 timer - så var det, som om
vi havde boet her altid ...
En flot september solskinseftermiddag kørte jeg
med min familie fra borde i Fynshav for at begynde et helt nyt kapitel af vores liv. Efter kun 48
timer var det, som om, vi havde boet her altid.
Vi er faldet godt til. Møbler, bøger, potter og
pander har fundet deres nye pladser, og vi er alle
godt i gang med en dejlig hverdag her i Ketting
sogn.
Johanna og Sara går i Augustenborg skole, hvor
de er blevet modtaget på aller bedste vis i 2a og
Ob. Det gælder for hele vores familie, at vi har
oplevet en varm og omsorgsfuld velkomst i alle
sammenhænge, lige fra det øjeblik vi ankom.
Det sætter vi utrolig stor pris på, og det vil vi
også gerne her sige en stor tak for. Ligeledes tak
for den flotte søndag eftermiddag
den 9.
september med en festlig gudstjeneste og det
efterfølgende velbesøgte kaffebord. Det var
sandelig en velkomst, vi kan leve hØjt på. Tak til
alle jer, der gjorde denne dag til noget ganske
særligt.
Hvem er vi så, de fire nye i præstegården?
Præsten, for nu at begynde med mig selv først,
Anne Margrethe Raabjerg Hvas, til daglig kaldet
Anne Margrethe. Jeg har været præst siden
1989. De sidste 12 år ved Jakobskirken i
Roskilde, som er en moderne bykirke fra 1974.
Før da var jeg præst i Skelgårdskirken på
Amager. Mine første præsteerfaringer fik jeg
som hjælpepræst for sømandspræsten i New
York, mens jeg boede i Boston og passede mine

studier på universitetet der. Min interesse for
undervisning og samtaler med mennesker i alle
livets situationer blev styrket i disse amerikanske
år med studier i religionspædagogik og pastoralpsykologi.
Undervisning af børn og voksne i alle aldre har
stadig min store interesse - jeg synes nemlig
selv så godt om at lære nyt og blive klogere på
mange ting, og det er min erfaring, at det går
meget bedre, når der er nogen at tale med det
om. En vigtig del af kirkens liv er gudstjenester.
For mig er det vigtigt at fejre gudstjenester på
mange forskellige måder. FraJakobskirken medbringer jeg erfaringer fra gospelgudstjenester.
famille-, lys- og stille gudstjenester. Jeg mener,
det er sundt og godt for både sjæl og legeme, at
vi kan fejre gudstjeneste sammen på mange
forskellige måder.
Jeg glæder mig utroligt over at være præst her i
Ketting sogn. Jeg håber, I vil være gode til at
bruge mig og min tid både i sognet og i kirken.
Sig endelig til når en sidder og har brug for et
lille besøg af præsten, givet lille praj om det, det
vil jeg sætte stor pris på. Præstegårdens dør står
åben for enhver, der gerne vil have en lille snak
under fire øjne.
Og så en opfordring!
Hold jer endelig ikke tilbage med at fortælle mig
om det, I plejer at gøre, om jeres gode traditioner, det I sætter pris på i kirken. Jeg lytter
meget gerne til det, ligesom jeg med glæde
tager imod forslag og ideer til, hvordan vi »kan
være kirke« sammen her i Ketting sogn.
Beboerne i præstegården.
Sammen med mig i præstegården bor min
mand Folmer og vores to piger Johanna på 8 og
Sara på 6 år. Folmer er antik- og kunsthandler.
Odover en stor interesse for smukke gamle ting,
er Folmer optaget af historie og natur. En interesse hele familien deler, så det er jo rigtig spændende at bo på en ø så rig på smuk natur og
spændende historie. Derfor skal I slet ikke blive
overrasket, hvis I får øje på hele familien cyklende rundt i sognet. Det synes vi nemlig godt
om.
Vi glæder os til at lære jer at kende overalt, hvor
vi mødes, såvel i kirken som i det lokale liv her i
Ketting sogn og på Midtals.
Anne Margrethe,

Folmer, johanna og Sara.

Nyt fra Menighedsrådet
Velkommen
Præsteansættelser starter langsomt - og sommetider kan tingene ligge i hi i en periode, men når
der kommer gang i sagerne, så kan det pludselig gå rigtig hurtigt - det skete også hos os, lige
pludselig var tingene aftalt og klar. Vores nye
præstefamilie var indstillet på at flytte til Ketting
med 14 dages varsel, der skulle aftales farver og
males - så håndværkerne har haft meget travlt
med at få præstegården klar til indflytning - vi
nåede det til midt i september, og nu er vores
nye sognepræst installeret i præstegården.
Der skal endnu engang lyde et hjertelig velkommen til Ketting til Anne Margrethe, Sara, johanna og Folmer.
Med venlig hilsen Ketting menighedsråd

Præsteindsættelsen
den 9. september 2007
Provst Marlys Uhrenholt, Bov forestod indsættelsen af Anne Margrethe Raabjerg Hvas som ny
sognepræst i Ketting. 15 præster fra Sønderborg
provsti gik i procession med provsten ind i kirken.
I det efterfølgende kaffebord på Fjordhotellet
deltog der omkring 80.

Sommerfesten
Den årlige sommerfest blev
afviklet den 12. august i tørvejr (som sædvanlig). Der
deltog godt 100 voksne og
20 børn Her er et par glimt
fra festen ...

Kommende arrangementer
Sogneaftener

Alle helgens dag

På grund af præsteskifte og renovering af
præstegården er starten blevet en måned forsinket, her er vinterens program:

søndag den 4. november kl. 9.30
Efter gammel dansk tradition mindes vi på
denne søndag de af vore kære, der nu er dede.
Når vi nævner deres navne og mindes deres liv,
mindes vi i håbet om og troen på, at Guds løfte
gælder vore døde som os selv, at vi hører
hjemme i Guds nærhed - i livet og efter døden i
evigheden.

Den 31. oktober kl. 19.30 i præstegården
v/Sognepræst Malene Freksen, Notmark
Tag og spis! - Om vin og brød -og wienerbrød.
Vi er gode til at sætte mad på bordet i sociale
sammenhænge. Vi hygger os, når vi spiser sammen.
Fællesskabet vokser. Fra en beskrivelse af det
daglige brød, vil vi bevæge os over i en analyse
af jesus som livets brød. I kirken ved søndagens
gudstjeneste får vi et symbolsk måltid bestående
af brød og vin. Herigennem knytter vi også fællesskab. Ikke kun med resten af menigheden ved
alterskranken men med jesus Kristus. Da vi
mødes på reformationsdagen,
hvor Martin
Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wlttenberg, vil vi også komme ind på den protestantiske opfattelse af nadveren. Brødet og vinen er
en meget enkel servering.

At leve med sorg og savn kan være svært og
ensomt. For selvom døden er en menneskelig
realitet, er det alligevel svært, når det bliver os
selv og vore nærmeste, der rammes. Derfor har
vi brug for at hjælpe hinanden med åbenhed om
sorg og savn. Vi har brug for at opmuntre hinanden og give de sørgende lov til at igen og igen
at fortælle og mindes, for dermed holder vi vore
døde fast hos os og er med til at bekræfte livet.
vi forsat skal leve. Ved gudstjeneste oplæses
alle navne på de i sognet, der er døde i det forgange år.

Hubertusgudstjeneste
Den 14. november kJ. 19.30 i præstegården
v/Marie Finne, Aabenraa
40 år til søs som radiotelegrafist. Danmarks
første kvindelige radiotelegrafist fortæller om
sine oplevelser på de 7 verdenshave.
Den 23. januar kl. 19.30 i præstegården
v/Hans Jørgen Clausen, Kettingskov
Fortællinger og fællessang.
Den 20. februar kl. 19.30 i præstegården

v/Karln Kalager 8.. Lise Pilø
Demens - hvad betyder det?

mandag den 12. november kl. 19.00
Traditionen tro kalder kirkeklokken til Hubertusgudstjeneste denne mandag aften. Sønderborg
blæsergruppe deltager og spiller et par numre
under gudstjenesten, som nok er en jagtgudstjeneste, men mest af navn, opkaldt som den er
efter den franske biskop Hubertus. Han var både
ridder og lidenskabelig jæger, før han blev
biskop. jægerlivet holdt han fast ved, og han
blev efter sin død i 727 jægernes skytshelgen.
Derfor afholdes også den traditionsrige Hubertus
jagt i Dyrehaven ved København den først
søndag i november. Vi undlader jagten denne
mandag aften og nyder i stedet hornmusikken
og stemningen.
Alle jægere såvel som ikke-jægere er hjertelig

Den 12. marts kl. 19.30 i præstegården
v/Marianne Søndergaard
Islam kontra kristendom.
•••.••
velkomne.
Med venlig hilsen Aktivtters udvalge
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