Ketti g Sogns Kirkeblad
Gudstjenesteliste for december, januar, februar 07 j08
Søndag den 2. december
1. søndag i advent kl. 16.00
Familiegudstjeneste
A.M. Hvas (se bagsiden)
Søndag den 9. december
2. søndag i advent
kl. 11.00 A.M. Hvas
Søndag den 16. december
3. søndag i advent
kl. 9.30 E.K.Jensen
Kirkekaffe
Søndag den 23. december
4. søndag i advent
De 9 læsninger
kl. 11.00 A.M.Hvas
(se bagsiden)
Juleaften den 24. december
A.M.Hvas
kl. 14.00 og kl. 16.00
Juledag den 25. december
kl. 9.30 A.M.Hvas

2. juledag den 26. dec.
kl. 11.00 A.M.Hvas

,

Søndag den 30. december
kl. 9.30 A.M. Hvas

Søndag den 27. januar
Seksagesima
kl. 9.30 A.M.Hvas
Kirkekaffe

Nytårsdag den 1. januar
2008
kl. 15.00 A.M. Hvas
Efter gudstjenesten ønsker vi
hinanden: Godt nytår.

Søndag den 3. februar
Familiegudstjeneste (se
bagsiden)
Fastelavn og tøndeslagning
kl. 11.00 A.M.Hvas

Søndag den 6. januar
Helligtrekongers søndag
kl. 11.00 E.K.Jensen

Søndag den 10. februar
1. søndag i fasten, kl. 9.30
A.M.Hvas
Kirkekaffe

Søndag den 13. januar
Sidste søndag efter
helligtrekonger
kl. 9.30 A.M.Hvas
Kirkekaffe

Søndag den 17. februar
2. søndag i fasten,
aftensgudstjeneste
kl. 19.30 M.Freksen

Søndag den 20. januar
Septuagesima
kl. 11.00 A.M.Hvas

Søndag den 24. februar
3. søndag i fasten, kl. 9.30
A.M. Hvas. Kirkekaffe

Nyt fra Sognepræsten
Gode traditioner.
December er fyldt af gode og travle traditioner.
Hver enkelt har sine, som betyder noget. Og
husk på dem, for det er på mange måder
gennem vore traditioner, at vi viderebringer det
værdifulde,
Det der giver
glæde
og
samhørighed. Uden, ville tiden blot flyve forbi.
Traditioner er med til at stoppe tiden. Give os
små oaser, hvor vi kan lade op, være sammen
og få tid til at mindes såvel som lægge
fundamentet til nye minder.
Hvordan få kræfter til hele juleræset ?
Hvor kan man hente inspiration og stof til
eftertanke, når nu travlheden overvælder en
allerede på forhånd. Mange forfattere har
skrevet gode smukke og eftertænksomme
fortællinger, der peger på det mere, der er med
til at gøre december til noget særligt. Dette
mere er barnet, der fødes julenat. Et barn, der
som voksen har præget verden på sin særlige
måde. Vores tidsregning, men endnu mere hele
vores verdensbillede og samfundsopfattelse.
Hvordan det kan gå til, det giver netop de
mange julefortællinger deres bud på.
Den
svenske forfatter Selma Lagertot har givet sit
bidrag i bogen "Kristus legender".
Det kan
anbefales at finde en stille stund med den bog i
hånden.
At give af sig selv og sin tid.
Den 4. vismand
hedder en fremragende
Hollywood film, der bygger på en bog af Henry
van Dyke. Den 4. vismand nåede aldrig frem
for at hylde sin konge. Og dog gjorde han. Han
solgte hele sin formue og investerede den i en
blå safir, en rød rubin og en hvid diamant. Store
kostbare sten, som han ville tjene sin konge
med. Men hele tiden bliver han stoppet på sin
rejse frem mod målet, årene går, og først efter
godt 30 år kommer han endelig frem, men for
sent?
Safiren, rubinen og diamanten. De kostbare sten
er alle brugt under den 30 år lange rejse, brugt
ikke på ham selv, men altid på mennesker i
yderste nød. Og i det øjeblik, hvor han synes,
alt er forfejlet og mislykket, opdager han, at hans
lange vej slet ikke har været en omvej,
tværtimod.
Tag tiden til at se filmen sammen med hele
familien. For her peges på det mere, der gør
julens travlhed til glædens tid. Og her peges på
det mere,
som ikke pakkes væk med
julestadsen.

En særlig gennemslagskraft.
julebarnet jesus er det mere, han er livgivende.
Hans liv er beskrevet gennem øjenvidneberetninger og findes i bibelen. E.ngod pakke at
lægge under juletræet er den helt nye danske
oversættelse af bibelen med titlen Den Nye
Aftale. Her bruges et sprog der er til at forstå, så
al ens energi kan bruges til at tænke over,
hvordan det mon kan være, at denne jesus har
så stor en gennemslagskraft også i dag. Hvad
har jesusbarnet at give os, her hvor vi nærmer os
år 2008. Mit juleønske for alle er, at vi hver især
må finde nye inspirationskilder til vores daglige
liv med hinanden. Og jeg er overbevidst om, at
netop det kan findes i læsning af Den Nye Aftale.
Glædelig jul og et godt nytår.
Anne Margrethe Hvas

Nyt fra Menighedsrådet
Året der snart er gået
Når man tænker tilbage på det år, der så småt er
ved at rinde ud - ja så er der sket en hel del.
Kirkeskibet
Den 18. Februar kom det gamle kirkeskib i en
meget forynget udgave tilbage til Ketting kirke,
endnu engang tak til Jens Marcussen fra Osbæk
for det store arbejde.
Afsked med Dan Sørensen
Dan Sørensen meddelte os, at han ønskede at gå
pension fra 1. marts Z007, der var afskedsgudstjeneste d. Z5. februar. Irene Engelstad blev
konstitueret som sognepræst.
Ny graver
Graver Hans Jørgen Berg meddelte, at han
havde fået nyt arbejde pr. t. maj Z007. Vi var så
heldige at vi kunne ansætte Helge Paulsen fra
Skovby allerede fra den 1. Maj.

var det hele i orden og familien Hvas flyttede til
Als med 14 dages varsel. Den 9. september var
der præsteindsættelse i Ketting, håndværkerne
havde meget travlt i præstegården for at få den
klar til den nye præstefamilie.
Valg af formand &.. næstformand
Formanden og næstformanden er på valg hvert
år. Susanne
Holm
blev
genvalgt
som
næstformand
og Poul Steffen Dam som
formand, den nye periode begynder 1. søndag i
advent.
Julemanden kommer til Ketting t. Søndag i
advent
Traditionen tro, så kommer julemanden til
Ketting og tænder juletræet på kirkens P- plads.
Det forgår d. Z. december kl 15: 15 - der er
gudstjeneste kl 16, hvor børnene bærer lys og
stjerner ind i kirken.

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag.
Alle fire sogne på Midtals
holdt friluftsgudstjeneste i maj - vi tror, at det for os er
starten på en ny tradition.
Ny sognepræst kapitel t.
Det er mere reglen end undtagelsen at små
sogne må vente mange måneder på en ny
præst. Det er ikke på grund af nogen ond vilje men biskoppen, der aflønner præsterne, har et
budget, der er så stramt at han ikke har penge til
alle præster - det betyder, at der konstant skal
være omkring 4 ubesatte stillinger i stiftet for at
få det hele til at løbe rundt. Da det også var
aftalt, at de fire Midtalsiske sogne for fremtiden
skulle klare sig med 3 præster, så var der lange
udsigter for en ny præst i Ketting. Menighedsrådet lagde hovederne i blød og og efter
nogen diskussion forslog vi at vi i en periode
selv kunne financiere en præst. Haderslev stift
og Sønderborg provsti var meget positive, og
provstiet tilbød at støtte med det økonomiskeefter lidt tilpasninger blev præstestillingen i
Ketting opslået i maj måned. Med ansøgningsfrist d. 1Z. Juni (fortsættes i kapitel Z)
Sommerfesten
Traditionen tro afviklede vi vores sommerfest - i
august måned - med godt vejr, der var omkring
140 deltagere.
Ny sognepræst kapitel 2.
Efter samtaler med 5 ansøgere blev Anne
Margrethe Hvas fra Roskilde Søndre Sogn valgt
som
sognepræst.
Biskoppen
havde
lidt
problemer med kirkeministeriet, men pludselig

Fremtiden
Vi er kommet godt igennem året Z007 - der skal
lyde en tak til jer alle for den ekstra indsats, der
er ydet for at få det hele til at fungere - nu er
tingene ved at falde på plads, men forandringernes vinde blæser kraftigt overalt og vi
tror, at Z008 vil bringe en del nye tiltag, vi kan
kun opfordre jer til at bakke disse godt op antallet af kirkegængere og antallet af deltagere
til vore andre arrangementer er indikatoren der
viser frem- eller tilbagegang.
Valg til menighedsråd i Z008
Z008 er valgår for menighedsrådene. Tænk over,
om du har lyst til at tage en tørn! MØd op når der
indbydes til orienterings / opstillingsmede
i
september.
Med venlig hilsen
Ketting menighedsråd.

Kommende arrangementer
Adventskalender for Ketting kirke
Den 2. december, 1. søndag i advent tændes
juletræet og lysene bæres ind i kirken.
Klo 15.15 tændes vores fælles juletræ på pladsen
ved kirken. Landsbylauget
sørger for en
fornøjelig
tid inden alle er velkomne
til
efterfølgende gudstjeneste i kirken klo 16. Her
må alle børn bære lys og stjerner ind i kirken.
Når lysene er kommet ind og adventskransen
tændt holdes en kort familiegudstjeneste.
julehygge i præstegården onsdag den 5.
december.
Også i år er er julemøde fra klo 14.00 til ca. 16.30
i præstegården. Enhver der har lyst til at være
med er hjertelig velkommen. Kniber det med at
komme
frem
kan kirkebilen
benyttes.
I
godteposen' til. denne eftermiddag er bl.a. en
spændende og sjov julehistorie, julesalmer og
sange, og fællesskab ved kaffebordene.
juleevangellet fortalt af hyrden, engle og de
vise mænd.
Onsdag den 12. december klo 9 møder børnene
fra Bro Børriehus julens fortælling både udenfor
og inde i kirken. Efter den juleoplevelse går vi
alle op til præstegården, hvor de medbragte
madpakker spises.

Sogneaften
den 23. januar kl .• 9:30 I præstegården
Vi får besøg af Hans Jørgen Clausen
Kettingskov.
Fortælling og fællessang.

Fastelavn er mit navn .... familiegudstjeneste
søndag den 3. februar kl. • 1.
Fastelavn er en gammel kirkefest og det var en
vældig fest. For i gamle dage måtte man vente
helt til påske før man kunne spise god mad og
feste igen. Sådan er det ikke længere, men
derfor kan vi jo godt holde fest alligevel på
denne fastelavnssøndag både i og udenfor
kirken. Efter en kort familiegudstjeneste med
børnevenlige salmer og prædiken går vi udenfor
for at 'slå katten af tønden.
Enhver stor som lille er velkommen til at komme
udklædt - kun fantasien sætter grænser.
Sogneaften

den

20.

februar

kl.

19:30

Demens - hvad betyder det? Dette vigtige emne
belyses af Karin Dalager &. Li~e PilØ

De 9 læsninger 4. søndag i advent
Ved gudstjenesten søndag den 23. december klo
l 1 synger vi mange af julens dejlige salmer.
Hele gudstjenesten
er tilrettelagt
som en
vekslen
mellem
bibelske
læsninger
og
julesalmer. En stemningsfuld optakt til juleaften.

NAVNE &.. ADRESSER:
Kettlng Kirke: sognepræst Anne Margrethe Raabjerg Hvas, Ramserl 20, Ketting .... 74 471633
e-mail: amrh@km.dk
Anne Lyster, Drosselvænget 8, Broager

35 11 41 07

Helge Paulsen. Kontor: Kirkevænget 7, Ketting
(telefontid tirsdag til fredag 8- 16)

7447 23 94

Formand for Ketting Menighedsråd:
Poul Steffen Dam, Smedegade 36, Ketting
Kirkebil:
Hjemmeside:

VivisTaxi

i

præstegården

Adventskoncert 3. søndag i advent, den .6.
december kl .• 6.
Augustenborgkoret holder årets adventskoncert
i Ketting kirke. Ved koncerten medvirker også
børn fra musikskolen. Der er gratis adgang til
koncerten og alle er velkomne.

Organist:
Graver: .

fra

74 47 1487
7447 24 00
www.kettingkirke.dk

