Ketting Sogns Kirkeblad
Gudstjenesteliste for marts, april og maj 2008
Søndag den 2. marts
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
kl. 11.00 A.M.Hvas
Søndag den 9. marts
Mariæ bebudelse
kl. 9.30 Elisabeth K. Jensen
Kirkekaffe
Palmesøndag den 16. marts
Familiegudstjeneste (se bagsiden)
11.00 A.M.Hvas

Søndag den 30. marts
1.s.e.påske Guldkonfirmation
11.00 A.M.Hvas
Søndag den 6. april
2.s.e.påske
9.30 Birgitte Christensen
Kirkekaffe
Søndag den 13. april
3.s.e.påske
11.00 A.M.Hvas

Skærtorsdag den 20. marts
kl. 19.30 A.M.Hvas

Fredag den 18. april
Bededag
9.30 A.M.Hvas
Kirkekaffe

Langfredag den 21. marts
liturgisk stillegudstjeneste
11.00 A.M.Hvas

Søndag den 20. april
4.s.e.påske
11.00 A.M.Hvas

Påskedag den 23. marts
9.30 A.M.Hvas
Åbent hus i præstegården m.
kaffe efter gudstjenesten

Søndag den 27. april
5.s.e.påske
9.30 Birgitte Christensen
Kirkekaffe

2. Påskedag den 24. marts
Gudstjeneste i Augustenborg
Slotskirke 9.30

Kristi himmelfarts dag
1. maj
8.00 morgenkaffe i præstegården, 9.30 gudstjeneste
ved A.M.Hvas
Søndag den 4. maj
Konfirmation
11.00 A.M.Hvas
Pinsedag den 11. maj
Festgudstjeneste
11.00 A.M.Hvas
2. Pinsedag den 12. maj
11.00 Fælles Midtalsisk
friluftsgudstjenste
ved Asserballe Præstegård
(se bagsiden)
Søndag den 18. maj
Trinitatis
9.30 A.M.Hvas
Kirkekaffe
Søndag den 25. maj
1. s.e.trinitatis
11.00 A.M.Hvas
konfirmandindskrivning

Nyt fra Sognepræsten
Livets træ skyder af korset
”Men der skyder en kvist fra Isajs stub,
et skud gror frem fra hans rod.”
Sådan lyder profetien fra Esajas bog 11,1.
Den profeti er i Jesus Kristus opfyldt.
Der findes en gammel legende, der knytter Jesu
korsdød og livets træ sammen. I legenden fortælles, at da Adam døde, begravede Eva ham på
Golgata. Hun lagde akaciefrø i hans øjenhuler.
Herfra voksede det træ, hvorpå Jesus senere
blev korsfæstet. Sådan er forbindelsen fra livets
træ i paradis knyttet til Jesu korstræ og grav.
Jesu opstandelse åbner for os på ny vej til paradishaven, hvor vor ondskab, skyld, nederlag og
død bæres og dermed ophæves af Jesu handling. En handling der skænker den Kristus troende evigt liv og altomfattende Guds nærvær.
Anne Margrethe Hvas

Kors af Niels Helledie, Skagen.
Krucifikset et Vikinge-sejrs krucifiks er lavet i
begyndelsen af 1970´erne. Korset er lavet af
strandingstømmer og Kristus-figuren er i
stentøj.

Påskerefleksion
Den sejrende viking er livets konge
Sejrskrucifikset tager udgangspunkt i Kristus på
korset set i opstandelses lys. Det var denne Kristus, der blev præsenteret for de barske danske
vikinger, da kristendommen skulle forkyndes og
forklares for ca. tusend år siden. Sejrherren der
overvinder alt, ham der med åbne øjne frivilligt
gik forræderi, fejhed, tortur og død i møde, for
derved at sone og nedbryde den ondskab, skyld
og død, der knuger og ødelægger os som mennesker.
Nu er den kamp vundet, Jesus har gennem sine
lidelser nedbrudt og overvundet det hele og er
opstået fra de døde. Den megen lidelse og død
er nu sat ind i Guds livets perspektiv. Korset var
ikke det store tomme nederlag, men en nødvendig vej gennem døden til livet. Sejrens fokus
tilsidesætter ikke betydningen af Jesu lidelse og
død. Men korset henviser til, at vi i vor død og
lidelse ikke er alene, for Jesus gik også ad den
vej for at bane en vej ud igennem ondskab og
død til livet og lyset.

Konfirmation den 4. maj 2008
kl. 11.00
Konfirmeres følgende:
Rene Hymøller Frank,
Bleshøj Mølle 15
Christian Hamer,
Sebbelevmark 6
Mette Hamer,
Sebbelevmark 6
Marco Bennedsgaard Hansen,
Skovvænget 42
Tanja Hansen,
Østerkobbel 88
Maria Hegvald,
Hasselhegnet 1
Rikke Sparre Iversen,
Midtkobbel 6
Kristina Jensen,
Smedegade 23
Louise Jensen,
Nøddehegnet 17
Nynne Nielsen,
Mejerivej 15
Mia Marian Poulsen,
Hasselhegnet 12
Malene Thomsen,
Landevejen 7
Mathias Lundegaard Thomsen,
Nøddehegnet 26

Nyt fra Menighedsrådet
Provsten bor nu i Ketting
Vores sognepræst er blevet udnævnt til provst
for Sønderborg provsti. Ketting har haft en del
provster gennem tiderne:
I ”Fra Als og Sundeved” (udg. 1928) omtaler J.
Raben følgende som provster:
Johannes Monrad 1589 - 1623; David Monrad
1623 - 1653; Christian Buchardi 1793 -1839;
Johannes Hoeck 1839 -1872 og nu Anne Margrethe Hvas 2007 ...... Hun bliver den 5. provst
bosat i Ketting, men hun er den første kvindlige
provst i Sønderborg provsti.
Vi ønsker Anne Margrethe hjertelig tillykke med
udnævnelsen.
Hvad kommer dette dette til at betyde for Ketting og Asserballe?
Der bliver tilknyttet en 50% hjælpepræst til
provsten - det er hensigten at denne hoveddsagelig skal have sit virke i Asserballe, således at
Anne Margrethe vil tage sig af Ketting.
Menighedsrådet
Kirkeblade
Post Danmark tilbyder hele tiden ”nye services”
(læs de rationaliserer) til kunderne, det betyder
at det bliver urimelig dyrt at sende kirkeblade
med Post Danmark for de små sogne. Als Offset
der trykker vores blad er igang med at lave aftale med et af de firmaer der deler reklamer ud.
Der er nogle begrænsninger - firmaet kan kun
håndtere ”hele gader”, det betyder at f.eks. hele
Kettingvej vil modtage kirkebladet både fra Ketting og fra Augustenborg.
Er der problemer med modtagelsen så vil vi
meget gerne have det at vide.
Menighedsrådet
Hvor mange gik i kirke i 2007?
Der skrives meget om antallet af kirkegængere i
Danmarks kirker. I løbet af kirkeåret året 2007
har i alt 4.052 mennesker deltaget i samtlige
arrangementer i Ketting kirke. Gudstjenester
(konfirmation ikke medregnet) er blevet besøgt
af 2.787 kirkegængere. Der har været 914
altergæster.
Statistikken for Ketting:
- Gennemsnit af besøgende ved alle aktivite
ter i Ketting kirke 58 personer pr. gang.
- Gennemsnit af besøgende ved gudstjenester
(konfirmationer ikke medregnet) er 48
personer pr. gang.
- Gennemsnit af personer der går til alters 19
personer pr. gang
Hvis du vil se hele historien, så kan den ses på
vores hjemmeside www.Kettingkirke.dk under

Nyheder.
Vi har jo både gode og dårlige dage i Ketting kirke antallet af besøgende ved gudstjenester varierer fra 4 til 220 kirkegængere.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at et af
menighedsrådets store ønsker er en endnu
større kirkegang, er der nogle der har forslag til
hvordan - så lytter vi gerne. Ring til 7447 1487
eller send en mail til psdam@mail.dk eller kontakt et af de øvrige menighedsrådsmedlemmer.
Graveren
Kirkegårdstakster
Disse er som vanlig reguleret med nogle % pr. 1
januar 2008, nærmere oplysning hos graveren
eller hos kirkeværgen. Taksterne vil være tilgængelige på www.Kettingkirke.dk i løbet af marts
måned.
Kirke og kirkegårdsudvalget
Oversigtskalender
Vores hjemmeside er blevet udvidet med en
oversigtskalender - der dækker det næste halve
år - den er til orientering og den vil løbende blive opdateret, når der ere behov for det.
Menighedsrådsmøder
Der er planlagt menighedsrådsmøder d. 2.
marts, d. 2. april, d. 7. maj og d. 5. juni, møderne holdes i præstegården, de starter kl. 19.30
Gennemgang af årsregnskabet for 2007 er
hovedpunktet på menighedsrådsmødet d. 2.
marts kl. 19 i præstegården menighedsrådsmåder er åbne møder hvor alle er velkomne.
Menighedsrådet
Sogneindsamlig
Den 2. marts holder Folkekirkens Nødhjælp igen
sogneindsamling. Målgruppen i år er ”sårbare
børn”, børn hvis forældre er døde på grund af
AIDS i en lang række fattige lande i Afrika, Asien, og Mellemamerika.
Det er 10 år i træk denne indsamling foregår,
vi søger som sædvanlig personer, der har lyst
til at bruge nogle timer som indsamlere d. 2
marts, henvendelse til mig 7447 1487.
Nogle vil påpege at der jo lige været den store
fælles indsamling i TV, med et indsamlet beløb
på 66 Millioner kr. Ja der er mange har givet ad
denne vej - andre har måske ikke fordi de måske
har synes beløbet man kunne give via telefon var
for meget for dem.
Hos vore indsamlere er der ingen begrænsninger - vi modtager med tak ethvert beløb.
Poul Steffen Dam

Kommende arrangementer
Sogneaften
Den sidste sogneaften i forårssæsonen holdes
den 12. marts kl. 19.30
i præstegården v/ Marianne Søndergaard
Temaet er: Islam Kontra kristendom.
Stikord: Gudsbillede - religionsudvikling - religion og politik - kærlighedsbegrebet - mission.
Foredraget indeholder en kort introduktion til
islam, både geografisk, historisk og religiøst.
Anden del vil indeholde en oversigt over de primære forskelle og ligheder mellem islam og kristendom og tredie del vil indeholde foredragsholderens bud på en dialog mellem disse to verdensreligioner.
Aktivitetsudvalget
Påskehøjtiden i Ketting kirke fejres med
meget forskellige gudstjenester.
Palmesøndag kl. 11.00 for hele familien. Bibelhistorie dramatiseret fortalt, dejlige salmer og
under prædiken er der et særligt børneprogram
ude i tårnværelset. Her kan børnene med voksenvejledning male æg til påske, som de må
tage med hjem og pynte med. Alle samles så
igen i kirkerummet til fælles afslutning af gudstjenesten.
Skærtorsdag kl. 19.30 holdes aftensgudstjeneste med vægtlægning på denne aftens særlige
karakter.
Langfredag kl. 11.00 fortælles Jesu lidelseshistorie gennem bibellæsning, meditationsord og
musik.
Påskedag kl. 9.30 er der festgudstjeneste i kirken og efterfølgende åbent hus i præstegården,
hvor præstefamilien byder indenfor til kaffe.
Kristi Himmelfartsdag
torsdag den 1. maj 2008
Morgenkaffe i præstegården kl. 9.30
alle er velkomne. Kl. 11.00 er der gudstjeneste i
kirken. Kirkebilen kan bestilles både til præstegården og til kirken.

Pinsedag den 11. kl. 11.00
Fejres med en festgudstjeneste i Ketting kirke.
2. pinsedag i det fri kl. 11.00 i Asserballe
prædikant Elisabeth K. Jensen. Ligeledes medvirker Malene Freksen og Anne Margrethe Hvas
samt kirkekor og organister.
Den nye tradition med fælles Midtalsisk friluftsgudstjeneste, hvor menighederne i Asserballe,
Notmark, Ketting og Augustenborg samles til
gudstjeneste, fejres i år på en ny inrattet plads
bag Asserballe Præstegård. Der er god adgang
også for gangbesværede, ligesom der er toiletfaciliteter i præstegården. Tag picnickurven med,
så kan vi sammen nyde vores medbragte mad
efter gudstjenesten. Der er stillet stole og borde
op, men man er også velkommen til at tage sit
eget picnic tæppe med. Kirkebilen kan bestilles
også til denne gudstjeneste.
Guldkonfirmation
Søndag den 30. marts holdes guldkonfirmation
i Ketting kirke. Konfirmander fra 1958 fejrer hele
dagen sammen. Først med morgenmad i
præstegården, herefter gudstjeneste i kirken kl.
11.00 siden efterfølgende fest med rig lejlighed
til både gode minder og nyt siden sidst. Et stor
tillykke herfra Ketting kirke, vi glæder os til at fejre dagen med jer.
Konfirmandindsamlingskrivning til
konfirmation 2009
Søndag den 25. maj kl. 11.00 gudstjeneste
Herefter konfirmandindskrivning i præstegården. Medbring venligst døbsattest.
Konfirmationen er den 3. maj 2009

NB!
Sæt allerede nu datoen af:
Sommerfest i kirke og præstegård
søndag den 24. august 2008

Ketting Kirke: sognepræst Anne Margrethe Raabjerg Hvas,......................................74 47 16 33
Ramserl 20, Ketting, e-mail: amrh@km.dk
Organist:
Anne Lyster, Drosselvænget 8, Broager .............................................35 11 41 07
Graver:
Helge Paulsen. Kontor: Kirkevænget 7, Ketting
(telefontid tirsdag til fredag 8-16).......................................................74 47 23 94
Formand for Ketting Menighedsråd:
Poul Steffen Dam, Smedegade 36, Ketting .........................................74 47 14 87
Kirkebil:
VivisTaxi .............................................................................................74 47 24 00
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