Ketting Sogns Kirkeblad
Gudstjenesteliste for juni, juli og august 2008
Søndag den 1. juni
2. søndag efter trinitatis
kl. 11.00
Malene Freksen

Søndag den 6. juli
7. søndag efter trinitatis
kl. 9.30
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 10. august
12. søndag efter trinitatis
kl. 9.30
NN

Søndag den 8. juni
3. søndag efter trinitatis
kl. 9.30
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 13. juli
8. søndag efter trinitatis
kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 17. august
13. søndag efter trinitatis
kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 15. juni
4. søndag efter trinitatis
kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 20. juli
9. søndag efter trinitatis
kl. 19.30
Elisabeth K Jensen

Søndag den 22. juni
5. søndag efter trinitatis
kl. 9.30
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 27. juli
10. søndag efter trinitatis
kl. 11.00
Malene Freksen

Søndag den 24. august
14. søndag efter trinitatis
kl. 9.30
Anne Margrethe Hvas
Efter gudstjenesten
sommerfest i præstegårdshaven.
Læs mere på bagsiden.

Søndag den 29. juni
6. søndag efter trinitatis
kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 3. august
11. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 i Augustenborg
Kirkebilen kan benyttes

Søndag den 31. august
15. søndag efter trinitatis
kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas

Nyt fra Sognepræsten

Vejkirke
Rundt om i det ganske danske land ser man
skilte med ”vejkirke”. Sammen med disse skilte er der udarbejdet en lille folder. I folderen er
alle Danmarks vejkirker beskrevet. Også i Ketting kirke, er der åbent og folderen ligger klar,
for Ketting kirke er også en vejkirke. Så kig
endelig indenfor i kirken og få en sommerferiebrochure med hjem. Den giver gode tur-idéer
til sommerens små udflugter. Og når du nu er i
gang med at tage foldere med hjem, så tage
også brochuren med sommerens kirkelige tilbud, – et væld af koncerter og gudstjenester
rundt om i hele Sønderborg Provsti.
Men hvorfor nu det, spørger du måske.
Hvad er det for noget, det med en vejkirke?
Hvad betyder det? Det er en invitation til at
kigge indenfor i kirken og med invitationen et
løfte om, at den besøgende vil finde kirken
åben i dagtimerne.
Benyt invitationen.
Her på vej mod sommer vil jeg opfordre kirkebladets læsere til at tage imod denne invitation.
Enten det er her i Ketting eller andet steds
rundt i det danske sommerland. Det er altid en
god ide engang i mellem at stoppe på sin vej
og give sig selv mulighed for en lille tænkepause. Et besøg i et kirkerum giver ofte anledning
til et øjeblik, hvor alle sanser er åbne for indtryk. At sidde i kirkerummets stilhed og se sig
omkring giver mulighed for at reflektere lidt
over, hvor man er på vej hen i livet.
Hvor skal du hen du?
Det var engang Hugos kendte replik fra fredagsfjernsynet. Faktisk et rigtig godt spørgsmål
at stille sig selv. Hvor er jeg på vej hen lige i
øjeblikket? Forsvinder svaret i travlhed, bekymringer og pligter, eller i ferieplaner og sommerfornøjelser? Uanset sindets stemning er det
altid godt med en rasteplads, hvor sjælen kan
tanke op til den videre færd.
Hvor er jeg på vej hen?
Er jeg på den vej, jeg ønsker at være på, eller
er jeg kommet lidt ud af kurs i forhold til mine
værdier og drømme?
Et stop ved en vejkirke kan give anledning til at
overveje netop disse spørgsmål. Lytter du
efter, kan du måske fornemme en del af svaret
fra kirkens rum. I kirkerummet høres ofte ordene: ”Jeg er vejen, sandheden og livet”.

Konfirmation i Ketting kirke den 4. maj 2008
Det er Jesus, der siger disse ord til undrende
og tvivlende venner. De har ofte svært ved at få
styr på alt det, Jesus fortæller dem. I stedet for
at give lange indviklede forklaringer, lyder Jesu
enkle opfordring. Se på mig, her finder I vejen,
den der altid kan bruges.
Meningen er enkel. Lyt og lær af det Jesus
siger, så er du på den rigtige vej. Og ligesom
når vi skal på rejse og fylder tasken med kortbøger, så får vi også på Jesus-vejen en kortbog.
Det er bibelen. Her kan vi lære en masse om
”Vejen, sandheden og livet”. F.eks. noget om,
hvordan det er godt at omgås andre, hvordan
vi kan håndtere bekymringer og vrede. I Det
nye Testamente er det mange gode ord at blive
inspireret af. Der er masser af vejskilte til livet
anno 2008 i Danmark.
Så hvorfor ikke benytte invitationen og gå lidt
ind i køligheden på en varm og stille sommerdag. Find et vejkirkeskilt og følge det. Sæt dig
i kirken et par minutter, lad det være en rasteplads, hvor du kan lade op og slappe af. Sæt
lidt tid af til at tænke over livet i almindelighed
og dit eget i særdeleshed.
Rigtig god sommer. Anne Margrethe Hvas

Nyt fra Menighedsrådet

Sogneindsamlingen
den 2. marts
Der blev indsamlet 6.907,50 kr. til folkekirkens
nødhjælp. Tak til giverne for den flotte gave og
tak til alle indsamlere for en rigtig god indsats.
Poul Steffen Dam

Vejkirke
I lighed med sidste år er vi med i vejkirkesamarbejdet. Kirken er omtalt i en vejkirkebrochure,
der omdeles til turister. Kirken er åben fra mandag til og med lørdag fra kl 8 til kl 16.

Brochurer: ”Ketting kirke” ”Historien om
Ketting kirkes skib”
Vi har lavet et par brochurer på 16 sider. En om
Ketting kirke og en om kirkeskibet. Vi arbejder
på at lave en engelsk og en tysk udgave.
Brochurerne kan findes i våbenhuset – vi beder
om at man lægger 20 kr. i kirkebøssen for hvert
eksemplar - pengene vil blive brugt til velgørenhed. Brochurerne kan også downloades
fra vores hjemmeside.

Omdeling af kirkebladet
Det sidste kirkeblad blev omdelt af et reklameomdelingsfirma, der var en del problemer med
det. Postdanmark har nu revideret sine regler,
så det igen er muligt at omdele kirkeblade i
mindre oplag – derfor er dette kirkeblad
omdelt af Postdanmark, vi håber på, at alle i
Ketting sogn nu modtager kirkebladet.

Organist
Anne Lyster, vores organist de sidste 3 år har
meddelt at hun, bl.a. på grund af eftervirkninger fra en brækket skulder ønsker at trappe ned
og stoppe i Ketting med udgangen af juni
måned - Anna Lyster fortsætter som organist i
Augustenborg.
Vi siger tak til Anne for god korledelse og dejligt orgelspil gennem de sidste 3 år.
Vi indbyder til en lille afskedsreception efter
gudstjenesten kl. 11:00 søndag den 29. juni.
Med venlig hilsen Menighedsrådet

Menighedsrådsvalg 2008
Der afholdes valg til menighedsråd
den 11. november 2008.
I Ketting har der i mands minde været fredsvalg. Det betyder, at der ikke afholdes et egentligt valg, fordi der er opstillet lige netop det
antal kandidater, der skal vælges, derfor bliver
valget aflyst og de opstillede bliver valgt ”uden
kamp”.
Der indbydes til orienteringsmøde
tirsdag den 9. september kl 19:30 i Ketting
præstegård.
På mødet vil menighedsrådet fortælle om valget, menighedsrådsarbejdet, aktiviteter, der har
været i valgperioden og de fremtidsplaner, der
er.
Som afslutning af mødet vil vi forsøge at lave
en fælles opstillingsliste med stillere og kandidater til valget.
Støt os ved at deltage den 9. september!
Valgudvalget

Kommende arrangementer

Sommerfest

Als-Sang

Søndag den 24. august 2008

Onsdag den 18. juni 2008
klokken 19.30

Vi holder sommerfest som sædvanlig
for alle i Ketting sogn.
Sommerfesten begynder med gudstjeneste
den 24. august kl. 9.30
og fortsætter derefter i teltet
i præstegårdshaven, hvor der udover mad
og kaffe vil være aktiviteter for voksne
og for børn.
Der er bl.a. hoppepude og en flødebollekaste-maskine.
Tilmelding:
Tlf. 74 47 14 87 efter kl. 17.00 (formanden)
Tlf. 74 47 23 94 (8.00 – 16.00) (graveren)
Tlf. 74 47 16 33 (sognepræsten)
eller e-mail: amrh@km.dk
Fortæl os hvor mange voksne og hvor mange
børn der kommer.
Det koster ikke noget at deltage i
sommerfesten, men vi samler ind til en gave til
det velgørende formål, der præsenteres på
dagen. Kirkebilen kan benyttes som sædvanlig.

i Asserballe præstegårdshave.
I anledning af sangens år i 2008
indbydes til en aften med fællessang i det fri.
Als-Sang har vi kaldt denne aften,
den 18. juni 2008 klokken 19.00,
hvor menighedsrådene i Asserballe
og Ketting i fællesskab
indbyder til denne sangaften i
præstegårdshaven i Asserballe.
Der ligger masser af sangbøger klar på de
opstillede stole.
Augustenborgkorets leder Anker Hansen,
leder fællessang,
så kom og vær med
til sommer og sang i det fri.
Der er mulighed for at nyde sin medbragte
kaffe ved bordene rundt i haven, efter vi har
sunget nogle af sommerens dejlige sange.
I tilfælde af dårligt vejr, rykker vi inden døre i
de dejlige nye lokaler i Asserballe præstegård,
der nu er indrettet som sognegård.

NB:
Vi udsender ikke et særnummer om
sommerfesten i år.
Med venlig hilsen Menighedsrådet

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
Hjemmeside: .............................................................................................www.kettingkirke.dk
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