Ketting Sogns Kirkeblad
Gudstjenestelisten september, oktober og november 2008
Søndag den 31. August
Bemærk ændret tidspunkt fra
tidligere kirkeblad
Kl. 9.30
Anne Margrethe Hvas
Søndag den 7. September
16. søndag efter trinitatis
Kl. 9.30
Henriette Heide-Jørgensen
Søndag den 14. september
Høstgudstjeneste med
konfirmander (se bagsiden)
Kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas
Søndag den 21. september
18. søndag efter trinitatis
Kl. 9.30
Anne Margrethe Hvas
Søndag den 28. september
19. søndag efter trinitatis
Kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 5. oktober
20. søndag efter trinitatis
Kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas
Søndag den 12. oktober
21. søndag efter trinitatis
Kl. 9.30
Anne Margrethe Hvas
Søndag den 19. oktober
22. søndag efter trinitatis
Kl. 9.30
Provstens hjælpepræst
Søndag den 26. oktober
Børnefamiliegudstjeneste
- BUSK (se bagsiden)
Kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas

Søndag den 2. november
Alle Helgens mindegudstjeneste med navneoplæsning
(Se bagsiden) Kl. 9.30
Anne Margrethe Hvas
Søndag den 9. november
25. søndag efter trinitatis
Kl. 11.00
Anne Margrethe Hvas
Søndag den 16. november
Hubertus aftengudstjeneste
med musik. (Se bagsiden)
Kl. 19.00
Anne Margrethe Hvas
Søndag den 23. november
Sidste søndag i kirkeåret
Kl. 11.00
Provstens hjælpepræst
Søndag den 30. november
1.søndag i Advent (Se bagsiden)
Kl. 16.00
Anne Margrethe Hvas

Nyt fra Sognepræsten
Hvem-hvad-hvor? Gud?
Alle disse spørgsmål svirrer fra tid til anden i
luften både i avisspalter og på tv. Også denne
sommers aviser har berørt emnet. Det synes
som evigt aktuelle spørgsmål. Og det er godt,
for det er så sandelig reelt og vedkommende
at spørge sådan. Det er for os alle væsentligt
at overveje med sig selv: Hvordan vil jeg svare
på disse hvem, hvad, hvor spørgsmål om Gud.
Jeg er overbevidst om, at det er vigtigt at tænke
nærmere over sådanne store spørgsmål.
Vigtigt for os, fordi vi da opdager, at vores svar
knytter sig til det, vi tillægger værdi. Det tænker
de fleste af os ikke sådan på hver dag. Derfor er
det godt en gang imellem at tænke nærmere
over det, for vore svar danner den grundholdning, der bestemmer, hvordan vi lever i forhold
til andre.
Hvem? Gud
Nogle siger, Gud findes ikke, for de kan ikke
bevise Gud. Er det et godt argument? Skal den
der afviser Gud, bestemme hvem og hvad Gud
er? Det synes ulogisk. Når vi taler om Gud, taler
vi ikke om beviser, der skal aftvinge tro. Derimod taler vi om Gud i billeder og beskriver på
den måde Guds væsen. At tale om Gud er en
invitation til at være i dialog med noget mere og
større udenfor os selv. Det er troens Gud, ikke
bevisets Gud.
Men hvem er så Gud? Går vi til Biblen finder vi
mange svar og billeder. Gud er hyrde, skaber,
moder, rådgiver, beskytter – ja, listen kan forsættes. Og alle ordene beskriver en flig af Guds
væsen. Læg mærke til, at alle de ord, der bruges
til at beskrive Gud, knytter sig til en relation mellem to parter. Alle ord og billeder beskriver en
del af Gud, men ikke alt, for Gud er større end
vores ord. Der vil altid være nye sider af Guds
væsen, der endnu venter på at blive kendt af
os. Kendt af dem, der søger ind i en relation
til Gud.
I kristendommen er det en vigtig tanke, at Gud
er noget andet end mennesker. Gud er sig selv i
forhold til os. Gud er altså en virkelighed udenfor
det enkelte menneske. Kigger vi i Bibelen, salmebogen og de mange kristne bøger, der gennem århundreder er skrevet ud fra livserfaringer

med Gud, så ser vi et tydeligt billede træde
frem. Gud er én, vi kan forholde os ud fra det
liv vi har her og nu. Sådan har mennesker altid
gjort det. Derfor er det også meget karakteristisk
i Bibelen, at mennesker kan forholde sig til Gud
med alle følelser. Gud er stor nok til at favne os
i en nær relation uanset hvor vrede, glade, kede
af det, tvivlende eller troende, vi er.
Hvad? Gud
Men selv om vi har en lang tradition, der er gennemlevet og erfaringsprøvet i generationer, er vi
så, som nutidige tænkende fornuftige personer,
nød til at afvise Guds eksistens, fordi naturvidenskaben finder svar på mange af naturens gåder?
Hvorfor dog, skal vi da give naturvidenskaben
patent på svaret på alt i tilværelsen? Og hvorfor
dog, når mange naturvidenskabsfolk åbent siger,
at bag de gåder, der er løst af forskningen, ligger
der altid endnu én. Moderne videnskabsteori har
for længst erkendt, at det hele ikke er så enkelt,
som den tidlige naturvidenskab mente. Flere og
flere siger endda, at der er en logik i universet,
som må forudsætte en højere mening bag.
Hvorfor ikke give den højere mening og logik
navnet Gud?
Hvor? Gud
Der, hvor du og jeg er. Den kristne Gud svarer
selv på mange af vore spørgsmål igennem sin
nærtstående udsending, hvis navn er Jesus.
Studerer vi Jesus Kristus, får vi en masse svar på,
hvem, hvad, hvor. Vigtigst af alt får vi en invitation til selv at gå i dialog med Gud og derigennem finde vore svar. Det væsentlige er, at Gud
viser sig for mennesker.
Gud sidder ikke på en sky i det fjerne og venter
på, at vi opfinder en rumraket, der kan nå ud
til ham. Gud henvender sig til os, her, hvor vi
er, også der hvor vi ikke synes, vi kan se eller
mærke Gud. Gud ophæves ikke af vore manglende forståelse eller forklaringsproblemer. Jesus
siger, at Gud er her – lige nu!
Det er en invitation til dig.

Nyt fra Menighedsrådet
Kirkelukning!
I Jyske Vestkysten kunne man læse, at en kirke
i Ribe Stift er blevet lavet om til lejlighedskirke,
d.v.s. en kirke, hvor der ikke længere er regelmæssige gudstjenester.
I Danmark er 82,1% af indbyggerne medlemmer
af folkekirken, men det er størrelser, der varierer
meget fra stift til stift. I Københavns Stift er tilslutningen 66%; i Haderslev Stift er den 86,9%
og i Viborg Stift topper den med 90%.
I vores eget sogn Ketting er den 91,9%, der bor
1.306 personer i Ketting Sogn 1.200 af dem
er medlemmer af folkekirken. Med hensyn til
tilslutningsprocent så ligger vi ”lunt i svinget”,
vi har en rimelig kirkegang (i forhold til sognets
størrelse og til visse andre steder), så vi kan vel
læne os behageligt tilbage og sige: ”kirkelukninger - vedkommer ikke os”?
Selvtilfredshed er en ikke uvæsentlig årsag til at
imperiers - og for den sags skyld sognes undergang, vi må konstant arbejde med at forbedre
tingene.
Til efteråret er der nyvalg til menighedsrådene
– der er ledige pladser til nye medlemmer.
Du kan vise din støtte til det nuværende såvel
som til det fremtidige menighedsråd ved at deltage i orienteringsmødet tirsdag d. 9/9 kl 19:30
i præstegården.
Med venlig hilsen
Poul Steffen Dam

Sebastian Clasen

Ny organist
Anne Lyster valgte, som omtalt sidst, at trappe
ned for at hellige sig organistillingen i Augustenborg. Vi vil takke Anne for den opstartshjælp
hun har ydet den nye organist og med de 3 år,
hun har glædet os med sit spil.
Vi fik tre kvalificerede ansøgninger til den ledige
organiststilling, så det var ikke så nemt at
bestemme sig – men efter at have diskuteret
kvalifikationer, musisk bredde og meget andet
besluttede vi at tilbyde Sebastian Clasen fra
Rendsborg stillingen.
Sebastian, der underviser på timebasis i matematik mm. har gennem hele sit liv spillet forskellige
instrumenter, hans far har været organist i Ratzeburg. Sebastian har fungeret som organistvikar i
kirker i Tyskland såvel som i Danmark. Sebastian
vil gennem Kirkemusikskolen i Løgumkloster
sikre sig en formel uddannelse som organist.
Sebastian er 43 år og gift med Melanie, og de har
igennem de sidste 8 år boet en del af sommeren
på Kegnæs, Melanie har fået arbejde i Danmark og
de er nu flyttet til Als. Sebastian har endnu visse
undervisningsforpligtigelser i Tyskland.
Vi byder Sebastian velkommen i Ketting Kirke.

Guldkonfirmanter 2008

Ketting menighedsråd

Kommende arrangementer
Sognemøder
i Ketting præstegård

Børnefamiliegudstjenester

Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg

Gudstjenesterne er for alle: børn som voksne,
men børnene er i centrum i forhold til planlægning, salmevalg og gudstjenestelængde.

Kristendommen?
Onsdag 8. oktober kl. 19.30
Hvad er det egentligt vi tror, og hvad tror vi
ikke. Oplæg om kristendommen af provst Anne
Margrethe Hvas. Der bliver rig lejlighed til samtale og spørgsmål, efter oplæget om kristendommens grundelementer.

Musik og sangaften
med Kettings nye organist, Sebastian Clasen
Onsdag 19. november kl. 19.30
Sebastian Clasen kommer fra Tyskland med en
stor og bred musikalsk erfaring og interesse.
Han vil sammen med Anne Margrethe Hvas
sammensætte en spændende musikalsk aften i
præstegården.

Studiekreds om kristendommen
22. oktober, 30. oktober, 6. november.
Kl.19.30-21.15 på Ketting Præstegård
Studiekredsen går i dybden med temaet fra
sogneaftenen den 8. oktober. Hensigten er
at give en enkel og klar introduktion for voksne
af de vigtigste tanker i kristendommen.
Sognepræst Anne Margrethe Raabjerg Hvas
Ramserl 20, Ketting, tlf. 74 47 16 33, e-mail: amrh@km.dk
Organist og korleder Sebastian Clasen
Vesterkobbel 10, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 24 78 33 97
Graver Helge Paulsen (Telefontid tirs-fredag 8-16)
Kontor: Kirkevænget 7, Ketting Tlf. 74 47 23 94
Formand for Ketting Menighedsråd Poul Steffen Dam
Smedegade 36, Ketting, tlf. 74 47 14 87
Kirkebil: VivisTaxi . Tlf. 74 47 24 00 · www.kettingkirke.dk

Høstgudstjeneste
Søndag 14. september kl. 11.00
med nye såvel som kendte traditioner.
Konfirmanderne medvirker.

BUSK
Søndag 26. oktober kl. 11.00
Her er ingen hentydninger til havens buske, men
til et særligt kirkeligt initiativ. Bokstaverne står
for BørnUngeSognKirke. Det er et samarbejde
mellem kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, der hvert år udarbejder forslag til spændende gudstjenester for børn.

1. Søndag i Advent
Søndag 30. november
tændes juletræet og lysene bæres ind i kirken.
Kl. 15.15 tændes vores fælles juletræ på pladsen
ved kirken. Landsbylauget sørger for en fornøjelig tid inden gudstjenesten kl. 16, hvor alle
er velkomne til at gå med til kirken. Her bærer
børnene lys og stjerner ind i kirken. Når lysene
er kommet ind og adventskransen tændt holdes
en kort familiegudstjeneste.

Alle helgens dag
Søndag den 2. november kl. 9.30
Et lys for hver vi har mistet i sognet i årets løb
bæres ind, ligesom alle navne på de i sognet,
der er døde i det forgange år læses op. På den
måde mindes vi efter gammel dansk skik vore
kære, der nu er døde. 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.

Hubertusgudstjeneste
Søndag den 16. november kl. 19.00
Ved gudstjenesten deltager Sønderborg blæsergruppe. De spiller et par numre under gudstjenesten, som nok er en jagtgudstjeneste, dog
mest af navn. Vi holder en aftengudstjeneste
med fokus på både hornmusik og salmesang.

Tryk: Als Offset ApS · Tlf. 74 47 14 48

Tirsdag 9. september kl. 19.30
Hvordan kan vi bakke op om de folkevalgte?
Oplæg ved tidligere Augustenborg borgmester
Åse Nygaard. Aftenen går så til det orienterende
møder vedr. det kommende Menighedsrådsvalg.
Denne del indledes af menighedsrådsformand
Poul Steffen Dam. Han fortæller om menighedsrådets arbejde, aktiviteter og fremtidsplaner.
Sidst på mødet vil vi forsøge at lave en fælles
opstillingsliste med stillere og kandidater til
valget. Kom og vis dermed din støtte til det
nuværende menighedsråd, dem der genopstiller
og de nye, der har lyst til at være med.

