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21. december kl. 11.00 De 7 læsninger
med Jazz-kvinteten Sax Appeal
En gudstjeneste, der veksler mellem musik, julesalmer og bibelske læsninger. En stemningsfuld og
livlig forberedelse til julen med musikalske bidrag
fra Jazz-kvinteten Sax Appeal, der har sangerinden
Iben Broholm med sig. Salmesangen ledes af Ketting kirkekor og organist.
18. januar kl. 14.00 Børnefamiliegudstjeneste
om dåb og vand
Alle vore sanser tages i brug, for vi skal føle, mærke,
synge og lytte. Efter gudstjenesten smager vi på
saftevand, kaffe og kiks.
1. februar kl. 19.00. Kyndelmisseaftengudstjeneste
Ved kyndelmisse fejre vi, at lyser vender tilbage. Det
gør vi med mange levende lys, stilhed og musik.

22. februar kl. 11.00. Fastelavn med tøndeslagning
Fastelavn er en gammel kirkefest, der fejres med
udklædning og fest. Børn som voksne indbydes til
at komme udklædte til gudstjenesten. Efter en kort
familiegudstjeneste med børnevenlige salmer og
prædiken går vi over til graverboligen, hvor vi skal
slå katten af tønden og får kakao og fastelavnsboller.
Se gudstjenestelisten på bagsiden

www.kettingkirke.dk
Nyt layout
Dette blad ser denne gang lidt anderledes ud. I
menighedsrådet vil vi fremover arbejde lidt mere
med bladets layout. Vi håber, I vil tage godt imod
dette kirkeblad, og vi modtager gerne ideer og
ønsker til, hvad I kunne tænke jer, et kirkeblad for
Ketting sogn skal indeholde.
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Ideer og ønsker til menighedsrådets videre arbejde
med bladet kan gives til Anne Margrethe Hvas på:
amrh@km.dk eller telefon 74 47 16 33.
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Nyt fra Sognepræsten
Kære læsere

Her i Ketting kirkeblad kan I også læse, hvordan
den nye præst i Asserballe Malene Samsø Nielsen
præsenterer sig. Det kan I læse, fordi Malene
Samsø er ansat som hjælpepræst for provsten, og
derfor kommer vi i Ketting også til at møde Malene.
Det er dejligt at kunne byde Malene Samsø velkommen. Det gør vi med glæde både i Ketting
menighedsråd, fra kirkens personale og fra provst
Anne Margrethe Hvas. Vi ser alle frem til et godt
samarbejde.

Juleevangeliet fortalt af hyrder,
engle og de visemænd

Tirsdag formiddag den 9. december møder børnene
fra Bro Børnehus julens fortælling igennem teaterfortælling både udenfor og inde i kirken. Bedsteforældre, dagplejer eller forældre, der har små
børn hjemme, er velkommen til at komme og være
med i kirken. Vi mødes kl. 9 ved kirkelågen.

Julehygge i præstegården
Onsdag den 10. December, kl. 14 - 16.00.
Også i år er der julemøde for alle, der har lyst og
mulighed for at være med. Alle er hjertelig velkommen. Kniber det med at komme frem kan kirkebilen benyttes. I godteposen til denne eftermiddag
er et lille foredrag om den danske kunstner og
diplomatfrue Birgitte Valvanne, julesalmer, sange
og fællesskab ved kaffebordene.

Hvad er det, vi tror på?
Onsdag den 21. Januar kl. 19.30
Foredrag af biskop Niels Henrik Arendt
i Asserballe sognegård, Bygaden 13.
Mødet er et fælles sognemøde for Ketting, Augustenborg, Notmark og Asserballe. Biskoppen holder
sit foredrag ud fra de nye ”gamle” Haderslev artikler. Udtrykket ”Haderslevartiklerne” stammer fra
en række tros-sætninger, som Hertug Christian
lod skrive i 1528 og som indførte reformationen

Efterårets minikonfirmander

i Haderslev-Tørning Len – altså inden han som
kong Christian d. 3 indførte reformationen for
hele Danmark i 1536. Meningen med Haderslevartiklerne var, at de skulle give retningslinjer for,
hvordan man tænkte kristendom, og ikke mindst
hvordan man skulle fejre gudstjeneste efter de nye
lutherske tanker. Fælles for de ”gamle” og de ”nye”
Haderslevartikler er altså, at de begge ønsker at
sætte ord på kristendom og kirke ind i tiden.
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I foråret 2006 udfoldede sig en voldsom diskussion
om Den augsburgske Bekendelse. Den augsburgske Bekendelse er det dokument, som de lutherske
kirker fremlagde i Augsburg i 1530 som udtryk
for, hvad det efter deres opfattelse var, den kristne
tro handlede om. Diskussionen i 2006 i Danmark
handlede blandt andet om, hvorvidt bekendelsen
skulle gøres mere ”spiselig” i vores nutid, eller om
den ordret skulle fastholdes, fordi den udgør et
historisk dokument. Men dybest set handler en
sådan diskussion om et mere væsentligt spørgsmål:
Hvad er det, vi tror på?
Denne diskussion førte til, at Biskop Niels Henrik
Arendt bad nogle af Haderslev Stifts præster om
at udarbejde et forslag til, hvorledes bekendelsens
ord kunne udtrykkes i 2007, således at det, der
tales om, når det gælder kristendommen og troen,
bliver mere tydeligt. Dette arbejde resulterede i
”Haderslevartiklerne 2007”.

Sogneaften
18. Februar kl. 19.30 i Ketting Præstegård.
Lysets maler, et foredrag om Vincent van Gogh.
Kunster og kunsthistorier Ole Bak Jakobsen fortæller gennem lysbilleder om den store og den
betydningsfulde hollandske maler Vincent van
Gogh. Ole Bak Jakobsen præsentere sit foredrag
på følgende måde: Historien om van Gogh er en
fantastisk fortælling om et lidenskabeligt menneske
- en skæv eksistens, der i sit korte liv måtte kæmpe
med fattigdom, sult og sindssygdom. Vi skal bl.a.
høre om hans tid som lægprædikant blandt fattige
minearbejdere, og om hvordan han siden forkyndte
med sine malerier. For van Gogh havde lyset en
guddommelig karakter. I dyb respekt for skabelsen
skildrede han et sitrende, levende paradis på jord.

Lysets maler

Alle er hjertelig velkommen til en spændende aften
i præstegården.

Nyt fra Menighedsrådet
Af Poul Steffen Dam

Menighedsrådsvalg
Menighedsrådets funktionsperiode følger
kirkeåret, der begynder 1. søndag i advent.
Valget i Ketting blev til et aftalevalg.
Følgende er valgt:
Poul Steffen Dam, Smedegade 36, Ketting
Lise Pilø, Fjordparken 10, Augustenborg
Jytte Nielsen, Blommehegnet 12, Augustenborg
Conny Hell, Østerbakken 15, Høruphav
Inge Marie Elverskov, Æblehegnet 11, Augustenborg
Suppleanter:
Morten Christensen, Ramserl 7, Ketting
Helga Andersen, Kettingvej 60, Augustenborg.
Det nye menighedsråd konstituerer sig ved mødet
i præstegården onsdag den 26. november kl. 19.30
Reglerne for antallet af medlemmer er ændret, så
der nu skal vælges et medlem mindre. Susanne
Holm og Helga Andersen har valgt at træde ud
af menighedsrådet - velkommen til Inge Marie
Elverskov der er trådt ind som nyt medlem.
Tak til de 2 afgående medlemmer, I har med stor
ildhu varetaget jeres opgaver i menighedsrådet
Susanne i 4 år og Helga i 16 år.
Estrid Kaag har valgt at stoppe i kirkekoret, der
skal også lyde en stor tak til hende.

Sogneindsamling
Søndag den 1. marts 2009
Temaet er bekæmpelse af sult. Vi søger som sædvanlig indsamlere – har du lyst til en rask tur rundt
i Ketting sogn, fra kl. 10.30, så henvend dig til mig:
Poul Steffen Dam Tlf. 7447 1487, psdam@mail.dk

Har du lyst til at synge?
Kirkekoret, der er et blandet voksenkor på omkring
10 medlemmer søger nye medlemmer. Er du interesseret, så henvend dig til: Organist/korleder
Sebastian Clasen, Tlf. 24 78 33 97 Sognepræst/
provst Anne Margrethe Hvas Tlf. 74 47 16 33. Du
også velkommen til at møde op i kirken ved en
gudstjeneste og tage en snak med os. Koret funger på frivillig basis, der er ikke mødepligt til alle
tjenester, men vi tilstræber, at der altid er et antal
medlemmer tilstede - medlemmerne får et mindre
beløb, hver gang de medvirker. Vi har en nyansat
organist, der behersker mange musiske genrer
– der vil givet vis komme mange sangmæssige
udfordringer i fremtiden.

Julesøndag
Julen og nytåret er en travl tid for såvel præster og
kirkegængere. Vi har aftalt med Asserballe, at vi samles til en fælles gudstjeneste julesøndag (søndagen
imellem jul og nytår) skiftesvis i Asserballe og Ketting. I år begynder vi traditionen i Asserballe Kirke.

Ny præst i Asserballe
Alting har sin tid, og nu er det altså igen tid til
noget nyt her i Asserballe. Jeg glæder mig over,
at det er tiden, hvor jeg er blevet den nye præst i
Asserballe. Samtidig er jeg ansat som provstens
hjælpepræst, og jeg vil derfor også få min gang i
Ketting sogn.
Det er ikke altid let at præsentere sig selv. For hvem
kan formulere et helt liv i få ord? Skal jeg prøve, vil
jeg sige, at jeg er på vej. Helt praktisk er jeg på vej
ind i et nyt arbejde og et nyt sted. Men jeg er også
altid på vej mod udfordringer og møder med mennesker – både dem jeg kender så godt, og dem jeg
først skal til at lære at kende.

Gudstjenester

I mit arbejde som præst ligger det mig særligt på
sinde, at kirken møder mennesker der, hvor de er
lige nu – i deres hverdag, i glæde og i sorg. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at kirken taler et
moderne og nutidigt sprog, der er vedkommende
og tilgængeligt for alle mennesker. Jeg mener også,
at det er vigtigt, at kirken kommer mennesker i
møde og ikke lukker sig om sig selv. Kirken er
fællesskab, og jeg ønsker at både gudstjenesten og
de øvrige aktiviteter indenfor kirken skal afspejle
dette fællesskab. Jeg glæder mig til at være præst
for jer og til at fejre gudstjeneste med jer – både om
søndagen og på andre tider og steder.
Malene Samsø Nielsen
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December 2008
Søndag
Søndag
Søndag
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

7.
14.
21.
24.
24.
25.
26.
28.

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00

2. søndag i advent, Malene Samsø
3. søndag i advent, Anne Margrethe Hvas
4. søndag i advent - de 7 læsninger, Anne Margrethe Hvas (Se omtale på forsiden)
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Malene Samsø
Fælles gudstjeneste i Asserballe Kirke, Anne Margrethe Hvas

kl. 14.00
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 14.00
kl. 11.00

Nytårsdag, Anne Margrethe Hvas
Helligtrekongers søndag, Anne Margrethe Hvas
1. søndag efter helligtrekonger, Malene Samsø
Børnefamiliegudstjeneste, Anne Margrethe Hvas (Se omtale på forsiden)
3. søndag efter helligtrekonger, Anne Margrethe Hvas

Januar 2009
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
4.
11.
18.
25.

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
8.
15.
22.

kl. 19.00
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 11.00

Sidste søndag efter helligtrekonger, Anne Margrethe Hvas (Se omtale på forsiden)
Septuagesima, Anne Margrethe Hvas
Seksagesima, Malene Samsø
Fastelavn, Anne Margrethe Hvas (Se omtale på forsiden)

kl. 9.30

Folkekirkens Nødhjælpsindsamling, Anne Margrethe Hvas (Se omtale på forsiden)

Marts 2009
Søndag

1.

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

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

Februar 2009

