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Sogneaften
11. marts kl. 19.30 i Ketting Præstegård
Hvem var han egentligt ham Martin Luther….. ?
Den tyske præst Martin Luther lægger navn til vores
kirke, den evangelisk-lutherske folkekirke. Men
hvem var han egentligt? Det sætter vi fokus på ved
denne sogneaften gennem filmen Luther. Filmen
kom for få år siden og har Joseph Fiennes i hovedrollen. Også Peter Ustinov spiller en fremtrædende
rolle i filmen. Det er en flot Hollywood film om en
af historiens væsentligste revolutionære perioder,
hvor en mands overbevisning havde styrke til at
forandre verden. Martin Luther var en mand med
visioner, der drevet af sin tro begyndte at sætte
spørgsmålstegn ved de fastlagte religiøse normer.
Efter filmen er der kaffe og tid til en samtale om
det, vi har set.

K I R K E B L A D

www.kettingkirke.dk

Sogneindsamling i Ketting sogn søndag formiddag den 1. marts.
Temaet er: ”Slut sult nu”. Et meget aktuelt tema hvor der bl.a. for tiden tales
meget om hungersnød i Zimbabwe. I år er det 11.gang Folkekirkens Nødhjælp
holder denne indsamling. Ketting sogn har været med i 10 år, og har indtil nu
indsamlet 46.350 kr.
Har du tid og lyst til at bruge nogle timer som indsamler d. 1. marts,
så ring til indsamlingsleder Poul Steffen Dam 7447 1487.
Er du hjemme, så tag godt imod vore indsamlere, der er brug for din hjælp.
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Nyt fra Sognepræsten

En stol har fire ben – det har
kristendommen også.
Af Anne Margrethe Hvas

Kirken og kristendommen bæres oppe af fire
vigtige ben, og der må være lige megen vægt på
alle fire ben, ellers mister vi balancen.
De fire ben er forkyndelse, undervisning, mission
og diakoni.
Vi forkynder, at Jesus Kristus er vor Herre og
Frelser.
Gennem undervisningen åbnes vores øjne for, at
han er livets vigtigste vejleder, for Jesus Kristus
giver os livet, kærligheden og tilgivelsen. Og han
viser med eksempler og historier, hvordan den
kærlighed og tilgivelse kan omsættes i vores liv.
Mission betyder, at alt det som Jesus Kristus giver,
ikke er noget, vi skal holde hemmeligt. Det er
nemlig ikke kun for få udvalgte, kristendommens
budskab om Jesus Kristus er til alle. Her sættes
ikke grænser hverken i forhold til køn, alder, sprog
eller nationalitet. Kristendommen er grænseoverskridende og verdensomspændende.
Det sidste ben er diakonien. Diakoni betyder at
have omsorg for mennesker, at interessere sig for
menneskers behov både de fysisk og de psykiske.
Derfor driver danske kirker og kristne organisationer hospice, væresteder for ensomme og syge,

Morgenkaffe i præstegården
Kristi Himmelfartsdag den 21. maj.
Traditionen tro samles vi til morgenkaffe i præstegården kl. 8.30. Herefter går vi til gudstjeneste i
kirken kl. 9.30.
Kirkebilen kan bestilles både til præstegården og
til kirke.

Nyt fra Menighedsrådet
Af Poul Steffen Dam

plejehjem, børnehaver og skoler. Og derfor interesser vi os også for menneskers levevilkår ude i
den store verden.
Et eksempel på det er sogneindsamlingen den 1.
marts, der i år bære sloganet ”Slut sult nu”
En tier eller et par tyvere i indsamlings-plastflasken kan gøre en utrolig forskel ude i den store
verden. Folkekirkens Nødhjælp bærer vore bidrag – vores omsorg - derud, hvor vore småpenge
gør forskellen på liv og død.
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PalmesøndagsVandring
den 5. April kl. 8,00 - Ketting kirke t/r.
På gåben ud i vores smukke natur, som en indledning til påsketiden. Mød bare op, der er ingen
tilmelding. Vi går uanset vejret, så tag fornuftigt tøj
og vandresko på. Medbring lidt mad og drikkelse.
Turen er på mellem 8-15 km afhængig af vejret,
og tilpasses dem, der møder op. Vi går ad smukke
markveje og stier, steder du muligvis aldrig har gået
før. Vi holder passende pauser undervejs.
Turen starter kl. 8,00 fra kirketårnet og slutter med
deltagelse i palmesøndagsgudstjenesten kl. 11,00.
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte turguide
Folmer Raabjerg Hvas 7447 1633.

Korsang og orgelmusik
søndag den 26. April kl. 17.00
Denne søndag eftermiddag vil Sebastian Clasen og
Ketting kirkes kor musicere en halv times tid og
fylde kirken med orgelbrus og sang.

Påskevandring for børn og voksne
2. påskedag kl. 11.00
Her skal vi gennemleve påskens mange forskellige
begivenheder, vi skal gå, lugte, røre, synge og smage.
Vi følges med æslet Skryd op til kirken, ganske som
Jesus palmesøndag red ind i Jerusalem. Vaskefad,
håndklæder og brød står klar, som det gjorde skærtorsdag. Ligesom vi ser langfredags kors og kan
kigge ind i påskemorgens tomme grav. En slags
total-teater, hvor vi bevæger os rundt og oplever de
forskellige påskedages særlige stemning og høre om,
hvad der skete. Efter gudstjenesten kan alle børn få
sig en æsel-tur på ryggen af Skryd.

Det nye menighedsråd

Har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Poul Steffen Dam, Ketting.
Næstformand: Jørn Thomsen, Osbæk.
Kirkeværge: Conny Hell, Høruphav.
Kasserer: Provst Anne Margrethe Hvas.
Øvrige: Jytte Nielsen, Augustenborg, Lise Pilø,
Augustenborg, Inge Marie Elverskov, Augustenborg
Nogle vil undre sig over, at der er et medlem
mindre, og at provsten nu også er blevet kasserer.
Der er kommet nye regler bl.a. mht. antallet
af menighedsrådsmedlemmer. Som noget nyt
skal menighedsrådet nu ”af sin midte” vælge en
kasserer. Provsten behøver dog ikke at finde sin
kugleramme frem for at holde styr på pengene,
menighedsrådet kan ansætte en regnskabsfører
til at tage sig af den praktiske side af sagen, så der
er ikke de store ændringer, Karen Dam fortsætter
med at holde styr på dem, men hendes tittel er
nu ændret fra kasserer til regnskabsfører.

Menighedsrådsmøder

Afholdes normalt den første onsdag i måneden.
Datoerne er 4. Marts, 1. April, 6. maj og 3. Juni.
Møderne holdes i præstegården. De starter kl.
19:30, og tilhørere er altid meget velkomne
Gennemgang af årsregnskabet for 2008 finder
sted på mødet d. 5. marts. Gennemgang af budgettet for 2010 er på dagsordenen den 6. maj.

Sogneeftermiddag i Præstegården
27. maj kl. 14-16. Hvorfor er præsten i arresten?
Arresthuspræst og præst ved Sct. Marie kirke i Sønderborg Henriette Heide-Jørgensen fortæller om
sit arbejde i arresten i Sønderborg, der er landets
største. Under kaffen bliver der lejlighed til at stille
spørgsmål og der er åbent ud til haven, hvor enhver
der har lyst kan begive sig ud på en lille havevandring i præstegårdshaven.

Sognehus

Augustenborg og Ketting menighedsråd startede
en diskussion i 2007 om et fælles sognehus
på Lykkegårdsudstykningen. Augustenborg
menighedsråd er kommet på andre tanker og har
meldt fra. Ketting menighedsråd har besluttet, at
vi stadigvæk vil satse på et sognehus, men at vi
prioriterer en beliggenhed tæt på Ketting kirke
højt. Vi har derfor meddelt kommunen, at vi ikke
mere er interesseret i en grund på Lykkegårdsudstykningen. Vi overvejer at bygge på den grund,
vi har på Kirkevænget 7. Men vi følger også
spændt udviklingen mht. salget af det fredede
hus på Kirkevænget 5.

Kirkebladet.

Det omdeles med posten påtrykt adresser, vi tror
på, at det er med til at sikre, at alle i sognet nu
får vores kirkeblad. Skulle nogen stadigvæk have
problemer med at få bragt kirkebladet – så sig til.

Kirkegårdstakster

Pr. 1. januar er taksterne blevet reguleret med
nogle %, nærmere oplysning hos graveren. Vores
kirkegårdsvedtægt med de nye priser kan også
hentes på www.kettingkirke.dk under fanebladet
brochurer & vejledninger.

Kirkekoret

Har du lyst til at synge? Der ledige pladser i
kirkekoret henvendelse til organist Sebastian
Clasen tlf. 2478 3397 eller sognepræst/provst
Anne Margrethe Hvas tlf. 7447 1633. Du kan
også møde op i kirken til en gudstjeneste. Koret
og organisten er der normalt ½ time før for at
øve.

Konfirmation den 3. Maj 2009
Pernille Aaby Gade, Blæsborg 13
Julie Marie Sparre Hansen, Smedegade 7
Ditte Aabo Jensen, Skovvænget 26
Lasse Frank Jensen, Gammelgaard 3
Rasmus Hach Juul Madsen, Stavensbølgade 60
Pernille Neumann, Sebbelev 9
Laura Overby, Smedegade 11
Sarah Overby, Nøddehegnet 7
Louise Marie Pedersen, Mosevænget 10
Henrik Haugaard Petersen, Blommehegnet 9
Trine Sørensen, Smedegade 24

Gudstjenester
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
8.
15.
22.
29.

April 2009
Søndag
Torsdag
Fredag

5.
9.
10.

Søndag
Mandag
Søndag
Søndag

12.
13.
19.
26.

Maj 2009
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag

3.
8.
10.
17.
21.

Søndag
Søndag

24.
31.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

9.30
11.00
9.30
11.00
9.30

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten, kirkekaffe
Midfaste, guldkonfirmation
Mariæ Bebudelse, kirkekaffe

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Malene Samsø Nielsen

Kl. 11.00 Palmesøndag (se omtale side 2)
Kl. 19.30 Skærtorsdag
Kl. 9.30 Langfredag, liturgisk gudstjeneste med
læsninger, stilhed og musik
Kl. 11.00 Påskedag, festgudstjeneste
Kl. 11.00 Påskevandring for børn og voksne (se omtale side 2)
Kl. 11.00 1. søndag efter påske
Kl. 9.30 2. søndag efter påske, kirkekaffe

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

kl. 10.00
Kl. 9.30
Kl. 9.30
kl. 9.30
Kl. 9.30
Kl. 8.30
Kl. 9.30
Kl. 11.00

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Malene Samsø Nielsen
Anne Margrethe Hvas

Konfirmation
Bededag, Kirkekaffe
4. søndag efter påske, kirkekaffe
5. søndag efter påske, kirkekaffe
Kristi Himmelfartsdag
Morgenkaffe i præstegården (se omtale)
6. søndag efter påske, kirkekaffe
Pinsedag, festgudstjeneste

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Søren Ruager

Malene Samsø Nielsen
Anne Margrethe Hvas

HUSK!
2. pinsedags Friluftsgudstjeneste kl. 11.00 i Asserballe præstegård, Bygaden 13. Gudstjenesten holdes i
fællesskab med Asserballe, Notmark og Ketting. Den omtales i næste kirkeblad.
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
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