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De 7 læsninger - Musikgudstjeneste
Søndag den 20. december kl. 9.30
De 7 læsninger er en dejlig engelsk tradition, der har
fundet fodfæste i Danmark. De 7 læsninger er en
gudstjeneste, hvor der veksles mellem musik, julesalmer og bibelske læsninger. En stemningsfuld og
smuk forberedelse til julen med musikalske bidrag
fra fløjtenist Torstein Hemmet, Ketting kirkekor og
organist Sebastian Clasen.
Børnefamiliegudstjeneste om Jonas og hvalen
Søndag den 10. januar kl. 9.30
Gudstjenesten former sig som et fortælledrama om
Jonas, der bliver slugt af en hval.
Børnene inddrages i fortællingen. Efter gudstjenesten er der saftevand, kaffe og kiks.

www.kettingkirke.dk
Kyndelmisse aftengudstjeneste
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00
En gudstjeneste med særlig vægt på musik, salmer
og stilhed. Konfirmanderne medvirker.
Fastelavn - Børnefamiliegudstjeneste
Søndag den 14. februar kl. 9.30
Fastelavn er en gammel kirkefest, der fejres med
udklædning, fest og ballade. Derfor indbydes både
børn som voksne til at komme udklædte til gudstjenesten – kun fantasien sætter grænser. Efter en
kort familiegudstjeneste hvor minikonfirmanderne
medvirker går vi over til graverboligen, hvor vi
skal slå katten af tønden og hygge os med kakao og
fastelavnsboller.
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Nyt fra Sognepræsten

Af Anne Margrethe Hvas

Verdens bedste julepynt

Sidste år kunne Helene Friis smukke patchworktæppe (se billedet på bagsiden) ses i Ketting kirke
hele december måned. I år viser vores 15 minikonfirmander deres fælles version af juleevangeliet. På
seks store plancher har de lavet en Ketting julekrybbe anno 2009. Minikonfirmandernes arbejde vises
første gang 1. søndag i advent og vil efterfølgende
kunne ses i hele december måned i kirkens åbningstid dagligt fra 8 til 16 og ved søndagenes gudstjenester. Jeg håber rigtig mange vil kigge indenfor og
blive inspireret til at pynte op med en julekrybbe
derhjemme.
Julekrybbens historie
Julekrybben er en rigtig gammel kirkelig tradition,
som i de senere år er dukket frem af glemslen og nu
er nu ved at finde sin naturlige plads både i kirkerne
og derhjemme.
En julekrybbe er en opstilling af figurer i en stald
eller i en hule. Julekrybben skal pege på stedet i
Bethlehem, hvor Jesus blev født. I mange lande nøjes
man ikke med de små julekrybber, der kan stilles op
i kirken eller derhjemme. I Rom er der f.eks. flere
udendørs krybbescener med figurere i naturlig størrelse, der bygges op gennem hele december, sådan
at der hele tiden kommer nyt til. Således er det først
den 24. december, at Jesusbarnet lægges i krybben.

Julekrybbe traditionen har sin oprindelse i Italien.
Et historisk spor går tilbage til det ældste billede
af Maria med Jesus-barnet. Billedet, der stammer
fra ca. år 200, findes i Rom i Pricillakatakomben,
i Capella Creca. Et andet historisk spor leder os til
Frans af Assisis og hans julefejring i Greccio i Italien.
I år 1223 gjorde Frans af Assisis krybbespil særligt
indtryk, fordi han brugte levende dyr.
Julekrybbens betydning
I dag findes der julekrybber over hele verden. Hver
kultur har sin opfattelse, og der er stor alsidighed og
variation i udtryksformen. De forskellige julekrybbekunstnere udtrykker sig ofte sådan, at figurerne
ligner dem selv. Er julekrybben fra Afrika er figurerne sorte. I Kina ligner Maria, Josef og Jesusbarnet
kinesere, osv.

Sådan kan man altså rejse verden rundt og se, hvordan julens budskab griber mennesker af alle slags.
Jesus bliver nærværende og får betydning for det
enkelte menneske, fordi han opfattes som én, der
kender alt til mig og mit liv, ja, han er ligesom mig.
Jesus er den, der kan lytte og hjælpe ind i det enkelte
menneskes liv, fordi han også er mere end os, kan
han med guddommelig kraft nå ind med lige netop
det, der er mest brug for. Det er julens allerstørste
gave, at vi hører om det barn, der stadig har noget
livsvigtigt at sige og give til millioner af mennesker
verden over – et Guds barn, der også i vor tid ønsker
kontakt til hver enkelt af os. Derfor ønsker vi hinanden en Glædelig jul.
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Julehygge i præstegården
med Christian Fægtegård
Onsdag den 16. december kl. 14-16.
Christian Fægtegård kommer og fortæller om
hertugslægten. Alle, der har lyst og mulighed for
at være med er hjertelig velkommen. Kniber det
med at komme frem kan kirkebilen benyttes. Eftermiddagen byder også på julebag, kaffe, sange og
julesalmer.

Sognemøder
Filmaften: En stemme for livet
Onsdag den 20. januar kl. 19.30 i præstegården
Sogneaftenen
står i filmens
tegn. En stemme
for livet varer ca.
1½ time, så der
bliver god tid til
at drikke kaffe og
tale sammen om
det vi har set og
oplevet.
Evan Johansen
fra KirkeogFilm.
dk skriver følgende om filmen:
En dokumentarfilm om organisten og korlederen Mads Bille og
hans arbejde med Herning Kirkes Drengekor.
Filmen bør ses af alle, der har lyst til at stifte bekendtskab med en ildsjæls arbejde – op og nedture i en

hverdag, hvor hovedpersonen stiller store krav til sig
selv og de drenge der arbejdes med. Et arbejde der
har givet ham tilnavnet – ”Korenes Ulrik Wilbek”,
fordi han skaber sangtalenter, der slår deres folder i
såvel Danmark som det store udland.
Vi kommer tæt på drenge, der bestemt ikke kommer med en stabil baggrund, men som bruger korarbejdet til at komme et skridt videre i tilværelsen
efter en ustabil barndom eller en psykisk diagnose.
Filmen skildrer dog også et par drenge, der bare har
lyst til at synge. Fælles for dem alle er, at de har en
stemme, der kan udvikles.
At rejse er at leve......
... og møde nye mennesker, fremmede kulturer
og andre kirker
Onsdag den 10. februar kl. 19.30 i præstegården
Sognepræst Birgitte Hjarvard Licht har i de sidste 7
år været formand for Haderslev stifts mellemkirkelige udvalg. I de år har hun mødt mennesker i fjerne
lande og fået mange indtryk af kirker og levevis.
Birgitte Hjarvard Licht vil fortælle om oplevelser og
indtryk, der sætter vores hjemlige kirkeliv i relief.
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Nyt fra Menighedsrådet
Af Poul Steffen Dam

Menighedsrådet

Hvert år skal der afholdes valg til nogle af posterne i
menighedsrådet, følgende er valgt:
Formand: Poul Steffen Dam
Næstformand: Jørn Thomsen
Kirkeværge: Conny Hell
Kasserer: Lise Pilø
Menighedsrådet set fra venstre:
Jørn Thomsen
Conny Hell
Inge Marie Elverskov
Anne Margrethe Hvas
Poul Steffen Dam
Lise Pilø
Jytte Nielsen

Sognehus

Vi har måttet reducere vores ambitioner, og vi har
nu modtaget 2 nye forslag til et sognehus. Menighedsrådet er i gang med at diskutere og finpudse
disse, så vi kan komme videre.

Mindesøjlen for sognets faldne
i 1. Verdenskrig

Sidste år genoptog vi skikken med at lægge en
krans efter en gudstjeneste, der ligger lige efter d.
11. november fredsslutningsdagen for den 1. Verdenskrig.
I år blev der lagt en krans efter gudstjenesten d. 15.
november.
På vores hjemmeside har vi tilføjet oplysninger om 4
af de i alt 27, der er nævnt på mindesøjlen.
Jeg modtager meget gerne oplysninger om sognets
faldne og tilføjer disse på vores hjemmeside:

www.kettingkirke.dk

Juleevangeliet - totalteater for børn

Tirsdag den 8. december kl. 9.30
Børnene fra Bro Børnehus oplever julens fortælling
igennem total-teater 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. 9.30 ved kirkelågen.

Menighedsrådsmøder i præstegården:

Menighedsrådsmøderne er offentlige og alle er velkomne. De næste møder finder sted den 6. januar
kl. 19.30 og den 3. februar kl. 19.30.

Gudstjenester
December 2009
Søndag
Søndag
Søndag

6. kl. 9.30
13. kl. 9.30
20. kl. 9.30

2. søndag i advent
Anne Margrethe Hvas
3. søndag i advent
Malene Samsø Nielsen
4. søndag i advent
Anne Margrethe Hvas
- de 7 læsninger ( se forsiden)
kl. 14.00 Juleaften
Anne Margrethe Hvas
kl. 16.00 Juleaften
Anne Margrethe Hvas
kl. 9.30
Juledag
Anne Margrethe Hvas
kl. 9.30
2. juledag
Malene Samsø Nielsen
vi mødes i Notmark kl. 9.00 eller Augustenborg kl. 10.00

Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

24.
24.
25.
26.
27.

Nytårsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
3.
10.
17.
24.
31.

Februar 2010
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2.
7.
14.
21.
28.

kl. 15.00
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

Nytårsdag
Hellig tre kongers søndag
Børnefamiliegudstjeneste. ( se forsiden)
2. søndag efter Hellig tre konger
Sidste søndag efter Hellig tre konger.
Septuagesima

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

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

Kyndelmisseaftengudstjeneste
Seksagesima
Fastelavnsgudstjeneste (se forsiden)
1.s.i fasten
2.s.i fasten

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

Sognepræst (kbf) Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, tlf. 74 47 16 33, e-mail: amrh@km.dk
Sognepræst Malene Samsø Nielsen · tlf. 74 47 32 02, e-mail: msn@km.dk
Organist og korleder Sebastian Clasen · Storetoft 16, Sønderby, 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
Menighedsrådsformand Poul Steffen Dam · Smedegade 36, Ketting, tlf. 74 47 14 87
Kirkebil: VivisTaxi · Tlf. 74 47 24 00 · Kirkekaffe hver søndag

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