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Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
i Ketting sogn søndag den 7. marts kl. 11.00

Meld dig som indsamler hos indsamlingsleder
Anne Margrethe Hvas 74 47 16 33. Der er både
korte og lange indsamlingsruter, så vi håber mange
vil være med til at hjælpe med at gå rundt og ved at
tage godt imod indsamlerne ved dørene.
Mød op og vær med
Indsamlingsmateriale hentes kl. 11.00 i graverhuset, Kirkevænget 7. Traditionen tro er der kaffe og
lagkage som tak for indsatsen.
De indsamlede midler går via Folkekirkens Nødhjælp til bekæmpelse af sult i verden. Over én milliard mennesker - hvert sjette menneske på jorden
- lider af kronisk sult og underernæring og tallet
er stigende. Så der er brug for din hjælp! Giv et
bidrag, så kan du hjælpe med at hjælpe.

www.kettingkirke.dk

BBB
SogneindSamling

søndag d. 7. marts
2010

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult på flere
måder, gennem helt konkret akut katastrofehjælp
og langsigtet sultforebyggelse. Begge dele er nødvendige. Læs mere på www.noedhjaelp.dk

Nyt fra Sognepræsten

Hænder
Ofte hører vi, at vi i samfundet har brug for ekstra
hænder. Vi taler om at gi´ en hånd, og i kirken
hører vi om at være i Guds hånd.
Hænder kan mange ting. Vi bruger dem til det vi
gør. Sommetider til at give et kærtegn eller til at
holde én i hånden, der er ked af det. Sommetider
til at understrege det vi siger. Også hænder, der
ikke længere kan noget, udtrykker stadig meget.

Alt står i Guds faderhånd
Sådan synger vi i salmebogens nr. 375. En salme
der rummer stor trøst og god besked i en urolig
verden og i en svær livssituation. Vi er i Guds hånd,
en hånd, som kan rumme alt, som salmen siger.
Det er ikke muligt tilfældigt at falde ud af den hånd.
For hånden er Gud Faders, og han har omsorg for
hver enkelt af os.

Guds hånd er åben,
og vi kan hvile i den
Hvem har ikke prøvet at skrive én vigtig besked i
sin hånd, et telefonnummer, et navn eller andet,
som skal huskes. I Esajas bog kapitel 49 vers 16 i
Det gamle Testamente siger Gud: ”Se, i mine hænder har jeg tegnet dig.”
Her får vi et stærkt og godt billede på at være i
Guds hånd.
En stærk og kærlig hånd, der har fat i livet og i
os. Det får vi særligt at se i påsken. Her er Guds
hænder gennemboret af voldens naglemærker.
Den naglemærkede hånd udtrykker den ubrydelige kærlighed, som gav sig helt for os i Jesu død
på korset.
De naglemærkede hænder, de slipper aldrig og
skyr intet, de lægger sig om vores liv. Det er
påskens store budskab, til trøst og håb, til at stole
på i alle livets forhold og vilkår. Vi vil altid være i
Guds faderhånd.

Påske Pilgrims Vandring
Skærtorsdag den 1. april kl. 15.30.
Vi går fra kirke til kirke i vores smukke natur, som
en optakt til påsken. 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 mellem 6-10 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. 15.30 fra Ketting kirketårn og slutter med deltagelse i aftensmad i Asserballe præstegård og Skærtorsdagens aftengudstjeneste.
Hvis du vil vide mere kan du kontakte turguide
Folmer Hvas 74 47 16 33.

Fælles spisning og gudstjeneste
Skærtorsdag aften
Torsdag den 1. april spisning kl. 18.00
i Asserballe præstegård og gudstjeneste
kl. 19.30 i Asserballe kirke.
Hver søndag inviteres vi til nadverbordet i kirken.
Hvorfor – ja, det både forklares og opleves Skærtorsdag. Nadver er et fællesskabets måltid, derfor
vil vi mødes fra Ketting og Asserballe, samles i
præstegården i Asserballe og spise sammen. Efter
måltidet er der gudstjeneste i Asserballe kirke.
Alt hvad vi fejrer Skærtorsdag begyndte med et
festmåltid. Sådan vil også vi begynde. Vi skal spise
lammesteg, bitre urter og æbledessert, ganske som
også Jesus gjorde det med sine venner for næsten
2000 år siden. Det koster 20,- kr. for at spise med.
Pengene gives til Folkekirken Nødhjælp. Af hensyn
til måltidets planlægning skal man tilmelde sig til
Anne Margrethe Hvas 74 47 16 33/amrh@km.dk
eller graverkontoret i Asserballe på tlf.: 74 47 31 07.

Musikgudstjeneste med Nordborgkoret
Langfredag den 2. april kl. 9.30.
Langfredag er en stilhedens og eftertankens dag.
Gennem bibellæsninger, billeder og musik tages vi
med ind i beretningen om Jesus Kristus´ lidelseshistorie. Nordborgkoret medvirker under ledelse
af Sebastian Clasen.

Påskens begivenheder som total-teater
- en påskevandring for børn og voksne
Mandag den 5. april 2. påskedag kl. 14.00.
Her skal vi gennemleve påskens mange forskellige
begivenheder, vi skal gå, lugte, røre, synge og smage. Vi følges med æslet Romeo op til kirken, ganske
som Jesus Palmesøndag red ind i Jerusalem. Vaske-

fad, håndklæde 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 æseltur på ryggen af Romeo.

Morgenkaffe i præstegården
Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 13. maj kl. 8.30.
Alle er velkomne til morgenkaffe i præstegården
kl. 8.30. Kl. 9.30 er der gudstjeneste i kirken.
Kirkebilen kan bestilles både til præstegården og
til kirke.

Friluftgudstjeneste og madkurv
2. Pinsedag, mandag den 24. maj kl. 11.00.
Prædikant Malene Samsø Nielsen. Derudover
medvirker Anne Margrethe Hvas samt kirkekor og
organister fra Asserballe, Ketting og Notmark.
Således fortsætter den gode tradition med fælles Midtalsisk friluftsgudstjeneste, hvor menighederne i Asserballe, Notmark og Ketting samles til
gudstjeneste i det fri. Sidste år indviede vi i høj
sol den nytilrettelagte amfiplads bag Asserballe
præstegård. Her samles vi også i år, for her er god
adgang også for gangbesværede, ligesom der er
toiletfaciliteter i præstegården. Tag picnickurven
med, så kan vi sammen nyde vores medbragte mad

Romeo
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efter gudstjenesten. Der er stillet stole og borde op,
men man er også velkommen til at tage sit eget picnictæppe med. Kirkebilen kan naturligvis bestilles
til denne gudstjeneste.

Konfirmation 2010
11. april. Daniel Bigum Kristensen
2. maj. Jeppe Refshauge Christensen, Mathias
Heise Høffner, Kristine Friis Iversen, Jens Vandel
Jensen, Simon Wind Jensen, Sissel Wind Jensen,
Niels Erik Johansen, Thea Hertz Mathiesen, Lau
Abildboe Olesen og Morten Lyck Petersen.

Sognemøder
På rejse i ord og billeder
fra kirke- og kulturrejse i Alsace
Onsdag den 17. marts kl. 19.30 i præstegården.
Folmer Raabjerg Hvas viser gennem ord og billeder en lille del af det spændende Alsace, der har
noget helt unikt at byde på både kirkeligt, historisk
og kulturelt.
Le Corbusiers moderne kirke, et verdensberømt
folde-ud maleri/medicinskab, vinmarker, verdens
krigenes mindesmærker, historiske byer og meget
mere. Denne aften præsenteres også et rejseprogram
til turen ”Als-Alsace t/r”, som Folmer og Anne
Margrethe Raabjerg Hvas arrangerer i maj 2011.

Alsace idyl i Eguisheim

af taksterne, jeg tror også at de næste år vil bringe
yderligere forhøjelser.

Nyt fra Formanden
Kirkegårdstakster
Det meste af Danmark har i en del år haft noget
højere takster end vi har haft i Sønderborg Provsti.
Reglerne i dag er, at det er provstierne, der fastsætter ensartede takster for hele provstiet og at kirkegårdsdriften på sigt skal kunne hvile i sig selv, der
er desuden kommet nye momsregler for legater.
Et udvalg i Sønderborg Provsti har fastsat de nye
takster. Resultatet er noget der ligner en fordobling

Gudstjenester

De der har et indbetalt legat bliver ikke berørt af
ændringen. De der betaler for pasning hver år, da
vil regningen blive en del større næste år. I kan få
yderligere oplysninger hos graveren.

Menighedsrådsmøder
Alle møder er offentlige og holdes kl. 19.30 i konfirmandstuen i præstegården.
Mødedatoer: 3. marts, 7. april, 5. maj.

Kirkekaffe - hver søndag

Februar 2010
Søndag
Søndag

21.
28.

kl. 9.30
kl. 9.30

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

Jens Jørgen Krogsgaard
Malene Samsø Nielsen

kl.
kl.
kl.
kl.

3. søndag i fasten SOGNEINDSAMLING
Midfaste
Guldkonfirmation
Palmesøndag

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

I Asserballe kirke BEMÆRK side 2
Liturgisk gudstjeneste, med Nordborgkoret
Påskedag
Påskevandring for børn og voksne. Se side 2
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Store Bededag

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

Søndag
2. kl.10.00 Konfirmation
Søndag
9. kl. 9.30 5. søndag efter påske
Torsdag
13. kl. 9.30 Kristi Himmelfartsdag
Torsdag
13. kl. 8.30 Morgenkaffe i præstegården. Se side 3
Søndag
16. kl. 9.30 6. søndag efter påske
Søndag
23. kl. 9.30 Pinsedag
Mandag
24. kl.11.00 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste
				 Asserballe præstegård, Bygaden 13.
				 Holdes med Asserballe, Notmark og Ketting.
Søndag
30. kl. 9.30 	Trinitatis

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Malene Samsø Nielsen

Marts 2010
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7.
14.
21.
28.

9.30
9.30
9.30
9.30

April 2010
Skærtorsdag 1.
Langfredag 2.
Søndag
4.
Mandag
5.
Søndag
11.
Søndag
18.
Søndag
25.
Fredag
30.

kl.19.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl.14.00
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

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

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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