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Strandgudstjeneste
på Sebbelev strandeng
Søndag den 18. juli kl. 9.30

I solskin var der sidste sommer en frisk strandgudstjeneste i Sebbelev.
Vi var rigtig mange, der nød en anderledes gudstjeneste i det fri. Det fine samarbejde mellem spejderne, Sebbelev og Osbæk beboerforening og sognepræst Anne Margrethe Hvas har givet os alle lyst
til at gentage succesen. Derfor inviterer Sebbelev og
Osbæk beboerforening og Ketting kirke igen i den
kommende sommer til strandgudstjenste ved Sebbelev strandeng. Følg skiltene så er det let at finde
frem til gudstjenesten på stranden og tag gerne kaffekurven med. Der er opstillet borde og bænke, så
kaffen kan nydes efter gudstjenesten.

Husk: Morgenkaffe i præstegården
Kristi Himmelfartsdag den 13. maj kl. 8.30

Husk: 2. pinsedag
Den 24. maj kl. 11.00 i det fri
ved Asserballe præstegård
Prædikant Anne Margrethe Hvas. Ligeledes medvirker Jens Jørgen Krogsgård, kirkernes kor og

www.kettingkirke.dk
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organister. Igen i år samles vi til festlig pinse i det
fri. Menighederne i Asserballe, Notmark og Ketting samles til gudstjeneste under åben himmel.
Tag picnickurven med.

Nyt fra Sognepræsten
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Sogneeftermiddag i Præstegården
Onsdag den 26. maj kl. 14.00-16.00
At ældes med ynde

Det er titlen provst emeritus Lorenz P. Christensen
har valgt at give sit foredrag. Spændende bliver det
at høre, dette foredrag udfolde sig. Under kaffen
bliver der rig lejlighed til at snakke sammen og
evt. stille spørgsmål til Lorenz Christensen. Haven
er åben, og er vejret til det kan enhver, der har lyst,
begive sig ud på en lille havevandring.

Skal I holde konfirmation i maj 2011?

Konfirmandindskrivning i Ketting præstegård
mandag den 7. juni kl. 16.00

Nu er det tid til konfirmandindskrivning for de
børn, der skal konfirmeres i foråret 2011, det vil sige
nuværende 6. klasses elever. Indskrivning finder
sted i Ketting præstegård mandag den 7. juni kl.
16.00. Konfirmationen er søndag den 1. maj 2011.
Pinse i det fri.

Af Anne Margrethe Hvas

Til eftertanke
"Venlige ord kan være små og enkle at sige,
men de giver genlyd i det uendelige".
Det er kloge ord, der er blevet sagt af Mother Teresa.
Hun var nonne i Indien og hjalp i mange år fortvivlede mennesker i den fattigste del af Calcuttas
slum. I radioen forleden hørte jeg om, hvor vigtigt
det er, at vi er miljøbeviste. At vi omgås vores ressourcer med forstand. Og det er jo rigtigt.
Det fik mig til at tænke lidt over, hvordan vi bruger
en af vores vigtigste ressourcer. En ressource vi alle
har i os. Vore ord. De ord vi bruger, når vi taler
sammen. De ord vi vælger at bruge, når vi udtrykker glæde, og de ord vi bruger, når vi er vrede eller
stressede. Eller blot de ord, der kommer ud af vores
mund, uden vi måske tænker så meget over det.
Måske det var lige netop det vi skulle gøre - tænke
over de ord, der kommer ud af vores mund. På
gaden, i tv og radio er det ikke længere usædvanligt
at høre ord, der kan få ens tanker hen på forurening.
Hvordan mon de påvirker os indvendigt?

Konfirmation eller ej ?

Er I i tvivl, så kom og hør nærmere. Der er mulighed for at melde sig til og være med uden at
bestemmelsen er taget. Så kan efterårets undervisning måske afklare spørgsmålet. Forældre og
kommende konfirmander inviteres til indskrivningen. I skal medbringe kopi af dåbsattest evt.
navneattest. Der bliver en kort introduktion til
undervisningsforløbet, hvorefter hver enkelt konfirmand indskrives.

Minikonfirmander - hva´ er det?

Går dit barn i 3. klasse vil I i løbet af sommeren
modtage en indbydelse til minikonfirmandundervisning. Det er et tilbud til 3. klasses børn fra
sognet, hvor vi mødes efter skoletid i Ketting præstegård. Gennem leg, sang, fortælling og aktiviteter
stifter børnene bekendtskab med de helt grundlæggende temaer i kristendommen. Yderligere
information gives med glæde af Anne Margrethe
Hvas tlf. 74 47 16 33.

At vi bliver mere bevidste om at bruge ord med
omhu, det skal være mit sommerønsker for os alle.
At vi tager Mother Teresas livsklogskab til os. At
vi tænker over, hvor stor betydning små venlige
ord har på vores omgivelser - og ja, de smitter jo
også indad.
Årets minikonfirmander 2010.

j
Nyt fra Menighedsrådet

Af Poul Steffen Dam

Sommerfest

Kirkegårdstakster

Søndag den 22. august kl. 9.30

I det sidste nummer af kirkebladet kneb det med
pladsen - her er et uddrag af de nye takster, der
gælder fra 1. januar 2010. Der kommer yderligere stigninger de næste år. Indtil nu har det været
provstiets politik at holde taksterne lave, og lade
kirkeskatten betale noget af vedligeholdelsen af
gravstederne. Der kommet nye tider og en lov der
fastslår at vedligeholdelsen af gravsteder om nogle
år skal kunne ”hvile i sig selv”. Yderligere oplysninger hos graver Helge Paulsen eller kirkeværge
Conny Hell.

Selvom økonomien strammer til - så holder vi
også i år sommerfest. Vi starter med gudstjeneste
kl. 9.30 og fortsætter derefter i præstegården og
slutter omkring kl. 15. Man kan tilmelde sig på
en liste i kirken eller til graveren tlf. 74 47 23 94
(tirs- til fredag 8-16). Der vil være aktiviteter for
børn, tag børn og brønebørn med. Vi håber på at
mange som sædvanligt vil efterkomme indbydelsen. Menighedsrådet er værter ved sommerfesten.

Ren og vedligeholdelse af gravsted

Vælg mellem betaling efter regning pr. år
eller over en periode* (kister 30 år/urner 10 år)

Barnegravsted
Almindelig vedligeholdelse
Forårs- og sommerblomster
Granpyntning - delvis
Det hele

Pr. år
425,125,250,800,-

Periode
4.806,25
1.443,75
2.881,25
9.131,25

Pr. år
Kistegravsted 2 pladser
Almindelig vedligeholdelse 756,25
Forårs- og sommerblomster 231,25
Granpyntning - delvis
456,25
Det hele
1.443,75

Periode
15.950,4.781,25
9.593,75
30.325,-

Pr. år
425,125,250,800,-

Periode
4.806,25
1.443,75
2.881,25
9.131,25

Urnegravsted 2 pladser
Almindelig vedligeholdelse
Forårs- og sommerblomster
Granpyntning - delvis
Det hele

*Obligatorisk vedligeholdelse ved brugsperiode
Pr. kiste i plæne 6.000,- Inkl. plade 6.875,Pr. urne i plæne 2.500,- Inkl. plade 5.000,-

Billederne er fra sidste år – hoppepude til de mindre
og træklatring for de større.

Fra højre øverst:
Gunnar Sørensen, Egon Kublick,
Flemming Jørgensen, Henrik Kristiansen,
Christian Skovmand, Johannes Thomsen,
Henning Kaad, Johannes Deichgræber,
Margit Johansen, Irene Gregersen,
Sonja Bang og Anne Margrethe Hvas
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Guldkonfirmation den 21. marts 2010.

Farvel til Malene Samsø Nielsen
Fra oktober 2008 har Malene Samsø Nielsen arbejdet i en 50% præstestilling som hjælpepræst til
provsten. I slutningen af marts måned måtte vi sige
farvel til Malene Samsø Nielsen, der har besluttet
at søge nye arbejdsmæssige udfordringer.
Med tak for den tid vi har delt og nydt godt
af Malenes venlige og imødekommende væsen,
ønsker vi Malene alt godt fremover.
Endnu er det uvist, hvornår der kommer en ny
præst i den ½ hjælpepræstestilling, der knytter sig
til Ketting og Asserballe, fordi jeg også er provst i
Sønderborg Provsti.

Gudstjenester

Som det kan ses af gudstjenestelisten får vi i de
næste måneder god hjælp af pensionerede provst
Søren Ruager. Søren Ruager er for få år siden flyttet til Sønderjylland efter mange år som præst og
provst i Østjylland. Udover de mange års præsteerfaring har Søren Ruager gennem årene udgivet en
del bøger og skrifter om især gammel- og nytestamentlige emner.
Søren Ruager skal have stor tak for den hjælp,
han så velvilligt har sagt ja til at give.
Anne Margrethe Hvas
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   Kirkekaffe - hver søndag

Maj 2010
Torsdag 13.
kl. 8.30
Morgenkaffe i præstegården (Se omtale)
Torsdag 13.
kl. 9.30
Kristi Himmelfartsdag
Søndag 16.
kl. 9.30
6. søndag efter påske
Søndag 23.
kl. 9.30
Pinsedag
Mandag 24.
kl. 11.00
2. pinsedag Friluftsgudstjeneste
				Fælles med Notmark, Asserballe og Ketting
				
(Se omtale)
Søndag 30.
kl. 9.30
Trinitatis søndag

Søren Ruager
Henriette Heide-Jørgensen
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

Juni 2010
søndag 6.
søndag 13.
søndag 20.
søndag 27.

kl.
kl.
kl.
kl.

9.30
9.30
9.30
9.30

1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis
3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis

Søren Ruager
Søren Ruager
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

Juli 2010
søndag 4.
søndag 11.
søndag 18.
søndag 25.

kl. 9.30
5. søndag efter trinitatis
kl. 11.00	Fællesgudstjeneste i Asserballe
kl. 9.30
Strandgudstjeneste (Se omtale)
kl. 9.30
8. søndag efter trinitatis

Henriette Heide-Jørgensen
Maria G. Christiansen
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

9 . søndag efter trinitatis
10. søndag efter trinitatis
11. søndag efter trinitatis
12. søndag efter trinitatis
Sommerfest i præstegårdshaven (Se omtale)
13. søndag efter trinitatis

Søren Ruager
Søren Ruager
Søren Ruager
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

Sognepræst (kbf) Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, tlf. 74 47 16 33, e-mail: amrh@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 Augustenborg · Tlf. 74 47 14 48

August 2010
søndag 1.
kl. 9.30
søndag 8.
kl. 9.30
søndag 15.
kl. 9.30
søndag 22.
kl. 9.30
				
søndag 29.
kl. 9.30

