Børne- familiegudstjeneste
med mini-konfirmander
Søndag den 3. oktober kl. 9.30
med efterfølgende kirkefrokost.
Kom og hold gudstjeneste sammen med årets minikonfirmander, der er med til at lave denne børnefamiliegudstjeneste. Så der bliver noget at komme
efter for børn og voksen i alle aldre.
Efter gudstjenesten er alle inviteret til en enkelt lille
kirkefrokost i præstegården. Frokosten koster 10 kr.
for børn og 20 kr. for voksne.

GOSPEL-gudstjeneste
med over 60 konfirmander
Søndag den 31. oktober kl. 11 i Asserballe kirke.
Kom og oplevet brag af en godspelgudstjeneste,
hvor konfirmander fra Ketting. Asserballe og Vester
Sottrup holder gospelgudstjeneste som afslutning
på en-stor fælles konfirmand-gospel weekend.
Konfirmanderne har fået undervisning af dirigent
og musiker Henrik David Miki<elsen, der er uddannet fra Det KgL Danske Musikkonservatorium i
1996 som almen musikpædagog. Henrik har dirigeret og sunget gospel siden 1990' eme og leder i dag

www.kettingkirke.dk

3 gospelkor i København. Henrik Mikkelsen medbringer dygtige gospelkorsangere, der skal hjælpe
og inspirere konfirmanderne, så de numre de lærer
kommer til at lyde rigtig godt.
Ved gudstjenesten synger konfirmanderne
de
gospelnumre, de har lært på weekenden, så kom og
vær med til en festlig, medrivende og livsbekræftende søndagsgudstjeneste i Asserballe kirke kl. 11.

Nyt fra Sognepræsten

Af Anne Margrethe Hvas

Til eftertanke
Frem for alt: Vogt dit hjerte,
for derfra udgår livet.
(Ordsprogenes bog 4,23)
Magareta Melin har skrevet en fin lille bog: Tro godt
om dig hjerte. I den står verset fra Ordsprogenes
bog. Nu hvor sommeren er lagt bag os, og hverdagens travlhed og mange pligter har godt fat i os,
da kan det være godt at tage det bibelvers til sig. Et
visdomsord, der handler om at prioritere. Prioritere
- hvad er vigtig og nødvendigt at lige jeg tager mig
af. Og ikke mindre vigtigt at vide med sig selv, hvad
der ikke er helt så vigtigt. Megen energi bruger vi på
at nå alt det, vi synes, vi skal nå - tiden løber fra os
- slår ikke til. Det siger vi alle og konstatere, at vi
ikke når halvdelen af alt det, vi gerne vil.

Brug efterårets tiltagende mørke til et øjebliks eftertanken, kom i nærkontakten med dit grundlæggende værdisæt. Giv tid til stilheden og Guds
nærheden.
5 minutter i hverdagen, en søndag
formiddag i kirken hvor salmer og bibeltekster har
en bemærkning til vort liv og vore prioriteter. Det er
god og sund levevis. Det er overlevet visdom gennem hundrede af år i kirken. Nu er der oven i købet
flere lægelige undersøgelser der viser, at mennesker
der går i kirke lever længere og mere sundt.
Hvorfor? Det ved videnskaben ikke. Men mon ikke
en del af svaret ligger i bibelverset: Frem for alt: Vogt
dit hjerte, for derfra udgår livet.

+++

Magareta Melin skriver: "Det sker let, når man lever
under pres, at man mister kontakten med sit hjerte
og ikke mærker, hvor slemt det har det, at det bliver
spaltet og uroligt, overbelastet, tungt og tomt': Lever
vi uden at have hjertet med, så bliver alt så glædesløst. Vi kan sagtens have succes og alligevel aller
inderst inde kun føle tomhed og uro.
Pas godt på dit hjerte - for derudfra udgår livet. Det
er en bibelsk grundtanke, at vi i selve vort livsåndedrag har en forbindelse med Gud. Guds ånden blev
pustet ind i det første menneske og i dette åndedrag
blev til livet selv. Vi siger jo også, at vi skal have hjertet med i tingene, og det hentyder netop til dette.
Evnen til at prioritere får vi gennem kontakten
til vort livs grundlæggende værdisæt. For kristne
vokser dette værdisæt ud af en stadig forbindelse til
Gud. En forbindelse, der er ligeså livgivende som et
spædbarns første åndedrag. At kunne prioritere i
sit liv hænger således sammen med at have forbindelse til sit værdi grundlag. Kun gennem en tydelig
forbindelse, bliver det klart, hvad der er vigtigt og
nødvendigt, og hvad der må træde i anden, tredje
eller syvende række.

•••

Kettings konfirmander

2. maj 2010 .

Alle helgens dag med lystænding
og navneoplæsning
Søndag den 7. november kl. 9.30
Et lys for hver vi har mistet i sognet i årets løb tændes og deres navne læses op. På den måde mindes
vi efter gammel dansk skik vore kære, der nu er
døde. Når vi nævner deres navne og mindes deres
liv, mindes vi i håbet om og troen på, at Guds løfte
gælder vore døde som os selv, at vi hører hjemme i
Guds nærhed - i livet og efter døden i evigheden.

kirken. Landsbylauget sørger for en fornøjelig tid
med æbleskriver. julemand, juletræsdans og slikposer til børnene. Kl. 16 begynder gudstjenesten,
hvor børnene bærer lys og stjerner ind i kirken.
Når lysene er kommet ind og adventskransen tændt
holdes en kort børnefamiliegudstjeneste.

1. søndag i advendt
Søndag 28. november kl. 15.15
tændes juletræet og lysene bæres ind i kirken.
Kl. 15.15 tændes vores fælles juletræ på pladsen ved

1. søndag i advent.

Sognemøder
Et møde med hospitalsklovnen

Mille

Onsdag den 15. september kl. 19.30
i Ketting præstegård.
Kom og hør nærmere om det at være hospitalsklovn.
Når hospitalsklovnen Mille fortæller om sit arbejde.
Hjemmesiden www.danskehospitalsklovne.dkoplyser, at der findes 25 aktive hospitalsklovne i Danmark. De besøger 21 hospitaler rundt om i landet,
ligesom Hospitalsklovnene også besøger ældreeentre og handicapinstitutioner. Men hvad laver en
hospitalsklovn? Hvorfor er det arbejde så vigtigt?
Det og meget mere vil Mille fortælle om.
Fra Ketting til København
- Folkekirke på mange måder
Foredrag med Kaj Bollmann. Onsdag den 13. oktober kl. 19.30 i Ketting præstegård.
Kaj Bollmann har i mange år været præst, generalsekretær i Kirkefondet, foredragsholder og forfatter
til en rækker bøger og artikler om folkekirken og tro
i Danmark. Senest har han udgivet bogen "Kirke til

tiden': Sidste år var han kandidat ved bispevalget i
Københavns Stift og blev nr. 2. Siden 1. februar i år
er han sognepræst i Jylling sogn ved Roskilde.
Kaj Bollmann vender på denne sogneaften tilbage
til sin hjemegn, da han er opvokset i Sebbelev og
konfirmeret i Ketting kirke. I sit foredrag vil han
tage udgangspunkt i sin egen vej fra Ketting sogn
til København, for så at belyse, hvor mangfoldig
en størrelse folkekirken er, og hvad det er for en
udvikling, vi står i.
Fællessang og Salmer
med Lisbeth Smedegaard Andersen
Tirsdag den 2. november kl. 19.30
i Asserballe præstegård.
En aften i fællesskab med Asserballe sogn, hvor vi
skal synge og høre præst og salmedigter Lisbeth
Smedegaard Andersen fortælle om nogle af de
mange nye og gode salmer, som hun skrevet gennem årene. I den nye salmebog, der udkom i 2002,
er der kommet 7 salmer med skrevet af Lisbeth
Smedegaard Andersen. Alt i alt, er der lagt op til en
dejlig sangaften. så kom og syng med.

6400

Smedegade 36
Ketting
6440 Åugustenborg

Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, og afholdes normalt den første onsdag i måneden. Datoerne er L
september, 6. oktober og 3. november. Møderne
holdes i præstegården. De begynder kl. 19.30, og
tilhørere er altid meget velkomne.

HUSK sommerfesten

22. august 2010

Sommerfesten begynder med gudstjeneste kl. 9.30
og fortsætter derefter i teltet i præstegårdshaven, der
vil være aktiviteter for voksne og for børn.
Tilmelding: tlf. 7447 2394 tirsdag - lørdag (8-16)
(graveren) eller send E-mai! ti!: kettingkirke@
besked.com. Fortæl os hvor mange voksne og hvor

Gudstjenester

mange børn der kommer. Man kan også skrive
sig på listen, der hænger i våbenhuset (kirken er
åben mandag - lørdag 8-16 og om søndagen ifm.
gudstjenester). Det koster ikke noget at deltage i
sommerfesten, (vi overvejer at samle penge ind ti!
et velgørende formål). Kirkebi!en kan
benyttes som sædvanlig.
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AUGUST 2010
søndag
søndag

22.
29.

kl. 9.30
kl. 9.30

12. søndag efter trinitatis
Sommerfest i præstegårdshaven
13. søndag efter trinitatis

Anne Margrethe

Hvas

(Se ovenfor)
Anne Margrethe Hvas

SEPTEMBER 201 O
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5.

12.
19.
26.

kl.
kl.
kl.
kl.

9.30
9.30
9.30
14.00

14. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
16. søndag efter trinitatis
NB! Børne-familiegudstjeneste

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

9.30
9.30
9.30
9.30
11.00

Mini-konfirmandgudstjeneste
19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis
21. søndag efter trinitatis
Konfirmand-gospel-gudstjeneste

i Asserballe

Søren Ruager
Anne Margrethe Hvas
Søren Ruager
Anne Margrethe Hvas

OKTOBER 2010
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

3.
10.
17.
24.
31.

(se forside)

(se forside)

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

NOVEMBER 2010
Søndag

7.

kl. 9.30

Søndag

14.

kl. 9.30

Søndag
Søndag

21.
28.

kl. 9.30
kl. 16.00

Allehelgens mindegudstjeneste
med navneoplæsning (se side 3)
Kransenedlæggelse efter gudstjenesten
ved mindestenen for l. verdens krig
Sidste søndag i kirkeåret
l. søndag i advent (se side 3)

Anne Margrethe

Hvas
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Anne Margrethe Hvas

Sognepræst (kbf) Anne Margrethe Raabjerg Hvas· Ramserl 20, Ketting, tlf. 7447 1633, e-mail: arnrhækm.dk
Sognepræst (hjælpepræst til provsten) Vakant
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 472394
Menighedsrådsformand
Poul Steffen Dam· Smedegade 36, Ketting, tlf. 74471487
Kirkebil: Tlf. 74 47 24 00 . Kirkekaffe hver søndag

