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Juletræet tændes
og lys bæres ind i kirken

Søndag den 28. november, 1. Søndag i Advent
Kl. 15.15 tændes vores fælles juletræ på pladsen ved
kirken. Landsbylauget sørger for en fornøjelig tid
med æbleskiver, julesang, og slikposer til børnene.
Kl. 16.00 begynder gudstjenesten, hvor børnene
bærer lys og stjerner ind i kirken. Forrest bæres
vores Fredslys fra Bethlehem. Adventskransen tændes og der holdes en kort børnefamiliegudstjeneste,
hvor alle kan være med.

Adventsgudstjeneste, hygge og frokost

Søndag den 5. december kl. 9.30 til ca. 13.00
Adventstiden er en travl tid, men også en tid, hvor
vi gerne mødes for at hygge og få lidt godt at spise.
Menighedsrådet har ofte indbudt til pensionistjuleeftermiddag. I år vil vi gerne give flere voksne
mulighed for at deltage. Derfor holdes adventshygge
og frokost i forlængelse af gudstjenesten 2. søndag
i advent. Vi vil gerne bede om tilmelding til arrangementet, så vi kan tilberede en passende frokost.
Tilmelding gives til Anne Margrethe Hvas 74 47 16
33. Kirkebilen kan som altid benyttes.

De 7 læsninger – med Nordals-koret

Søndag den 19. december kl. 16.00
I mørkningen denne søndag eftermiddag tænder vi
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lys i kirken og holder en stemningsfuld musikgudstjeneste. Denne dejlige engelske juletradition har for
tredje år i træk fundet vej til Ketting. De 7 læsninger
er en musikgudstjeneste, hvor der veksles mellem
bibelske læsninger, musik og fællessang med nogle
af vore mange julesalmer. En stemningsfuld og
smuk forberedelse til julens mange dage.

Børnefamiliegudstjeneste om
vand – dåb og tryghed

Søndag den 30. Januar kl. 14.00
Gudstjenesten former sig som et fortælledrama,
hvor vi oplever bibelens budskab gennem bevægelse, musik og fortælling. Børnene inddrages,
som de har lyst og mod til det. Børn og voksne i
alle aldre er meget velkomne. Man kan hverken
være for lille eller for gammel til at deltage i denne
gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der saftevand,
kaffe og kiks.

Kyndelmisse aftengudstjeneste

Onsdag den 2. februar kl. 19.30
Kyndelmisse er en gammel kirkelig festdag. Vinterens vendepunkt, hvor vi i kirken sætter fokus
på lyset komme og dets betydning for vores liv.
I gudstjenesten vil der derfor indgå lystænding,
stilhed og stemningsfuld musik, ligeledes medvirkerne konfirmanderne.

Nyt fra sognepræsten
Ved provst Anne Margrethe Hvas
Fra januar 2010 har jeg, som sognepræst, fået
endnu et sogn at tage vare på, nemlig Asserballe
sogn. Det betyder naturligvis mere arbejde til mig
som præst, men det betyder også, at der er gode
muligheder for at udvikle samarbejdet imellem
de to sogne, så vi i fællesskab kan få gode oplevelser sammen. Når vi f.eks. er lidt flere konfirmander, kan der arrangeres noget lidt ud over
det sædvanlige, så det bliver mere spændende at
være konfirmand i både Ketting og Asserballe. Et
eksempel er den konfirmand-gospelweekend, der
blev afholdt den sidste weekend i oktober.

imod Annette Birk-Sørensen, nu hvor hun her i
Ketting og Asserballe er gået i gang med sit første
præsteembede.

Præsentation af
Annette BirkSørensen

Annette kommer til os
med mangfoldige erfaringer både fra arbejdslivet og fra fritidslivet.
Hun er uddannet sygeplejerske og har arbejdet
både på Skejby Sygehus
intensiv afdeling og som
hjemmesygeplejerske i
Århus Kommune.

Annette Birk-Sørensen

I sin fritid har Annette været Grøn Pigespejder
siden barndommen. Hun medbringer også erfaringer fra abejde på et protestantisk plejehjem for
fysisk- og psykiskhandicappede i Frankrig.

Udover mit præstearbejde i Ketting og Asserballe,
varetager jeg arbejdet som provst i Sønderborg
Provsti, der er landets 5. største provsti. Samlet set
giver det arbejde til mere end én person. Derfor er
der tilknyttet en 50% hjælpepræstestilling til mit
sognepræstearbejde. Således indgår jeg i et præsteteam, hvor jeg og hjælpepræsten hver yder 50%, og
altså tilsammen passer det fuldtidspræsteembede,
der omfatter Ketting og Asserballe sogne.
Søndag den 31. oktober blev Annette Birk-Sørensen ordineret og indsat som præst i Asserballe
kirke. Annette indgår i præsteteam med mig,
således, at hun får halvdelen af mit præstelige
arbejde. Derfor vil Annette ofte komme til Ketting, for vi deler arbejdet i Ketting og Asserballe
ligeligt imellem os. Det betyder, at I som medlemmer af folkekirken i Ketting sogn, vil opleve, at I
har to præster. I praksis betyder det, at I vil møde
os begge skiftevis til gudstjenester, sognemøder,
begravelser og kirkelige handlinger. Ligesom vi
samarbejder omkring konfirmand- og minikonfirmandundervisning. Jeg håber, I vil tage vel

Når Annette skal sige noget om hendes jobskifte
henviser hun til, at hun i 1997 valgte at udleve sin
ungdomsdrøm. Hun begyndte på det teologiske
studium med den hensigt at uddanne sig til at blive
præst i folkekirken. Selvom Annettes præsteembede her hos os, er hendes første, så medbringer
hun også præstelige erfaringer. Hun har undervist
konfirmander og været assisterende korshærspræst i Århus, ligesom Annette har været frivillig i
Kirkens Korshærs Nattjeneste i Århus.
Da Annette Birk-Sørensen er overenskomstansat
præst, følger der ikke en præstebolig med, som
hun skal bo i. Men Annette slog til, da hun fik
mulighed for at bosætte sig i Lysabild præstegård.
Vi i menighedsrådene er glade for, at Annette har
fået bolig så tæt på os. Annette selv sætter pris
på, at hun er nær det præstelige arbejde i Asserballe og Ketting. Det kan man da kalde en win-win
situation, hvor alle parter får noget godt ud af det.
Fra Annettes kollegaer både fra hendes tidligere
arbejdspladser og fra hendes engagement i kirkeligt arbejde lyder det samstemmende, at Annette
er rigtig god at arbejde sammen med.
Derfor er jeg helt sikker på, at vi har meget at
glæde os til, når vi nu skal til at lære Annette BirkSørensen at kende som en del af præsteteamet
ved Ketting og Asserballe kirker. Fra den anden
halvdel af præsteteamet skal lyde en hjertelig og
varm velkomst ind i arbejdsfællesskabet.

Sognemøder
Liv og død i menneskets hænder

Onsdag den 19. januar kl. 19.30 i præstegården
Foredrag ved Ole J. Hartling, overlæge og tidligere formand for Det Etiske Råd. Ole Johannes
Hartling er kendt for sine skarpsindige indlæg om
etiske spørgsmål. Han vil føre os gennem en række
emner, som kan give anledning til overvejelser. Bør
vi mennesker f.eks. altid gøre alt, hvad teknologien
giver os mulighed for? Væsentlige emner, der kan
give anledning til eftertanke og en god samtale.

På øen er en befolkning, der lever i nuet, fordi man
har lært, at man ikke kan være sikker på, hvordan
naturen vil opføre sig i morgen. Der er lagt op til
en spændende aften, hvor Karen og Poul Dam
fortæller og viser billeder fra kirker, byer og fra en
storslået natur med vandfald, geysere, gletschere.

Island rundt

Onsdag den 9. februar kl. 19.30 i præstegården
Lysbilledforedrag ved Karen og Poul Dam. De giver
følgende stikord til aftenens indhold: Island er en ø,
der ligger hvor den europæiske og den nordamerikanske fastlandssokkel støder sammen. Island har
været befolket i mere end 1000 år.
Efterårets minikonformander
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Nyt fra Menighedsrådet
Ved formand Poul Steffen Dam

Året 2010

2010 nærmer sig sin afslutning, det er på sin
plads med et lille tilbageblik over nogle få af årets
aktiviteter:
Der er afholdt minikonfirmandundervisning som
sidste år. Nogle kirkegængere kan sikkert huske
tegningerne i kirken i december 2009.

Kirkegårdstakster

Der kan forventes en stigning i disse i 2011. Hvis
man overvejer at lave en legataftale, så er der
penge at spare, hvis det gøres inden årsskiftet. De
der får en årlig regning på vedligeholdelse har
hidtil betalt ved årets afslutning. Der er også nye
regler her, der skal nu betales forud. Vi vil gradvist bevæge os imod dette og vil sikkert udsende
en regning midt i året 2011.

Kirkegården

Fastelavn med udklædte børn og tøndeslagning,
påskevandringen med æselridning, pilgrimsvandring til Asserballe med et fælles påskemåltid, friluftsgudstjeneste, strandgudstjeneste, guldkonfirmation og sommerfesten i præstegårdshaven. Jesus
på slottet – er gennemført endnu engang – næsten
alle 3. klasses børn (800-900 børn) fra kommunens
skoler besøger Sønderborg slot og under deres tur
rundt på slottet oplever forskellige optrin fra biblen.

Vi bliver større og kisterne bliver større. Det betyder, at de fylder mere på kirkegården og vore gravsteder er ret små. Det betyder, at vi må lave forandringer på de meste snævre steder på kirkegården,
vi er ved at planlægge disse. Der vil være nogle
gravsteder, der bliver berørt af forandringerne. Når
vi har et overblik, vil vi henvende os direkte til de
berørte gravstedsejere.

Vi håber at komme et skridt længe imod realiseringen af vores sognehus, så vi snart kan påbegynde
byggeriet. Marlene Samsøes beslutning om at stoppe som hjælpepræst og de forskellige vikarer har
kunnet mærkes på den almindelige kirkegang. Med
ansættelsen af Annette Birk-Sørensen vil vi igen få
vores faste præstestab og ser frem til en forbedring.

Offentligt menighedsrådsmøde, hvor alle er velkomne: Næste møde er 12. januar kl. 19.30 i
præstegården.

Menighedsrådsmøde

På menighedsrådets vegne ønskes I en
Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Als – Alsace t/r
Tilbud om en alsidig og oplevelsesrig busrejse til
Alsace 22.-28. maj 2011. Allerede nu kan I tilmelde
jer for at være sikre på at komme med. Vi har plads
til 40 deltagere.
Rejsebrochuren, der indeholder et righoldigt program samt pris, findes i kirken eller kan rekvireres hos rejselederne Anne Margrethe og Folmer
Raabjerg Hvas, Ramserl 20, 6440 Augustenborg, tlf.
7447 1633 – frh@km.dk.

Kirkekaffe – om søndagen

November 2010

kl. 09.30
kl. 16.00

December 2010

søndag 5.
kl. 09.30
søndag 12.
kl. 09.30
søndag 19.
kl. 16.00
				
fredag 24.
kl. 14.00
fredag 24.
kl. 16.00
lørdag 25.
kl. 09.30
søndag 26.
kl. 09.30

Januar 2011

Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i Advent

A. Birk-Sørensen
A. M. Hvas

2. søndag i Advent
3. søndag i Advent
4. søndag i Advent
De 7 læsninger
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag

A. M. Hvas
A. Birk-Sørensen
A. Birk-Sørensen
A. M. Hvas
A. M. Hvas
A. Birk-Sørensen
A. M. Hvas

lørdag
1.
kl. 15.00
søndag 2.
kl. 09.30
søndag 9.
kl. 09.30
søndag 16.
kl. 09.30
søndag 23.
kl. 09.30
søndag 30.
kl. 14.00
				

Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
1. søndag efter Helligtrekonger
2. søndag efter Helligtrekonger
3. søndag efter Helligtrekonger
Børne-familiegudstjeneste om vand,
dåb og tryghed.

A. Birk-Sørensen
A. M. Hvas
A. Birk-Sørensen
A. M. Hvas
A. Birk-Sørensen

onsdag 2.
kl. 19.30
søndag 6. 		kl. 09.30
søndag 13.
kl. 09.30

Kyndelmisse Lysgudstjeneste
Der henvises til afskedsgudstj. i Notmark
Sidste søndag efter Helligtrekonger

A. M. Hvas
Maria Gitz Christiansen
A. Birk-Sørensen

Februar 2011

A. M. Hvas

Sognepræst (kbf) Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 16 33,
e-mail: amrh@km.dk. Træffes bedst mandag-tirsdag 8.00-9.00, onsdag-torsdag 12.00-13.00 og fredag er fridag.
Sognepræst Annette Birk-Sørensen · tlf. 40 47 32 02, e-mail: abi@km.dk.
Træffes bedst i Asserballe Præstegård onsdag mellem kl. 10.00-12.00 eller på telefon. Mandag er fridag.
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: Tlf. 74 47 24 00 · www.kettingkirke.dk · kirkeblad nr. 2 udkommer i uge 7 2011

Tryk: Als Offset, Augustenborg · Tlf. 74 47 14 48

Gudstjenester
søndag 21.
søndag 28.

Torvet i Kayserberg

