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Fastelavn er mit navn – børnefamiliegudstjeneste

Sigurd fortæller bibelhistorie
i ord og musik

søndag den 6. marts kl. 9.30 i Ketting kirke

søndag den 27. marts kl. 16.00 i Egen kirke

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 går vi over til Graverhuset, hvor vi skal slå katten af tønden og hygge os
med kakao og fastelavnsboller. Billetter til Sigurd
arrangement kan købes.

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Ketting sogn
søndag den 13. 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 enten med at gå rundt
eller ved at tage godt imod indsamlerne. Indsamlingsmateriale hentes og afleveres i Graverhuset,
Kirkevænget 7, hvor der traditionen tro er kaffe og
lagkage som tak for indsatsen.

Stadig ledige pladser på Alsace-turen

den 22.-28. maj 2011. Tilmelding til:
Anne Margrethe og Folmer Raabjerg Hvas,
Ramserl 20, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 16 33
frh@km.dk.

Alle tiders familiekoncert for
små som store,
hvor børn fra
Ketting, Asserballe og Egen er
med på scenen
sammen med
Sigurd. Familiekoncerten med
Sigurd er et samarbejde mellem
Ketting, Asserballe og Egen. Da
vi er mange til at
løfte arrangementet, er det muligt at sælge billetter
á 25 kr. Vi laver dette arrangement til glæde for
børnefamilier, store som små, der nyder at opleve
Sigurd fortælle og synge. Derfor er der et særligt
forsalg, hvor billetter kan bestilles på amrh@km.dk
frem til søndag den 6. marts. De bestilte billetter
skal afhentes ved Fastelavnsgudstjenesten i Ketting
kirke kl. 9.30.
Efter den 6. marts kan billetter købes hos Peter
Nebeling, Søndergade 4, Guderup, tlf. 74 45 83 23.
Resterende billetter sælges ved indgangen fra kl.
15.00

Nyt fra Sognepræsten
Ved Anne Margrethe Hvas

Det nytter
at kæmpe, hjælpe, håbe og tro!

Det er kristendommens grundkerne. Vi kan opleve
hvorfor, når vi om nogle uger fejrer påske. Langfredag ser alt håbløst ud. Jesus korsfæstes. Og hans
budskab om kærlighed, solidaritet og muligheder
for at få nye chancer i livet, selvom man har dummet sig – det budskab knægtes. Våbenmagten og
verdens herskere har overtaget. Men det tror vi
ikke er sandheden om Gud for:
Jesus opstår påskemorgen og bringer livet og håbet
tilbage, han giver os troen på at kærligheden sejrer
på trods af.
Det er sandt, men det kan være svært at få hold på.
Men tænk nu over det. Har du ikke selv oplevet
det. En solstråle varmer dit sind. Det kan være en
hilsen fra en bekendt, et uventet smil, en hjælpende hånd. Det er ikke en selvfølge. Det er en gave,
der beriger dit liv – en gave, hvor Gud gennem
mennesker omkring dig velsigner dit liv.
Også på verdens plan er der beviser på, at det
nytter.
FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO
skønner, at antallet af sultende i 2010 er faldet med
98 millioner mennesker. Det er da en af verdens
bedste nyheder. Det nytter at gøre en indsats for
verden fattigste. Og vi har i Ketting været med til
det, for vi har i flere år støttet Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling ”Slut sult nu”. Men sejren
over sult i verden er ikke vundet, der er stadig brug
for, at vi og andre vil hjælpe lidt til. FN skønner, at
der fortsat dør et barn hvert sjette sekund på grund
af underernæring, så der er stadig meget at gøre.
Men det nytter, og for hvert håb, der tændes i et
menneskers liv, er verden blevet et bedre sted.
Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Anne Margrethe Hvas.

Påske Pilgrims Vandring.
Skærtorsdag den 21. april kl. 15.00.

Vi går fra kirke til kirke i vores smukke natur.
Mød bare op ved Ketting kirketårn, der er ingen
tilmelding. Vi går uanset vejret, så tag fornuftigt
tøj og vandresko på. Medbring lidt mad og drikkelse. Turen er mellem 8–12 km og tilpasses vejret
og deltagere. Vi går ad smukke markveje og stier,

steder du muligvis aldrig har gået før. Vi holder
passende pauser undervejs.
Turen slutter med deltagelse i aftensmad i Asserballe Præstegård og Skærtorsdagens aftengudstjeneste (husk tilmelding til maden).
Yderligere information, Folmer Hvas 74 47 16 33.

Fælles spisning og gudstjeneste
Skærtorsdag aften
torsdag den 21. april spisning kl. 18.00 i Asserballe Præstegård og gudstjeneste kl. 19.30 i
Asserballe kirke

Skærtorsdagstema er fællesskab og måltid. Det
markerer vi på flere måder. Vi er to sogne, der
mødes, vi skal spise sammen og fejre gudstjeneste
sammen. Der serveres et festmåltid i stil med det
jødiske påskemåltid med lammesteg, bitre urter og
æbledessert, ganske som også Jesus gjorde det med
sine venner for næsten 2000 år siden. Det koster
20 kr. at spise med og tilmelding er nødvendig.
Man kan tilmelde sig til Anne Margrethe Hvas 74
47 16 33 / amrh@km.dk eller til graverkontoret i
Asserballe på tlf.: 74 47 31 07

Musik- stilhed og læsninger
Langfredag
Langfredag den 22. april kl. 9.30

Langfredag er en stilhedens og eftertankens dag.
Gennem bibellæsninger, billeder og musik tages
vi med ind beretningen om Jesus Kristus´ lidelseshistorie.

Sansegudstjeneste om alle påskens
dage for børn og voksne
Mandag den 25.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. Vaskefad, håndklæder og brød står klar, som det gjorde
Skærtorsdag. Ligesom vi ser Langfredags kors og
kan kigge ind i Påskemorgens tomme grav. En sansegudstjeneste hvor vi bevæger os rundt og oplever
de forskellige påskedages særlige stemning og
hører om, hvad der skete. Efter gudstjenesten må
alle børn få en æselridetur på ryggen af Romeo.

Nyt fra Menighedsrådet
Ved formand Poul Steffen Dam

Kirkegårdstakster 2011:
Der er moderate stigninger på taksterne i forhold
til 2010. Mht. til legater så kan man tegne legat for
en periode der er forskellig fra fredningsperioden.
Man kan selv beregne beløbet ved at gange det
antal år man ønsker legat med ren og vedligeholdelses priserne pr. år.
Vi sigter imod forudbetaling for ren og vedligeholdelse ved at udsende en regning i januar måned. Vi
vil gøre det trinvis over tre år, således at regningen

Ren og
vedligeholdelse pr. år

Barnegravsted
Kistegravsted
Urnegravsted

for 2011 vil blive sendt ud midt september/oktober. I 2012 sender vi regningen ud i april/maj
måned. Fra 2013 bliver regninger sendt ud i januar
måned.
Man kan som altid vælge selv at passe sit gravsted.
Hvis et gravsted ikke bliver passet og ukrudtet
gror højt, så kan menighedsrådet nedlægge gravstedet, d.v.s. fjerne stenen og behandle gravstedet,
som et ledigt gravsted, fredningstiderne gælder
selvfølgelig stadigvæk, der bliver ikke foretaget
nye begravelser eller urnenedsættelser før efter at
fredningsperioden er udløbet.
Graveren kan oplyse om de priser, der ikke er
nævnt her.

Antal Der betales efter

regningen hvert år

1

Almindelig vedligeholdelse
Forårs- og sommerblomster
Granpyntning - delvis

2

Almindelig vedligeholdelse
Forårs- og sommerblomster
Granpyntning - delvis

2

Almindelig vedligeholdelse
Forårs- og sommerblomster
Granpyntning - delvis

Inkl. "Det hele"
25%
moms

500
140
280
830
170
470
500
140
280

920

1470

920

"Legat" - Ren og
Antal Brugsperiode:
vedligeholdelse for en
- Kister 30 år
brugsperiode
Urner 10 år

Barnegravsted

1

Almindelig vedligeholdelse 15.000
Forårs- og sommerblomster 4.200
Granpyntning - delvis
8.400

Kistegravsted

2

Almindelig vedligeholdelse 24.900
Forårs- og sommerblomster 5.100
Granpyntning - delvis
14.100

2

Almindelig vedligeholdelse 5.000
Forårs- og sommerblomster 1.400
Granpyntning - delvis
2.800

Urnegravsted

"Legat" - Ren og
Antal Brugsperiode:
vedligeholdelse for en
- Kister 30 år
brugsperiode
Urner 10 år

Kiste i plæne (pr. kiste) 1
Kisteplæne m/plade
1
Urne i plæne (fællesgrav) 1
Urneplæne m/plade
2

Obligatorisk vedligeholdelse 6.600
Obligatorisk vedligeholdelse 7.560
Obligatorisk vedligeholdelse 2.750
Obligatorisk vedligeholdelse 5.500

9.200

Sognemøde
Heidi Brüning:
En kvindes usædvanlige livshistorie.
onsdag den 16. marts kl. 19.30 i præstegården

Forældreløs som 2 årig i 1945, vokset op i dansk
mejerist familie ved den polsk-tyske grænse,
deporteret til Dresden, nu bosat i Rinkenæs.
Heidi Brünning fortæller om sit liv ud fra den
erindringsbog hun lige har udgivet med titlen: Min

Gudstjenester

kære mor. En medrivende aften om en lille piges
liv levet midt i historiens storpolitiske stormvejr.

Menighedsrådsmøder
Alle møder er offentlige og holdes kl. 19.30 i konfirmandstuen i præstegården.
Mødedatoer: 9. marts og 4. maj.

Kirkekaffe - hver søndag

Februar 2011
Søndag
Søndag
Søndag

13.
20.
27.

kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

Sidste søndag efter hellig 3 konger		
Septuagesima		
Seksagsima		

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6.
13.
20.
27.

kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 16.00

Fastelavn Børne-familiegudstjeneste		
1. søndag i fasten		
2. søndag i fasten		
3. søndag i fasten		

Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk

April 2011

Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag

3.
10.
17.
21.

Fredag
Søndag
Mandag

22.
24.
25.

Maj 2011

Søndag

1.

Søndag
Fredag
Fredag
Søndag

8.
15.
20.
22.

kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 18.00
kl. 19.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 14.00
		
kl. 10.00
kl. 12.00
		
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

Børnefamiliekoncert m. Sigurd arrangør Egen, Ketting og Asserballe (se forside)

Fastelavn		
Anne Margrethe Hvas
Mariæ bebudelses dag		
Annette Birk
Palmesøndag		
Anne Margrethe Hvas
fælles spisning i Asserballe Præstegård (se side 2 vedr. tilmelding)
Skærtorsdag gudstjeneste i Asserballe kirke		
Anne Margrethe Hvas
Langfredag Liturgisk gudstjeneste (se side 2)
		
Anne Margrethe Hvas
Påskedag		
Annette Birk
2. påskedag Børne-familiegdstjeneste (se side 2) 		
Anne Margrethe Hvas
Konfirmantion
Anne Margrethe Hvas & Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Konfirmantion		
Der henvises til nabokirkerne p.g.a konfirmation i Asserballe, hvor begge præster medvirker

3. søndag efter påske
		
Bededag		
4. søndag efter påske		

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Frederik Birkler

Sognepræst (kbf) Provst 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 · 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 og fredag er fridage.
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
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