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Morgenkaffe i præstegården
Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 2. juni kl. 8.30

Traditionen tro byder menighedsrådet på morgenkaffe og rundstykker inden gudstjenesten Kristi
Himmelfastsdag. Vi samles i præstegården og
hygger os, inden klokkerne kalder til gudstjeneste i
Ketting kirke kl. 9.30. Alle er velkomne. Kirkebilen
kan bestilles både til præstegården og til kirken.

2. pinsedag i det fri
Mandag den 13. juni kl. 11.00
I år har Notmark inviteret til friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Notmark. Gudstjenesten
begynder kl. 11.00 og Malene Freksen er prædikant. Der er mulighed for at nyde medbragt madkurv efter gudstjenesten.

Sogneeftermiddag
med kaffebord og fællessang
Onsdag den 15. juni kl. 14.00–16.00
Vi får besøg af Anne-Louise Lund Jensen, der
er sognemedhjælper i Christianskirken, og tidligere organist Tove Holm. De to har sammensat
et sangprogram med overskriften Sommerglæder.

Glasmalerierne med tre konfirmandfortolkninger af
lignelsen om Den fortabte Søn. (Foto: FRH 2011)
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Gennem fortælling og fællessang vil Anne-Louise
Lund Jensen og Tove Holm lede første del af eftermiddagen. Så der bliver rig lejlighed til at nyde fællessang, kaffebord og en gåtur i haven, hvis vejret
tillader det. Af hensyn til kaffebordet er der tilmelding til arrangementet til Anne Margrethe Hvas 74
47 16 33 eller på amrh@km.dk. Tilmeldingsfristen
er fredag den 10. juni.

Nyt fra Sognepræsten
Ved Anne Margrethe Hvas

Foråret er højtidernes
og festernes tid i kirken
Således også i år, hvor vi har haft to konfirmationer
i Ketting kirke. Det var en flot konfirmationsdag,
og mange både familier og 6. klasses elever er sikkert allerede begyndt at glæde sig til næste år, hvor
det er deres tur til at holde konfirmation.
I Ketting præstegård holdes der konfirmandindskrivning torsdag den 16. juni. Der er åbent
hus fra kl. 16.00–18.00. Konfirmandundervisning
følger skoleåret og begynder i september måned.
Konfirmationen i 2012 er søndag den 6. maj.

Konfirmation eller ej?
Det spørgsmål er der måske nogle, der stiller sig
selv. En mulighed for at finde svar på det spørgsmål er at deltage i konfirmandundervisningen. Så
derfor, er I i tvivl, så kom og hør nærmere. Der er
mulighed for at melde sig til konfirmandundervisningen 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.
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Konfirmation i Ketting kirke
Søndag den 1. maj 2011 kl. 10.00:
Michelle Christensen
Annemette Lykke Jacobsen
Karina Frank Jensen
Maria Jensen
Lena Kleinert
Vibeke Tang Larsen
Kira Laugesen
Íris Lind Rúnarsdóttir
Mads Skydsgaard Hansen
Marcel Bennedsgaard Hansen
Martin Holger Iversen
Kunuk Josva Erik Jacobsen
Jonas Nurkka
Kasper Petersen
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Konfirmation i Ketting kirke

Søndag den 1. maj 2011 kl. 12.00:
Casper Friedrichsen Hansen
Jesper Snitker Kirkegaard
Theis Stamer Thomsen

En daglig dosis vitaminer er godt – også i sommervarmen
Dåbsbørnene får den! Konfirmanderne får den!
– En Bibel i gave fra Ketting kirke.
Og det er fordi Bibelen er en brugsbog, som kun bliver bedre, jo mere man kommer til at læse i den. For
nogle år siden lavede Bibelselskabet en sjov, lille varedeklaration. Og det er jo altid godt at vide, hvad der
er i de varer, vi sætter vores penge og tid i, så her er den:

Bibelfakta:

Indhold:
Ingredienser:
Anvendelsen:
Dosis:

Det Gamle og Det Nye Testamente på dansk, 1136 sider.
Profetier, salmer, fortællinger og breve.
Til prædiken, undervisning og andagt.
Gerne dagligt.

Næringsindhold:

Holdbarhed*

Information

Visdom:

40%

Uåbnet: Til den bliver glemt.

www.bibelselskabet.dk

Glæde:

30%

Åbnet: Evigt

eller enhver boghandel

Håb:

20%

Fremstillet: Ca. 700 f. kr. – 120 e. kr.

Trøst:

10%

Opbevares tilgængeligt for alle

*Bemærk: Dette er ikke et light-produkt! Kan indeholde spor af græske og hebraiske gloser.
Ha' en god sommer. Jeg håber, den må blive fyldt med vitaminer af enhver slags – også disse.
Anne Margrethe Hvas
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Nyt fra Menighedsrådet

Ved Poul Steffen Dam

Program:

Jubilæums sommerfest

09:30 Gudstjeneste i Ketting kirke
11:00 Velkomst – Sommerfesten begynder i
teltet i præstegårdshaven
Aktiviteter for børn starter
12:00 Spisning – grillmad og salat leveres af
BS-Food Augustenborg
13:15 Kirkekoret underholder
13:30 „Rigets tilstand“
nyt fra menighedsrådet ved formanden
14:00 Kaffe
14:30 Afslutning og oprydning

Søndag den 14. august 2011

Vi fortsætter traditionen med sommerfesten i
præstegårdshaven igen i år – vi håber at mange
som sædvanligt vil have mulighed for at deltage.
Vi holder jubilæum i år – det er sommerfest nummer 10.
Da antallet af deltagere hver gang har været
omkring 100 voksne og 30 børn, betyder det, at
omkring 10% af sognets beboere deltager hvert år
– på 10 år har det betydet at et antal der svarende
til sognets beboere har deltaget.
Sidste år øsregnede det – så vi forventer solskin i
år – men vi har dog bestilt et stort telt, hvis vore
forventninger ikke holder stik.
Tilmeld jer – tag gerne børn, børnebørn og oldebørn med.

Tilmelding med opgivelse af antal voksne og antal
børn kan sendes med e-mail til psdam@mail.dk,
pr. telefon til graveren 74 47 23 94 eller skriv jer på
listen, der hænger i våbenhuset.
På gensyn den 14. august
På vegne af Ketting menighedsråd

Minikonfirmander – hva´ er det?
Skal dit barn i 3. klasse vil I i løbet af sommeren
modtage en indbydelse til minikonfirmandundervisning. Gennem leg, sang, fortælling og aktiviteter
stifter børnene kendskab med de helt grundlæggende temaer i kristendommen. Sidste år fik minikonfirmanderne mulighed for at synge med i et
Sigurd-kor, der optrådte med Sigurd på scenen den
27. marts 2011. Det var en spændende og dejlig
oplevelse for os alle.

Yderligere information gives med glæde af Annette
Birk, 40 47 32 02 eller
Anne Margrethe Hvas, 74 47 16 33.

Gudstjenester

   Kirkekaffe - hver søndag

kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

Juni 2011

Torsdag 2. kl. 9.30
				
Søndag 5. kl. 9.30
Søndag 12. kl. 9.30
Mandag 13. kl. 11.00
				
Søndag 19. kl. 9.30
Søndag 26. kl. 9.30

Juli 2011

Søndag 3. kl. 9.30
Søndag 10. kl. 11.00
				
Søndag 17. kl. 9.30
Søndag 24. kl. 11.00
				
Søndag 31. kl. 9.30

August 2011

Søndag 7.
Søndag 14.
Søndag 21.
Søndag 28.

kl.
kl.
kl.
kl.

9.30
9.30
9.30
9.30

September 2011

Søndag

4.

kl. 9.30

Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske

Anne Margrethe Hvas
Frederik Birkler
Annette Birk

Kristi Himmelfartsdag
8.30 morgenkaffe i præstegården (se forsiden)
6. søndag efter påske
Pinsedag festgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste i Notmark præstegårdshave
Prædikant Malene Freksen (se forsiden)
Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis

Annette Birk

2. søndag efter trinitatis
3. søndag efter trinitatis
fælles gudstjeneste i Asserballe kirke
4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter trinitatis
fælles gudstjeneste i Asserballe kirke
6. søndag efter trinitatis

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

7. søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis Sommerfest (se side 3)
9. søndag efter trinitatis
10. søndag efter trinitatis

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

11. søndag efter trinitatis

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

Maj 2011

Fredag 20.
Søndag 22.
Søndag 29.

