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NB ! Gudstjenestetider

Gem dit kirkeblad, for vi går en festlig tid i møde
med mange højtider. Det betyder forskellige
gudstjenester på forskellige tidspunkter. Samtid
har Ketting menighedsråd ønsket at få nogle lidt
senere gudstjenestetider en gang i mellem. Derfor
vil der fremover som regel være gudstjeneste kl.
11.00 den første søndag i hver måned i Ketting og
de øvrige søndage kl. 9.30.

Gudstjenesteomtaler
Juletræet tændes og lysene
bæres ind i kirken
Søndag den 27. november kl. 16.00
1. Søndag i Advent er det tid til den traditionsrige
indledning på adventstiden i Ketting. Kl. 15.15 tændes juletræet på p-pladsen ved kirken. Landsbylauget sørger for en fornøjelig tid med æbleskriver, julemand, juletræsdans og slikposer til børnene.
Kl. 16.00 begynder gudstjenesten, hvor børnene bærer lys og stjerner ind i kirken. Når alle lys og børn
er kommet ind og adventskransen er blevet tændt,
holdes en kort festlig børnefamiliegudstjeneste.
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De 7 læsninger: Musikgudstjeneste
med deltagelse af Sydals Koret
I mørkningen den 18. december kl. 16.00
4. søndag i advent, tænder vi lys i kirken og holder
en stemningsfuld musikgudstjeneste.
De 7 læsninger er en musikgudstjeneste efter engelsk tradition, hvor der veksles mellem bibelske
læsninger, musik og fælles sang med nogle af vore
mange julesalmer. Sydals Koret medvirker med musikalske indslag ved denne stemningsfulde indledning på julens mange dejlige dage.

Gudstjenesteomtaler
Dåbstræf for små og store
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Søndag den 15. Januar kl. 14.00
Dåbstræf for børn og voksne i Ketting Kirke. Det
er en børnefamiliegudstjeneste, der 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. 19.00
Ved gudstjenesten fejrer vi i Ketting kirke vinterens
vendepunkt. Kyndelmisse er en gammel kirkelig
festdag. Gudstjenestens fokus er lysets komme og
dets betydning for vores liv. I gudstjenesten vil der
derfor indgå lystænding, stilhed og stemningsfuld
musik, ligeledes medvirkerne konfirmanderne.

Fastelavn er mit navn
– børnefamiliegudstjeneste,
udklædning og tøndeslagning

Søndag den 19. februar kl. 9.30
En fornøjelig børnefamiliegudstjenester, hvor
vi gør som i gamle dage
og holder kirkefest 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
Graverboligen, hvos vi skal slå katten af tønden og
hygge os med kakao og fastelavnsboller.

Nyt fra sognepræsten
Ved Anne Margrethe Hvas

Folkekirkens fremtid
Der tales i denne tid meget om folkekirkens fremtid.
Det er godt. For Folkekirken trænger til, at vi alle
åbent drøfter med hinanden, hvilken vej vi gerne vil,
at kirken skal bevæge sig hen i fremtiden.

I 1849 ville man lige vente lidt
med en ny lov om Folkekirken

Vi venter stadigt!
For nok står Folkekirkens forhold og orden beskrevet i Grundloven, men da Danmark fik sin
første Grundlov den 5. juni 1849 kunne folketinget ikke blive helt færdige med afsnittet om Folkekirken. Ét kunne man dog blive enige om, at der
skulle laves en lov om kirkens styreform og Statens økonomiske støtte til Folkekirken. Det skulle
så bare lige laves lidt senere. I 1855, 1863, 1866,
1915, 1920 og senest i 1953 blev grundlovet justeret, men der blev ikke gjort noget mere ved den
afventende lov om Folkekirken. Så her står vi i dag
162 år efter. Arbejdet fra 1849 mangler stadig at
blive gjort færdigt.

Meget tyder på, at der fra flere og flere politikere er
et ønske om, at nu skal vi ikke vente meget længere.
Der er behov for at få lavet nogle bestemmelser omkring Folkekirken især i relation til ledelse og Statens økonomiske bidrag til Folkekirken. Det er mit
håb, at der kommer gang i denne vigtige debat, så
der kan ske noget indenfor de næste par år. Men
hvad der vil ske, ja, det er svært at sige.

Kirkeråd

Flere og flere taler om, at vi skal have et Kirkeråd,
der består af folkevalgte medlemmer og nogle biskopper og præster. Andre taler også om, at Folkekirken helt skal løsrives fra staten. Det er et skridt,
der ikke nødvendigvis skal tages, også selvom vi
får en lov, der rydder lidt op i de mange uafklarede
spørgsmål. Derfor håber jeg, at der kommer mere
gang i en bred debat om struktur, økonomi og visioner for Folkekirkens fremtid.

Du afgør Folkekirkens fremtid

Jo, det er vigtigt, at der kommer orden i forholdet
mellem Den danske Stat og Den danske Folkekirken. MEN, den endnu vigtigere fremtid ligger jo
lige her. Her hvor vi bor, hvor vores kirke ligger.
Hvordan skal fremtiden tegne sig her? Det afgør du!
For en kirke uden mennesker er kun en bygning.
Kirkens liv leves gennem mænd og kvinder, der
kommer til kirke for at fejre gudstjeneste, konfirmation, dåb, bryllup og tage afsked ved begravelser. Det er mennesker, der udgør kirken, og vi har
også noget at sige om kirkens fremtid. Det aller
vigtigst er, at du bruger din kirke flittigt. Det er
den bedste måde at påvirke fremtiden på i Ketting sogn.
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Sognemøder

MAF – flyver for livet

Onsdag den 16. november kl. 19.30
i Ketting præstegård
Niels Kristian Sørensen fra den danske afdeling af
Mission Aviation Fellowship (MAF) fortæller om
det vigtige arbejde, der udføres i nogle af verdens
mest udsatte områder. Flyvemaskiner er omdrejningspunktet i dette hjælpearbejde, hvor der hvert
tredje minut døgnet rundt starter eller lander et
MAF-fly et eller andet sted i verden for at bringe
medicin, nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem til deres bestemmelsessted. MAF har
mere end 1.200 ansatte, heraf mere end halvdelen

Nyt fra menighedsrådet

Året 2012

Vi tager igen fat på et nyt kirkeår. Et kirkeår starter 1. søndag i advent, som vanligt markere vi det
i Ketting på festlig vis i samarbejde med Landsbylauget med juletræ’s tænding, godteposer, gløgg
og æbleskiver og til sidst kirkegang.

Menighedsrådsvalg

2012 er valgår i kirkelig sammenhæng. I efteråret
2012 bliver der indleveret kandidatlister, det ender ofte med en liste, så det bliver fredsvalg.
Jeg kom i menighedsrådet som 45-årig, har været
med i omkring 22 år og været formand i de 20 år
– det har været en givende tid med mange forskelligartede opgaver.
Jeg har indtil nu været med til at ansætte 3 organister, 2 graver/kirketjener, 1 medhjælper og 2
præster, hvor den sidste også er blevet udnævnt til
provst.
Der har været adskillige praktiske opgaver, der
ud over den daglige drift og vedligeholdelse også
har omfattet, facade- og vindues renovering af
præstegården, restaurering af kirkens inventar,
anlæggelse af P-plads, bygning af kapel og graverhus, udskiftning af kirkens tag, indvendig renovering af kirken.

er lokale medarbejdere. MAF opererer i 34 ulande
og har ca. 200 piloter og 125 fly i aktiv tjeneste.
Alle er hjertelig velkommen. Der er tilmelding til
Anne Margrethe Hvas på tlf. 74 47 16 33 senest
mandag den 14. november.

Et langt liv i samfundets tjeneste
Onsdag den 18. januar kl. 19.30
i Ketting præstegård
Fhv. kriminalinspektør Hans Jørn Feldthaus fortæller gennem sine oplevelser som politimand om
et langt liv i samfundets tjeneste.
Alle er hjertelig velkommen. Der er tilmelding til
Anne Margrethe Hvas på tlf. 74 47 16 33 senest
mandag den 16. januar 2012.

Som medlem af et menighedsråd er der nok at
tage fat på, men det er også udviklende, man har
mulighed for at deltage i opgaver med et budget,
som de færreste magter som privatpersoner.
Jeg skal opfordre alle sognets beboere til at overveje om Ketting Menighedsråd var noget for dem.
Med venlig hilsen
Poul Steffen Dam

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, og afholdes
normalt den første onsdag hver anden måneden. I
dette kirkeblads periode er der møde onsdag den
4. januar 2012 kl. 19.30. Mødet holdes i præstegården og tilhørere er altid meget velkomne.

Sogneaftener
Vi vil for fremtiden skrive i vores annoncer, at
»alle er velkomne«. Det vil betyde flere tilhørere –
engang imellem rammer vi et arrangement, som
der er så megen interesse for, at vi må sige nej til
nogle.
Modtagere af Ketting Kirkeblad har den fordel at
de kender arrangementet før andre – derfor skal
vi opfordre til, at I tilmelder jer hurtigt.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

Provst Anne Margrethe Hvas traktere med en lille
julehistorie og en munter jule-quiz.

Sognemøder
Julehygge i præstegården
Onsdag den 30. november fra kl. 14.00–16.00
i Ketting præstegård
En hyggelig eftermiddag med julebag og julesang.

Gudstjenester

Alle der har lyst til at deltage er velkomne. Tilmelding til Anne Margrethe Hvas på tlf. 74 47 16 33
senest mandag den 28. november.

Kirkekaffe - hver søndag

November 2011
Søndag 6.
Søndag 13.
Søndag 20.
Søndag 27.

kl.
kl.
kl.
kl.

9.30
9.30
9.30
16.00

Allehelgen
21. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i Advent – juletræet tændes kl. 15.15

Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

2. søndag i Advent
3. søndag i Advent
4. søndag i Advent – De 7 læsninger med Sydals koret
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. Juledag – fælles gudstjeneste m. Asserballe i Ketting

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

Nytårsdag
1. søndag efter Hellig tre Konger
Børne-familiegudstjeneste med dåbstræf
3. søndag efter Hellig tre Konger
Sidste søndag efter Hellig tre Konge

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

December 2011
kl.11.00
kl. 9.30
kl. 16.00
kl. 14.00
kl. 16.00
Søndag 25. kl. 9.30
Mandag 26. kl. 9.30

Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag

4.
11.
18.
24.

Januar 2012
Søndag 1.
Søndag 8.
Søndag 15.
Søndag 22.
Søndag 29.

kl. 15.00
kl.11.00
kl. 14.00
kl. 9.30
kl. 9.30

Torsdag 2.
Søndag 5.
Søndag 12.
Søndag 19.
Søndag 26.

kl. 19.00 Kyndelmisse
Annette Birk & konfirmander
Ingen gudstjeneste, der henvises til Asserballe kl. 9.30		
–
kl. 9.30 Seksagesima
Anne Margrethe Hvas
kl. 9.30 Fastelavn
Anne Margrethe Hvas
kl. 9.30 1. søndag i fasten
Annette Birk
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