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Stop sult !

Vær med i sogneindsamlingen
til Folkekirkens Nødhjælp
i Ketting sogn
søndag den 4. marts kl. 12.15

Meld dig som indsamler! hos indsamlingsleder Anne
Margrethe Hvas 74 47 16 33.
Du kan hjælpe både med at tage en rute eller ved
venligt og gavmildt at tage godt imod indsamlerne
ved din gadedør. Indsamlingsmateriale hentes og
afleveres i graverhuset, Kirkevænget 7.
Traditionen tro er der kaffe og lagkage som tak for
indsatsen.
De indsamlede midler går via Folkekirkens
Nødhjælp til bekæmpelse af sult i verden.
www.noedhjaelp.dk/ sogneindsamling
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og
et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til
mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er
følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle
sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder
for at klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp
og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i
værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt plan.

Gudstjenester særligt for børn,
børnefamilier og bedsteforældre:
Søndag den 11. marts kl. 9.30
Moses med vandrestav og tavlekridt
Vi skal høre om Moses liv. Fra han som ganske lille
blev lagt i en sivkurv og fundet af en egyptisk prinsesse, til han som voksen førte jødiske slaver i frihed. Og
om hvordan han af Gud fik to tavler med færdselsregler til os, så vi kan have det godt med hinanden.
2. påskedag mandag den 9. april kl. 14.00
Påskevandring med æsel
Gudstjenesten former sig som en bevægelses- og
sanse-fortælling. Med æslet Romeo går vi op til
kirken. I kirken bevæger vi os gennem de forskellige påskedages handlinger og betydning. Vi skal
mærke, smage, se og røre. Efter gudstjenesten er der
kaffe, saft og mulighed for en ridetur på æslet.

Påsken
En helt særlig fest, der strækker sig over flere dage.
Pilgrimstur, gudstjenester og fællesspisning.
Skærtorsdag den 5. april
Skærtorsdag er der fælles pilgrimsvandring for Ketting og Asserballe sogne med efterfølgende gudstjeneste kl. 17.00 og derefter fællespisning i Asserballe
kirke og præstegård. Alle er velkomne til at deltage i
det hele, eller i dele af arrangementet. Tilmelding til
spisning hos Annette Birk, tlf. 40 47 32 02.
Pilgrimsturen begynder ved Augustenborg Slotskirke kl. 12.30. Turen går af naturskønne stier og små
veje over Sebbelev, Egen og af en spændende rute til
Asserballe Kirke. Efter en tur på ca. 14 km slutter vi
af med gudstjeneste og fællesspisning.
Der vil være indlagte pauser på skønne steder hvor
medbragt mad / kaffe kan nydes. Vi går ikke hurtigere end alle kan følge med. Hvis vejret ikke viser sig
fra den bedste side kan ruten blive tilpasset efter forholdene. Undervejs vil der være mulighed for hyggeligt samvær, men også tid til stilhed og eftertanke.
Medbring godt humør og lidt proviant til turen. Hvis
du har spørgsmål til Pilgrimsturen, så kontakt Lars
Jensen på tlf. 20 82 16 03.
Langfredag, den 6. april kl. 11.00
Liturgisk gudstjeneste med sang, musik
og bibellæsning
Påskedag, søndag den 8. april kl. 9.30
Festgudstjeneste med trompet og påskens
store sejrssalmer

Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk
Den svenske biskop
Martin Lönnebo
har for år tilbage
lavet en bedekrans,
Kristuskransen.
Hans intention
med kransen er, at
give os en hjælp til
at leve et kristent liv
i bøn og eftertanke.
Vi kender bedekranse fra andre trossamfund. At
have noget i hænderne, som er rart at røre ved,
kan give tryghed, rum for fordybelse og muligheden for samtale, med det der er uden for os, Gud.
Kransen består af 18 perler.
Gudsperlen (den største perle, guldfarvet )
Stilhedsperlerne (de 5 aflange perler )
Jeg perlen (en lille hvid perle )
Dåbsperlen eller Overgivelsesperlen (stor hvid perle )
Ørkenperlen (sandfarvet perle )
Bekymringsløshedsperlen (blå perle )
Kærlighedsperlen (rød perle )
Offerperlen (den anden røde perle )
Hemmelighedsperlerne (3 små hvide perler )
Nattens perle (sort perle )
Opstandelsesperlen (stor hvid perle )
Til hver perle følger en lille bøn. Det kræver lidt
øvelse at blive fortrolig med Kristuskransen.
I år får konfirmanderne mulighed for at opnå en
vis fortrolighed med kransen ud fra Free Spirit af
Anna Helleborg Kluge. Det er mit håb, at de i årets
løb har fundet en ro i og med sig selv, sammen med
Kristuskransen, som de kan havde glæde af og finde
tryghed ved i livet fremover.

Bededag, fredag den 4. maj kl. 9.30
i Asserballe kirke
Bededags gudstjeneste med fokus på bøn gennem
brug af Kristuskransen. Gudstjenesten bygges op
omkring bøn, stilhed og musik. Kristuskransens
perler giver sanserne impulser og hjernen stof til eftertanke. Efter gudstjenesten er der en kort pilgrimstur, så det er muligt for både store og små at gå med.

Det er op til os, hver især, at finde ud af om Kristuskransen kan bruges og giver mening. Den kan
være med til at give ro i en travl hverdag. Den kan
blive en kær ven i situationer hvor livet gør ondt.
Kristuskransen kan købes ved forlaget Unitas.
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Sognemøder
Et liv som tryllekunstner
ved Heinz Saxburger
Onsdag den 22. februar kl. 19.30 i Ketting præstegård
Heinz Saxburger har stået på scenen i 42 lande med
sit trylleshow. Ved denne sogneaften fortæller han
om sit liv, giver en smagsprøve på sin tryllekunst og
viser film fra en af de mange optrædener.
Alle er hjertelig velkomne. Der er tilmelding til
Anne Margrethe Hvas på tlf. 74 47 16 33 senest
mandag den 20. februar.

Ruth Birk Christensen rejser ud med
soldaterne til både Irak og Afghanistan
Onsdag den 21. marts kl. 19.30 i Ketting præstegård
Lige hjemkommet fra endnu en tur for at oprette et
soldaterhjem i et af verdens brændpunkter fortæller Ruth Birk Christensen om sit arbejde som „kuf-

mutter.“ Som leder af KFUM’s soldaterhjem både i
Irak og Afghanistan har hun skabt hygge, omsorg
og hjemlighed midt i krigszonen. I 2009 blev hun
kåret som årets helt for sin indsats. En spændende
aften om engagement, menneskelighed og næstekærlighed ført ud i praksis.
Læs mere på www.lykkemusic.dk/Ruth_Christensen. Alle er hjertelig velkomne. Der er tilmelding
til Anne Margrethe Hvas på tlf. 74 47 16 33 senest
mandag den 19. marts.

Sogneeftermiddag med
hygge, kaffeborg og billedforedrag
Onsdag den 9. maj kl. 14.00-16.00 i Ketting præstegård
Karen og Poul Dam fortæller gennem billeder om
Colorado plateauet i det vestlige USA. Et fantastisk
naturområde der er 8 gange større end Danmark.
Efter kaffebordet er der traditionen tro mulighed
for en lille gåtur rund i haven. Alle er hjertelig velkomne. Der er tilmelding til Anne Margrethe Hvas
på tlf. 74 47 16 33 senest mandag den 7. maj.

Nyt fra menighedsrådet
ved Poul Steffen Dam

Kirkegårdstaksterne for 2012
Er reguleret med ca. 7%. Herunder et lille uddrag af de nye takster. Man kan få et takstblad hos graveren.
Ren og vedlige- Antal Der betales efter regning Inkl. 25%
„Det hele“
holdelse pr. år pladser
hvert år
moms
Barnegravsted
1
Almindelig vedligeholdelse
540 kr.
Forårs- og sommerblomster
150 kr.
Granpyntning – delvis
300 kr.
990 kr.
Kistegravsted
2
Almindelig vedligeholdelse
890 kr.
Forårs- og sommerblomster
190 kr.
Granpyntning – delvis
510 kr.
1590 kr.
Urnegravsted
2
Almindelig vedligeholdelse
540 kr.
Forårs- og sommerblomster
150 kr.
Granpyntning – delvis
300 kr.
990 kr.

Man kan tegne legat,
dvs. kirken passer gravstedet et antal år – her er
prisen = antal år ganget
med prisen for et år.
Fredningstiden, dvs. det
antal år en grav skal ligge urørt er i Ketting 10
år for en urne og 30 år
for en kiste.

Menighedsrådsvalg 2012
Folkekirkerne i Danmark styres af et menighedsråd med et antal medlemmer antallet er afhængig
af sognets størrelse. I Ketting sogn er der 6 valgte
medlemmer + sognepræsten, desuden er der en
medarbejderrepræsentant. De fleste steder ender
det med et aftalevalg. Såfremt der kun er opstillet
det antal medlemmer, der skal være, så aflyses valget

og de opstillede er automatisk valgt. Der har ikke i
mands minde været afholdt valg i Ketting.
Aviserne er fyldt med dommedagsforudsigelser om,
hvor svært det vil være at finde det tilstrækkelige antal kandidater. Jeg skal her opfordre Ketting sogns
beboere til at møde op, når vi indkalder til orienteringsmøde før valget.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, og afholdes normalt den første onsdag hver anden måneden.
Datoerne er 7. marts og 2. maj.
Møderne holdes i præstegården. De begynder kl. 19.30, og tilhørere er altid meget velkomne.

Gudstjenester

Kirkekaffe - hver søndag

Februar 2012
Søndag 26. kl. 9.30 1. søndag i fasten

Annette Birk

Marts 2012
Søndag 4. kl.11.00
Søndag 11. kl. 9.30
		
Søndag 18. kl. 9.30
Søndag 25. kl. 9.30

2. søndag i fasten – sogneindsamling (se forsiden)
3. søndag i fasten – børnegudstjeneste (se forsiden)

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

Midfaste
Mariæ bebudelse

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

April 2012
Søndag 1. kl.11.00
Torsdag 5. kl. 17.00
				
Fredag 6. kl.11.00
Søndag 8. kl. 9.30
Mandag 9. kl. 14.00
Søndag 15. kl. 9.30
Søndag 22.			
Søndag 29. kl. 9.30

Palmesøndag
Annette Birk
Skærtorsdag – fælles i Asserballe
Annette Birk
med efterfølgende spisning (se side 2)
Langfredag
Annette Birk
Påskedag
Anne Margrethe Hvas
2. påskedag – påskevandring (se forsiden)
Anne Margrethe Hvas
1. søndag efter påske
Anne Margrethe Hvas
Der henvises til gudstjenester i nabosognene pga. konfirmation i Asserballe
3. søndag efter påske
Annette Birk

Fredag 4. kl. 9.30
				
Søndag 6. kl. 10.00
Søndag 6. kl. 12.00
Søndag 13. kl. 9.30
Torsdag 17.		 kl. 9.30
				
Søndag 20. kl. 9.30

Bededag i Asserballe kirke (se side 2)
Anne Margrethe Hvas
Gudstjeneste med Kristuskransen og efterfølgende kort pilgrimstur
Konfirmation af stort hold
Anne Margrethe Hvas og Annette Birk
Konfirmation af lille hold
Anne Margrethe Hvas
5. søndag efter påske
Anne Margrethe Hvas
Kristi Himmelfart – fælles i Ketting kirke
Annette Birk
Morgenkaffe i Ketting præstegård kl. 8.30
6. søndag efter påske
Annette Birk

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.
Kirkebil: Tlf. 74 47 24 00 · www.kettingkirke.dk · kirkeblad nr. 3 udkommer i uge 21, 2012.

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

Maj 2012

