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Pinse i det fri med
Børne-familiegudstjeneste

2. pinsedag, den 28. maj kl. 10.00
En anderledes gudstjeneste for
børn og voksne i alle aldre. Vi
mødes ved spejderhytten Blommeshytten, der ligger i kanten af
Blommeskobbel skoven, Sønder
Kettingskov 17A. Der er skiltning ved landevejen og gode
parkeringspladser ved hytten.
2. pinsedags gudstjenesten er et fælles arrangement
med invitation fra Ketting og Asserballe kirker til
alle. Gudstjenesten er arrangeret af De grønne Pigespejdere og sognepræst Anne Margrethe Hvas.
Den indeholder bøn, sang, musik, bibelfortælling
og skattejagt. Tag evt. selv tæppe eller campingstol
med. Der er fin lejlighed til at nyde en medbragt
madkurv efter gudstjenesten.
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Pilgrimsvandring for dem, der har lyst,
inden gudstjenesten 2. pinsedag
Mandag, 2. pinsedag, den 28. maj kl. 7.00
Vi mødes 2. pinsedag kl. 7.00 i Asserballe Præstegård og kører i fællesskab ud til startstedet på Alsstien. Vi vil gå ca. 10 km og derefter deltage i dagens
Friluftsgudstjeneste ved spejderhytten ved Blommeskobbel kl. 10.00.

Så skal vi på stranden igen
– der er Strandgudstjeneste
søndag den 17. juni kl. 9.30
En god tradition genoptages. Derfor inviterer Sebbelev og Osbæk beboerforening og sognepræst
Anne Margrethe Hvas igen til strandgudstjeneste
ved Sebbelev strandeng. Følg skiltene gennem Sebbelev, så er det let at finde frem til gudstjenesten
på stranden og tag gerne kaffekurven med. Der er
opstillet borde og bænke, så kirkekaffen kan nydes
efter gudstjenesten.

Ved Anne Margrethe Hvas

Pinse, en stor fest for – ja hva’ lige?
Går man med sit spørgsmål til vor tids leksikon
Wikipedia, så står her følgende:
„Pinse kommer af græsk pentēkostē, der betyder
„halvtredsindstyvende“ (dag efter påske) og er en
kristen højtid, der holdes årligt til minde om Helligåndens komme.“
Men pinse er mere end at tælle til 50 i en kalender.
Pinse er fest for Helligånden. Helligånden har meget
til fælles med kærligheden. Den er svær at forklare
og svært at bevise. Som kærligheden kan man ikke
se og håndgribeligt tage fat i Helligånden, men man
kan godt mærke, hvis noget er uden kærlighed og
uden ånd.
Helligånden er tilstedeværelse. Guds tilstedeværelse. Dermed er Helligånden svaret på Jesu løfte om,
at han altid vil være os nær. Helligånden er Guds
kraft, der berører og giver mod, glæde, begejstring,
inspiration og åbner vore øjne for nye muligheder.
Helligånden er svært at sætte på formel. Det er nu
heller ikke meningen, at vi skal det. Helligåndens
område er netop det ukontrollerbare, dér hvor Gud
viser sin kreativitet og skaberevne også ind i vores
verden i dag.
Helligåndens første manifestation kan vi læse om
i bibelen i Apostlenes Gerninger kap 2. Med udgangspunkt i bibelens fortælling om den første
pinsedag kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag.
Fordi det var gennem Helligåndens påvirkning, at
disciplene fik de evner der skulle til for at nå ud til
folk fra mange forskellige lande. Den første pinsedag satte skub i en personlig og en fælles forandring
mellem mennesker. Gennem Helligånden spredte
mænd og kvinders budskab om Jesus Kristus sig og
blev til en verdens omspændende tro.

Konfirmation i 2013
Skal I holde konfirmation i maj 2013?
Konfirmandindskrivning i Ketting præstegård
torsdag den 7. juni mellem kl. 16 og 18
Nu er det tid til konfirmandindskrivning for de
børn, der skal konfirmeres i foråret 2013, det vil sige
nuværende 6. klasses elever med relation til Ketting
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kirke. Indskrivning finder sted i Ketting præstegård,
Ramserl 20. Konfirmationen er søndag den 5. maj
2013.

Konfirmation eller ej?

Er I i tvivl, så kom og hør nærmere. Der er mulighed
for at melde sig til 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 også en kort introduktion til undervisningsforløbet.

Dette års konfirmander i Ketting kirke

Siddende fra venstre: Line Borggreen Kristiansen,
Julie Albers, Emma Nurkka, Maria Høhrmann Jensen, Kathrine Jensen, Cecilie Nygaard Bang, Anne
Christine Walsted Jørgensen
Stående fra venstre: Anne Margrethe Hvas, Anne
Helene Boysen, Nikolai Petersen, Marcus Richard
Neumann, Rasmus Eskildsen, Anders Christian Gregersen, Thor Pfeffer Matthiesen, Thomas Krog Dahlerup Andreasen, Cecilie Hermanni, Annette Birk

Siddende
fra venstre:
Lea Podgorski,
Line Kolb Geisler
Stående
fra venstre:
Anne Margrethe
Hvas,
Jacob Schmidt,
Pernille Heissel

Fotos af konfirmanderne: Perrod Foto

Nyt fra sognepræsten

j
Nyt fra menighedsrådet

Sognehus

Nu er tingene ved at lykkedes for os! Sønderborg
provsti har godkendt vores sognehusprojekt, nu
starter projektet.

Første fase er godkendelse hos kommunen, projektet bliver indsendt i april måned. Når godkendelsen
foreligger skal der holdes licitation, vi håber at vi
kan nå dette inden sommerferien, derefter vil vi
kunne starte byggeriet efter sommerferien.

Huset placeres på Kirkevænget 7, inde på grunden
på linie med kapellet. Vi får meget bedre forhold
for konfirmandundervisning – for sognemøder
og mulighed for at holde andre arrangementer,
der er relevante for Ketting sogn.
Ketting menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 20. juni kl. 19.30
Menighedsrådsmøder er offentlige og tilhørere er altid meget velkomne. Mødet holdes i præstegården.

Sommerfest

Orienteringsmøde om valg

Søndag den 26. august
I lighed med de forrige år inviterer vi til sommerfest i et telt i præstegårdshaven, søndag d. 26.
august efter gudstjenesten, der vil som vanligt
være information om kirkens tilstand, menighedsrådsvalget samt aktiviteter for børn.

Onsdag den 29. august kl. 19.30
Vi starter med en orientering om menighedsrådsarbejdet i Ketting sogn, derefter vil vi forsøge at lave
en fællesliste til valget, kommer der kun en liste ender det med „fredsvalg“, dvs. selve valget aflyses og
de, der er nævnt på listen er automatisk valgt.

Tilmelding til: Anne Margrethe Hvas 7447 1633,
graver Helge Paulsen 7447 2394, eller på listen der
hænger i våbenhuset, tilmelding senest søndag
den 19. august, oplys antal voksne og antal børn.

Hvis du synes at Folkekirken i Danmark skal fortsætte, så er det vigtigt at du møder op – der er
brug for at såvel kandidater, suppleanter og stillere møder frem.

Aktivitetsudvalget

Valgudvalget

Gudstjenester i sommerferien
Sommerferietid er ofte lig med at rejse og opleve nyt. Alt det kan man også herhjemme. Hvad med at tage
til gudstjeneste en søndag i Asserballe, og dér fejre gudstjeneste i et andet kirkerum. Mulighederne er der.
I juli måned holder vi skiftevis gudstjenester i Ketting og Asserballe søndag kl. 11.00.

Gudstjenester

Kirkekaffe - hver søndag

Maj 2012
Søndag 27. kl. 9.30 Pinsedag
Annette Birk
Mandag 28. kl. 10.00 2. pinsedag – Ud i det fri. Børnefamiliegudstjeneste
Anne Margrethe Hvas
				 ved Blommeshytten, Sønder Kettingskov 17A (se forsiden)

Juni 2012
Søndag 3. kl. 11.00
Søndag 10. kl. 9.30
Søndag 17. kl. 9.30
				
Søndag 24. kl. 9.30

Trinitatis søndag
Anne Margrethe Hvas
1. søndag efter trinitatis
Annette Birk
2. søndag efter trinitatis – Strandgudstjeneste
Anne Margrethe Hvas
ved Sebbelev strand (se forsiden) 		
3. søndag efter trinitatis
Annette Birk

Juli 2012
Søndag 1. kl. 11.00
Søndag 8. kl. 11.00
Søndag 15. kl. 11.00
Søndag 22. kl. 11.00
Søndag 29. Kl. 11.00

4. søndag efter trinitatis – i Asserballe kirke
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis – i Asserballe kirke
7.søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis – i Asserballe kirke

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

August 2012
Søndag 5. kl. 11.00 9. søndag efter trinitatis
Søndag 12. kl. 9.30 10. søndag efter trinitatis
Søndag 19. kl. 9.30 11. søndag efter trinitatis
Søndag 26. kl. 9.30 12. søndag efter trinitatis – Sommerfest i kirken
				 og præstegårdshaven

Annette Birk
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

September 2012
2. kl. 11.00 13. søndag efter trinitatis
9. kl. 9.30 14. søndag efter trinitatis

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

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-torsdag 8.00-9.00, 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. 4 udkommer i uge 36, 2012.
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