Tag med en tur i Paradisets have
Børnefamiliegudstjeneste
søndag den 23. september
kl. 11.00 i Ketting kirke
Gudstjenestens tema i Paradisets have opleves gennem alle sanser. Gennem sang, musik og fortælling
føres vi ind i en af de allerførste bibelske fortællinger. Gudstjenesten er tilrettelagt med særligt hensyn
til både store og små, børn som voksne.

Hvorfor gør vi som vi gør,
når vi holder gudstjeneste?
Søndag den 7. oktober kl. 1i. 00
En introduktion til højmesse med forklaringer undervejs. Konfirmanderne viser vej ind i gudstjenestens forskellige led og forklarer undervejs i gudstjenesten, hvorfor vi siger, står, sidder og bevæger os,
som vi gør på de forskellige tidspunkter i gudstjenestens ritual. En god anledning til at komme lidt ind
og bag om det ritual, som bruges overalt i Danmark,
når der holdes gudstjenester i landets kirker.
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Gospel med over 60 konfirmander
og eget husorkester
Søndag den 28. oktober kl. 11.00 i Ketting kirke
Konfirmander fra Ketting, Asserballe og Vester Sottrup har sammen med organist og gospelinstruktør
Peter Steinvig og Trine Halse brugt hele lørdagen
på at forberede dette brag af en gospelgudstjeneste.
Det er 3. år vi holder en sådan gospelgudstjeneste
og denne gang holdes gudstjenesten i Ketting kirke.
Og som noget helt nyt, er der sammensat et gospel
orkester til lejligheden. Så gå ikke glip af denne livsglade og begejstrende gudstjeneste.

Alle helgens dag med navneoplæsning
Søndag den 4. november kl. 11.00
Vi tænder et lys for dem, vi har mistet i årets løb og
navnen på vores kære, der ikke længere er iblandt
os, læses op. Derved mindes vi om, at vi lever i håbet
om og troen på, at Guds løfte gælder os alle, både os
selv og vores døde, at vi alle hører hjemme i hans
nærvær. Såvel i livet som i døden. Traditionen med
navneoplæsning og lystænding er en gammel kristen tradition, som fortsat lever både her i sognet,
som ude i den store kristne verden.

At huske og mindes
Børnefamiliegudstjeneste
med kransenedlæggelse
søndag den 11. november kl. 11.00
Gudstjenestens tema at huske og mindes tager udgangspunkt i den erfaring som både børn og vokse
har, at der er mennesker, vi holder af, som ikke længere lever blandt os. Gudstjenesten er tilrettelagt
med særligt hensyn til både stor og små, børn som
voksne. Gudstjenesten slutter med den gamle tradition, at vi sammen går ud på kirkegården og der
lægger en krans ved graven for dem, der faldt under
1. verdenskrig.

Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk

gaar ogsaa en Traad, en usynlig Traad, der viser, at
vi tilhører Gud." (Fra romanen "De to Baronesser")
Det er denne usynlige tråd, som skal minde os om,
at ligegyldigt hvilken alder vi har, ligegyldig hvilken
tid vi lever i, og ligegyldigt hvor vi befinder os, så
tilhører vi Gud.
Lige meget om vi er det mindste reb til en lille takling, eller om vi er en af de store trosser, kan ingen af
os undværes, vi har alle vores funktion.
Elsket som den vi er!
Den usynlige røde tråd. Den røde farve er symbol
på kærlighed. Gud har ikke bundet os til sig for at
kontrollere eller straffe os, men for at gå vejen med
os. For at give os et holdepunkt hvor vi kan trække
os i land, hvis vi kommer på gyngende grund, eller blot et holdepunkt i en tilværelse der kan være
kaotisk og uoverskuelig. Da er det rart at vide, at der
er en, der holder fast i os og elsker os, lige som vi er.
Vi har fået den usynlige tråd for intet, i dåben bliver vore liv bundet til denne røde tråd. En tråd
der vil følge os gennem hele livet - ja - og om på
den anden side af dette liv.
Den holder os fast ligesom en drage man sætter op
en sensommerdag. En drage med luft under vingerne der nærmest demonstrerer sin frihed ved at stige
højt til vejrs og som overhovedet ikke kan flyve, hvis
ikke der er en snor i den.

H.C. Andersen skrev engang et eventyr om den
røde tråd. 1eventyret fortæller han om, hvordan der
i den engelske marine er flettet en rød tråd gennem
alle skibenes tovværk. I alt, lige fra de mindste reb til
de største tove er der indflettet en rød tråd, som tegn
på at tovværket tilhører den engelske krone. Det
siges desuden, at uden denne røde tråd ville rebet
falde fra hinanden og miste sin styrke. Herfra skulle
udtrykket om "den røde.tråd" stamme.

Bøn
Gud, du leder mig gennem et liv
jeg ikke selv har skabt
et forfald jeg ikke selv har ønsket
en skæbne der ikke kun var min
Du fører mig til det sted
hvorfra vi alle til sidst skal stå sammen og hviske:
Tak

H.C. Andersen kæder essensen i eventyret sammen
med Gud og skriver ,,1 menneskers Liv og Levned

Af Iben Krogsdal fra "Himlen i mine fodsåler"
Aros forlag 2011 s. 300.

Ny kirkekunst i Sønderborg.

Tilmelding af hensyn til kaffebord i Christianskirken skal ske til formand for aktivitetsudvalget Conny Hell på 74 41 5608 eller på mail amrhækm.dk
senest mandag den 24. september.

Onsdag den 26. september kl. 13.30 til ca. 17
Dette sognernøde former
sig om en kirkebesøgstur
til Sønderborg. Vi skal besøge Sct. Marie kirke og
høre sognepræst Henriette
Heide- Jørgensen
fortælle
om de to nye vinduer med
glasmosaik af Per Kirkeby.
Herefter går turen til Christianskirken. Her skal vi
først drikke kaffe, hvorefter medlem af menighedsrådet og formand for kirkeudvalget Myrna Dohrmann vil fortælle om Christianskirken, og vi skal se
den imponerende moderne kirkebygning. Vi mødes
ved Ketting kirkes parkeringsplads, hvor vi fordeler
os i de forskellige biler, der er til rådighed.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådsvalg 2012
For et år siden begyndte jeg at skrive om menighedsrådsvalg 2012. I skrivende stund kan jeg ikke
oplyse mere om valgets resultat, men går det som
det plejer, så vil menighedsrådsvalget blive et aftale
valg, d.v.s. der indleveres en liste med det nødvendige antal kandidater og et antal stedfortrædere.
Folkekirken er i forandring, der skrives meget om
mere bestemmeret til menighedsrådene, samtidig
med at kirkeministeriet indfører en strammere
overordnet styring og lader landskirkeskatten stige
ret kraftig. Dette gør det endnu mere vanskeligt
for provstiudvalgene at få den lokale økonomi til
at hænge sammen med en uændret skatteprocent.
Argumentet "mere besternmeret" skal man vist skal
være akademiker for helt at kunne forstå.
Lad os-i Ketting sogn glæde os over at mere end 90%
af Ketting Sogns beboere endnu er medlemmer af
folkekirken - at langt de fleste børn bliver døbt, konfirmeret, de fleste ægteskaber bliver indgået i kirken.
Når et liv er slut, ja så begraves eller bisættes den
pågældende også fra kirken. Målt på den måde kan
Ketting kirke endnu betegnes som sognekirke.

Syng dansk er lige i Luthers ånd
Onsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Ketting kirke
Med fokus på Martin Luthers tanker og mange salmer, vil vi markere Syng Dansk - dagen. Aftenen
er bygget op omkring fællessang og korsang. Norborgkoret under ledelse af Ketting kirkes organist
Sebastian Clasen vil synge, når vi andre har brug
for at hvile stemmebåndene. Der er kaffe, te og kage
midtvejs, så vi også har noget at styrke os på. En aften fuld af mange gode sange og salmer. Så kom og
Syng Dansk!
Tilmelding til Anne Margrethe Hvas på mail amrh@
km.dk eller telefon 74 47 1633 senest mandag den
22. oktober.

Der er jævnligt dommedags profetier i dagspressen
om kirkens fremtid - baseret på historier, der har
deres rod i udviklingen i de større sogne - og det
hele har en vis lighed med historien med drengen
der uden grund råbte: "Ulven kommer."
Det ville måske være bedre at undersøge, hvad der
gør at tilslutningen i de mindre sogne endnu er så
høj, mit bud er, at det er omsorgen og interessen for
det enkelte menneske i sorg såvel som i glæde, der
gør en forskel.
Poul Steffen Dam

Sognehus
Status i skrivende stund er at vi har fået byggetilla delsen - projektet bliver sendt i licitation - og det
første spadestik er formodentlig taget når dette kirkeblad udkommer.
Menighedsrådet

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, og det næste
menighedsrådsmøde
afholdes hos næstformand
Jørn Thomsen onsdag den 10. oktober kl. 19.30.

Minikonfirmand

/ børnekonfirmand
Søndag den 11. november slutter dette års børnekonfirmander, med en børnegudstjeneste kl. 11 i
Ketting kirke.

Minikonfirmand / børnekonfirmand efteråret 2012
I år inviteres børn fra 3. kl. til børnekonfirmand
undervisning torsdag eftermiddage i løbet af efteråret. Vi begynder d. 13. september, lige efter at
børnene har deltaget i Iesus på slottet. Sammen vil
vi finde ud af, hvem Iesus er, og hvad kristendommen handler om.

Indbydelse til at deltage i undervisningen
blive delt ud i klasserne.

vil i år

Jegglæder mig © Annette Birk

Gudstjenester
September 2012
Søndag

2.

klo 11.00

13. søndag efter trinitatis

Annette Birk

Søndag

9.

klo 11.00

14. søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste

Jens Jørgen Krogsgaard

Søndag 16.

klo 10.00

i Asserballe kirke. Æblefest i Asserballe

Annette Birk

mere info www.asserballekirke.dk.
Søndag 23.

kl. 11.00

Børnefamiliegudstjeneste

med tema:

Anne Margrethe Hvas

Paradisets have (se side 1).
Søndag 30.

klo 9.30

17. søndag efter trinitatis

Anne Margrethe Hvas

Oktober 2012
Søndag

7.

klo 11.00

Introduktionsgudstjeneste

(se side 1).

Anne Margrethe Hvas

& konfirmander
Søndag 14.
Søndag 21.

klo 9.30

19. søndag efter trinitatis

klo 9.30

20. søndag efter trinitatis

Søndag 28.

klo 11.00

Konfirmand-Gospelgudstjeneste

Annette Birk
Annette Birk
(se side 1).

Anne Margrethe Hvas

November 2012
Søndag

4.

klo 11.00

Allehelgen (se side 2).

Søndag 11.

klo 11.00

Børnefamiliegudstjeneste

..•.

Annette Birk

med tema:

Anne Margrethe Hvas

At huske og mindes (se side 2).
Efter gudstjenesten

er der kransenedlæggelse.

Sognepræst (kbf) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas· Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg,
e-mail: amrhækm.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
Organist

og korleder

Sebasti'an Clasen . Storetoft

Graver Helge Paulsen (Telefontid
Menighedsrådsformand

tirs-fredag

Poul Steffen

16, Sønderby,

8-16) . Kontor:
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Mandag

tlf. 74471633

og fredag er fridage.

Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 24 78 33 97.

Kirkevænget
36, Ketting,

7, Ketting Tlf. 74472394.
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