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Gudstjenesteomtaler

1. Søndag i Advent tændes juletræet
og lysene bæres ind i kirken.

Søndag den 2. december, 1. Søndag i Advent
er det igen 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 begynder
gudstjenesten, hvor børnene bærer lys og stjerner
ind i kirken. Når alle lys og børn er kommet ind i
kirken og adventskransen er blevet tændt holdes en
kort festlig børnefamiliegudstjeneste.

De 7 læsninger
Søndag d. 16. december kl. 16.
Traditionen tro er der De 7 læsninger i adventstiden. I år er det 3. søndag i advent hvor vi efter engelsk tradition holder musik gudstjeneste. Der veksles mellem centrale læsninger fra bibelen, musik og
fællessang.
En anledning til en rolig stund i en ellers travl tid.
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Dåbstræf for små og store.
Søndag den 20. Januar kl. 9.30
holder vi dåbstræf for børn og voksne i Ketting. Det
er en børnefamiliegudstjeneste med dramafortælling, sang og musik. 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.

Fastelavn er
mit navn –
børnefamiliegudstjeneste,
udklædning og
tøndeslagning
søndag den 10. februar kl. 9.30
holder vi fastelavnsgudstjeneste i Ketting kirke. En
fornøjelig børnefamiliegudstjeneste, hvor vi gør
som i gamle dage, 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.

Velkommen til en ny
menighedsrådsperiode.
Den nye 4 årige menighedsrådsperiode begynder 1.
søndag i advent 2012. Det nye menighedsråd præstenteres ved gudstjenesten 1. søndag i Advent, den
2. december 2012 kl. 16.00

Nyt fra sognepræsten
Ved Anne Margrethe Hvas
”... jeg ser gerne alle kunstarter, og
særlig musikken, i Hans tjeneste,
der har givet og skabt den” (Luther)
Frem mod Luther 500 års jubilæet i 2017 har hvert
år op til 2017 fået et forberedende tema. I år, 2012,
sættes der fokus på musikken. Når man siger musik
og Luther, så må ordet salme næsten følge automatisk.
Hvad er en salme?
Frem til 1600 tallet var ordet en salme alene en henvisning til de bibelske salmer fra Det gamle Testamentes, Salmernes bog. Men med Luther og reformationen kom salmen til at betyde noget helt andet.
Nu blev en salme til en fælles kirkesalme. Salmen
blev skrevet på det sprog, som befolkningen talte i
dagligdagen, og formålet var gennem sang at lære
noget mere om kristenliv og kristentro.
Danskernes bibel
Martin Luther var foregangsmanden i denne nye
salmetradition og hans salmer kommer til at danne
et mønster, som de senere salmedigtere flittigt brugte. I Danmark er salmer og salmedigtning blevet et
særligt folkekirkeligt kendetegn. Ofte siges det om
Den danske Salmebog, at det er danskernes bibel,
for det er salmernes gendigtning af bibelhistorie og
refleksion over det kristen liv i hverdag, fest og sorg,
som ofte er indsunget i folk.

En samlet salmebog
I dag siger vi Den danske Salmebog med den største selvfølge. Det er faktisk ingen selvfølge. Først i
1956 kom én dansk salmebog, der blev brugt overalt
i Danmark. Før 1956 var der flere forskellige salmebøger, der fungerede som officiel salmebog.
Den sønderjyske salmebog
Her i Sønderjylland havde vi vores egen salmebog.
I tiden inden genforeningen var det nødvendigt for
dansktalende præster og menigheder at udgive en
særlig dansk salmebog, da det ikke politisk var muligt at bruge den salmebog, der blev brugt i det danske kongerige. Ved genforeningen var der i Sønderjylland ikke stemning for at opgive den salmebog,
som man holdt af, så i 1925 udkom Den Sønderjyske Salmebog.
Dermed var der to officielle salmebøger i brug i Den
danske Folkekirke. Og det var ikke en særlig holdbar situation, så den sønderjyske menighedsrådsforening tog initiativ til at få udarbejdet et forslag til
en ny fælles salmebog. Denne nye fælles salmebog
udkom så i 1956. I 2002 kom der efter mange års
arbejde en ny salmebog, som stadig mange steder i
folkekirken går under navnet ”den nye”. Salmebogen
blev udvidet med flere salmer. I dag er det da også
sådan, at flere af de nye salmer, der kom med i 2002
er gået hen og blevet både kendte og elskede.
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Find de gode lokale historier fra reformationstiden
Ved Niels Henrik Arendt, biskop

I 2017 fejrer alle lutherske kirker i verden – også den
danske folkekirke – 500-året for reformationen. Da
vil det være 500 år siden, Luther slog sine teser op på
kirkedøren i Wittenberg.
Haderslev spillede en særlig rolle i begivenhederne
dengang, da reformationen her blev gennemført 10
år før end i det øvrige Danmark.
Stiftets jubilæumsudvalg har besluttet, at en af måderne, hvorpå 500-året skal fejres her, skal være gennem fremdragelse af så mange lokale historier som
muligt.

Mange kirker i stiftet har en præstetavle, hvor det
første navn er den første præst efter reformationen. Jeg vil gerne opfordre menighedsråd, lokalhistorikere, skoleklasser og andre interesserede til at
prøve at finde ud af, om der er en historie at fortælle
ud over præstenavnet. Det er der mange steder:
• I Vonsbæk fik den allerførste lutherske præst i
Danmark kaldsbrevi 1525 fra Hertug Christian (den
senere reformationskonge). Det var faktisk den lo-

kale katolske præst, der efter 11 år i sognet nu blev
luthersk sognepræst.
• I Rinkenæs sendte man allerede i 1521 to unge
mænd til Wittenberg, samme år, hvor Luther var på
rigsdagen i Worms.
• I Bjert, Bevtoft og Hammelev fik man lutherske
provster i 1528.
• I Enderupskov (nu Gram sogn) nedlagdes Skt. Tøgers kirke, fordi præsten nægtede at gå over til den
lutherske tro; senere blev den nedrevet.
• I Aabenraa ansatte man en af de allerførste kirkesangere (i stedet for de katolske præstesangere, ’marianerne’) til at synge de lutherske salmer.
• I Vejle Sankt Nicolai skænkede præstens kone ca.
40 år efter reformationen kirken portrætter af Luther og Melanchton.

jubilæumsudvalgets sekretær, sognepræst Christa
Hansen, ch@km.dk . De vil løbende blive publiceret. Indkommer der materiale nok, er der basis for
udsendelse af et lille skrift.

Sognemøder
Julehygge med sang, kaffebord og
julehistorie i Præstegården
Onsdag den 12. december kl. 14 – 16.
Kirkebilen kan benyttes.
En hyggelig eftermiddag med julebag og julesang.
Provst Anne Margrethe Hvas trakterer med forskellige muntre indslag. Alle der har lyst til at deltage er
velkomne. Tilmelding til Anne Margrethe Hvas på
tlf. 74 47 16 33 eller amrh@km.dk senest mandag
den 10. december 2012.
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SÅDAN vil der også mange andre steder være kortere eller længere historier at fortælle.
Historierne kan sendes til Haderslev Stift – eller til

Sognehuset

Nyt fra menighedsrådet

Ved Poul Steffen Dam

Menighedsrådsvalg 2012.

Som vanligt (der har vist aldrig været valg i Ketting)
er menighedsrådsvalget i Ketting sogn overstået
som et fredsvalg.
Det nye menighedsråd kommer til at bestå af følgende personer:
Poul Steffen Dam, Ketting. (genvalg)
Conny Hell, Høruphav. (genvalg)
Jørn Thomsen, Osbæk. (genvalg)
Jytte Nielsen, Augustenborg. (genvalg)
Inge Marie Elverskov, Augustenborg. (genvalg)
Tove Juelsgaard Lind, Sebbelev. (nyvalg)
Suppleanter:
Lise Pilø, Augustenborg

Valgudvalget

Tak til Lise Pilø

Lise Pilø har på grund af et øget arbejdspres ønsket
at træde ud af menighedsrådet, men fortsætter som
suppleant, der skal her lyde en stor tak til Lise Pilø
for hendes egagement i Ketting menighedsråd gennem 8 år, i de seneste år har hun fungeret som folkevalgt kasserer.

Licitationen, der sluttede med et resultat, der var
meget tæt på det bevilgede beløb. På grund af den
almindelige økonomiske stramning, så må menighedsrådet selv finde/skaffe midler til ”det løse”, pengene rækker kun til et tomt hus.
Der var følgende håndværkere der forestår arbejdet.
- Murer & Tømrer: Guderup Byg
- Gartner: Frank Sørensen, Feldsted
- VVS: Erik Jensen, Nordborg
- El: Vollerup El-service
- Maler: Jørgen Pedersen, Nordborg
Sognehuset er godt på vej, i skrivende stund er
grunden og gulvene støbt og de inderste mure er på
vej på vej opad, lad os håbe på en periode med tørvejr, det vil lette arbejdet meget.
Menighedsrådet

Kirkeblad

Vi betaler en del penge til Post Danmark for omdeling af kirkebladet – de gør det efterhånden godt,
men de har en lang ekspeditionstid – så vi kan ikke
”impulsivt” sende noget ud mere.
Hvis der en forening (eller evt. en privat person), der
havde lyst til at omdele kirkebladet til omkring 600
adresser – så er der her en mulighed for at tjene en
ekstra skilling til foreningen – der er omkring 2 dages arbejde i det for 1 person. Det er muligt at holde
en nogenlunde timeløn – samtidig med at man får
lidt motion.
Henvendelse til Poul Steffen Dam 2825 1487

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige og enhver er velkommen til at lytte med. Ved dette kirkeblads deadline, har det nye menighedsråd endnu ikke holdt

sit første møde og planlagt mødedatoer. På kirkens
opslagstavle kommer der information om de kommende menighedsrådsmøder.

Gudstjenester
November 2012
Søndag 11. kl. 11.00
				
Søndag 18. kl. 9.30
Søndag 25. kl. 9.30

Børnefamiliegudstjenste med tema: At huske og
Anne Margrethe Hvas
mindes. Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse
24. søndag efter trinitatis
Annette Birk
Sidste søndag i kirkeåret
Annette Birk

December 2012
Søndag 2. kl. 16.00		
				
Søndag 9. kl. 9.30
Søndag 16. kl. 16.00
Søndag 23. kl. 11.00
Mandag 24. kl. 14.00
		 Kl. 16.00
Tirsdag 25. kl. 9.30
Onsdag 26. kl. 11.00
Søndag 30. kl. 9.30

1.søndag i advent
Børnefamiliegudstjeneste (se forsiden)
2. søndag i advent
3. søndag i advent De 7 læsninger
4. søndag i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
Fælles i Asserballe 2. juledag
Julesøndag

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

Nytårsdag
Hellig tre Kongers søndag
1. søndag efter Hellig tre Konger
Børnefamiliegudstjeneste & Dåbstræf (se forsiden)
Septuagesima

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

Seksagesima
Fastelavn (se forsiden)
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk

Januar 2013
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
6.
13.
20.
27.

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

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

3.
10.
17.
24.

kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

Sognepræst (kbf) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 16 33 eller 30 60 73 30
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 er fridag.
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. 2 udkommer i uge 9, 2013.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

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

Februar 2013

