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Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp

Søndag den 10. marts kl. 11.00.
Vi har brug for frivillige indsamlere til at gå
rundt i Ketting sogn for Folkekirkens Nødhjælp og ringe på så mange døre som muligt.
Udviklingshjælp nytter og kampen mod fattigdom kan vindes. Vi kan være med til at gøre en
forskel. En af de helt store udfordringer er sult.
870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult
og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko.
Vi vil gerne indsamle en god pengegave til Folkekirkens Nødhjælp. Derfor har vi brug for din hjælp.
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Foto: FRH

Meld dig allerede nu og gå med en times tid som
indsamler søndag, den 10. marts.
Det nytter meget mere end du tror. Tilmelding og
mere information kan fås hos indsamlingsleder Folmer Hvas 7447 1633 eller frh@km.dk

Gudstjenesteomtaler
Indvielse af det nye sognehus
Palmesøndag 24. marts kl. 11.00
Festgudstjeneste med indsættelse af Sognepræst
Annette Birk. Derefter indvielse af det nye sognehus, hvor menighedsrådet er vært ved et lille traktement.
For at få en ide om hvor mange der deltager i indvielsen, kan man tilmelde sig på: Kettingsogn@
hotmail.com oplys ”Indvielse xx” (xx=antal personer), eller til Poul Steffen Dam – SMS ”Indvielse xx”
(xx=antal personer) eller ring til 28 25 14 87.
Alle er velkomne – man er også velkommen selvom
man ikke er tilmeldt, men det er nu rart at have en
ide om antallet a.h.t. det praktiske arrangement.
Ketting Menighedsråd

Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk
Folkekirken har fået et logo. For første gang har Den
danske Folkekirke fået et fælles logo.
Logoet er udformet således, at det symboliserer
mangfoldigheden inden for kirken. I den evangelisk-lutherske kirke er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud.
Troen er et individuelt anliggende, og kirken rummer mange former for tro. Derfor er der mange små
kristne symboler inden i cirklen. Kirken forkynder
evangeliet og skulle gerne give et rum for det kristne
fællesskab.
I folkekirken er det den lokale kirke og menighed,
der er i centrum. Det er menighedsrådene og præsterne, der beslutter og leder de kirkelige aktiviteter.
Ud over landet ser man en mangfoldighed af lokale
og kirkelige fællesskaber. Dette skulle de små symboler uden om korset også være med til at vise.
På tværs af det individuelle og de lokale forskelligheder er der dog noget, der forener os, noget vi
er fælles om. Det er den kristne tro, evangeliet og
dåben. Kristendommens vigtigste symbol, korset, er
derfor det centrale symbol i logoet. Korset er tænkt
som en stiliseret udgave af Dagmarkorset, så den
danske historie er en integreret del af folkekirkens
logo. Logoet afgrænses med en cirkel. Døbefonten
i mange af vore kirker er runde, og det har inspireret designeren. Cirklen henviser til dåben, der er
den handling, som gør at enhver døbt hører til i det
kristne fællesskab. Troen og dåben er det der forener
på tværs af forskelligheder.
Indeni cirklen og rundt om korset er der placeret
kristne symboler.

Og til sidst er der et billede af en fisk. Fisken er
det ældste kristne symbol for Jesus Kristus.
Det stammer fra græsk
hvor forkortelsen af: Jesus Kristus Guds Søn,
frelseren, bliver til IKTYS, som netop betyder fisk.
Det er firmaet Jacob Jensen, der har udformet folkekirkens logo, i et samarbejde med repræsentanter
fra menighedsrådsforeningen, stifter, kirkeministeriet m.fl. Det er deres håb, at vi vil tage logoet til os
og bruge det, både blandt kirker og kirkelige organisationer, som udtryk for, at vi er en fælles familie
med plads til forskelligheder.
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Ekstra nyt fra sognepræsten vedr. ny
præstefordeling i Ketting sogn.

Ved Anne Margrethe Hvas.
Ved årsskiftet kom der en ny arbejdsdeling mellem
os præster. Det betyder, at sognepræst Annette Birk
fremover arbejder 70% og jeg arbejder 30% som
præst i Ketting og Asserballe. Det præstelige arbejde deles efter denne procentinddeling, sådan at
sognepræst Annette Birk er den præst, der er mest
til rådighed i sognet. Denne løsning er fundet for at
tilgodese Ketting sogn, da jeg har flere og flere arbejdsforpligtelser som provst. Annette og jeg har et
super godt samarbejde og derfor hjælpes vi ad med
fordeling af arbejdet og vil også forsat have arrangement og arbejdsopgaver, som vi løser i fællesskab.
For at markere dette indsættes Annette Birk som
præst i Ketting kirke ved festgudstjenesten den 24.
marts.

Gudstjenesteomtaler

Korset: det helt centrale symbol er tegnet i to versioner.
Hjertet: peger hen på Guds kærlighed til os og vores
kærlighed til andre.
Kirken: den konkrete kirke og de lokale kristne fællesskaber.
Duen: billede på Helligånden og fred.

Fælles gudstjeneste og spisning

Englen: Guds ledsager og budbringer.

Skærtorsdag den 28. marts kl. 17.00
Ketting og Asserballe sogneholder i fællesskab
Skærtorsdag i Asserballe kirke med efterfølgende
spisning i præstegården.

Ankeret: billede på håb.
Skibet: den kristne kirke og menighed.

Her vil der blive serveret et måltid mad, inspireret af
den jødiske påskefejring.
Tilmelding til fællesspisning senest 25. marts til Annette Birk på 4047 3202 eller abi@km.dk

lige påskedages handlinger og betydning. Vi skal
mærke, smage, se og røre.
Efter gudstjenesten er der mulighed for en ridetur
på æslet og en kop kaffe til de voksne.

Musikgudstjeneste i ord og billeder

Pinse i det fri for hele familien

Langfredag 29. marts kl. 11.00
Langfredag samles vi til musikgudstjeneste, hvor
Langfredags helt særlige stemning og betydning understeges i musik, ord og billeder.

2. pinsedag, den 20. 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 17 A. Der er skiltning ved landevejen og gode parkeringspladser ved hytten. Gudstjenesten er arrangeret af sognepræst Anne Margrethe
Hvas og De grønne Pigespejdere. Den indeholder
sang, musik, bøn, og bibelfortælling. Tag evt. selv
tæppe eller campingstol med. Der er fin lejlighed til
at nyde en medbragt madkurv efter gudstjenesten.
2. pinsedags gudstjenesten er et fælles arrangement
med invitation fra Ketting og Asserballe kirker.

Påskevandring med æsel i Ketting kirke
2. påskedag mandag den 1. april kl. 14.00.
Et rigtigt levende æsel medvirker – og det er IKKE
en aprilsnar. Gudstjenesten former sig som en fortælling, der varer ca. 45 minutter. Med æslet Romeo
føres vi op til kirken, som Jesus kom til Jerusalem
Palmesøndag. Derefter går vi ind i kirken hvor vi i
sang og fortælling bevæger vi os gennem de forskel-

g
Nyt fra menighedsrådet

Ved Poul Steffen Dam

Sognemøder:

Vi beklager, at det på grund af valg, sygdom samt
vore byggeaktiviteter i præstegården har været lidt
uregelmæssighed i vore sognemøder, vi starter op
igen i februar og vil gradvis udvide vore aktiviteter,
når sognehuset i Kirkevænget 7B er taget i brug.
Onsdag d. 20. marts i Ketting kirke kl. 19:30:
”Matematiklæreren der blev organist”.
Organist Sebastian Clasen og kormedlemmer indbyder til en aften med musik og sang i Ketting kirke.
Der serveres kaffe i kirken. Tilmelding ikke nødvendig

Onsdag d. 24. april kl. 19:30
”Rocky Mountains” i Sognehuset
Kirkevænget 7B, Ketting
Rocky Mountains bjergkæden strækker fra New
Mexico i syd, igennem det kontinentale USA, videre
igennem Canada og op mod Alaska.
Karen og Poul Dam har over godt 1.000 km lang
strækning fulgt bjergene fra Yellowstone Nationalpark via Glacier nationalpark, Canada med Waterton nationalpark og Rocky Mountains nationalpark
imellem Banff og Jasper, alle områderne er på Une-

sco’s verdensarvliste, det er et område med bjerge,
søer, vulkaner, geysere, varme kilder og gletchere.
Alle er velkomne.
Tilmeldinger på: Kettingsogn@hotmail.com oplys
”Rocky xx” (xx = antal personer), eller til Poul Steffen Dam – SMS ”Rocky xx” (xx=antal personer) eller ring 28 25 14 87.
Alle er velkomne – man er også velkommen selvom
man ikke er tilmeldt, men det er nu rart at have en
ide om antallet a.h.t. det praktiske arrangement.

Sogneudflugt
Lørdag d. 25. maj heldags udflugt, den går til en
mindre dansk kirke og menighed i Sydslesvig, middag på en restaurant – derefter ”Nolde Museet” med
rundvisning, derefter kaffe et sted.
Start kl. 9 fra Ketting Kirkes P plads, hjemkomst ca.
kl. 17.
”Tilbudspris 150 kr.”: pr. voksen og 75 kr. pr. barn,
der er plads til 50 personer.
Tilmeldinger til Conny Hell telefon 29 16 22 83 eller
senest d. 19. maj. Betaling kontant i bussen..
Hurtig tilmelding tilrådes – bliver turen overtegnet
– kan man komme man på venteliste,

Sommerfest.
Datoen for sommerfesten er fastsat til den 25.
august, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Nærmere oplysninger følger i næste nummer.

Menighedsrådsmøder

Konfirmandindskrivning til 2014

Menighedsrådsmøder er offentlige og enhver er velkommen til at lytte med. Følgende mødedatoer er
planlagt:
6. marts, 3. april og 1. maj kl. 19.30. Efter 24. marts
holdes møderne i det nye sognehus.

Konfirmationen er den 4. maj 2014 og indskrivning
finder sted torsdag den 30. maj 2013 kl. 16.00 til
18.00 i sognehuset, Kirkevænget 7 B, Ketting.

Gudstjenester
Marts 2013			
Søndag 3. kl. 11.00		
Søndag 10. kl. 9.30
Søndag 17. kl. 9.30
Søndag 24. kl. 11.00
				
Torsdag 28. kl. 17.00
				
Fredag 29. kl. 11.00
Søndag 31. 		 kl. 9.30

3. søndag i fasten
Midfaste søndag og sogneindsamling
Mariæ bebudelse
Palmesøndag festgudstjeneste ved begge præster
og indvielse af Sognehuset (se forsiden)
i Asserballe kirke Skærtorsdag. Herefter er der
fælles spisning i Asserballe præstegård (se side 2)
Langfredag, liturgisk musikgudstjeneste
Påskedag

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

April 2013			
Mandag 1. kl. 14.00		
Søndag 7. kl. 11.00		
Søndag 14.			
Søndag 21. kl. 9.30
Fredag 26. kl. 11.00
Søndag 28. kl. 9.30

2. påskedag Påskevandring m æsel (se side 3)
Anne Margrethe Hvas
1. søndag efter påske
Annette Birk
Ingen, der henvises til nabokirkerne pga. konfirmation i Asserballe
3. søndag efter påske
Anne Margrethe Hvas
i Asserballe kirke Bededag
Annette Birk
4. søndag efter påske
Annette Birk

Maj 2013			
Konfirmation v begge præster
Kr. Himmelfart. Rundstykker kl. 8.30 i Sognehuset
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag Friluftsgudstjeneste
ved Spejderhytten Blommeskobbel (se side 3)
Trinitatis søndag

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

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. 3 udkommer i uge 22, 2013.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

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

Søndag 5. kl. 10.30
Torsdag 9. kl. 9.30
Søndag 12. kl. 9.30
Søndag 19. kl. 9.30
Mandag 20. kl. 10.00
				
Søndag 26. kl. 9.30

