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Sommerfest

Alle helgens gudstjeneste

Søndag d. 25. august kl. 11.00
Læs mere om sommerfesten på side 3.

Søndag den 3. november kl. 11.00
Vi tænder et lys og nævner navnene på dem vi har
mistet i Ketting sogn i årets løb. En stemningsfuld
gudstjeneste, hvor vi hver især mindes dem, vi har
mistet.

Høstgudstjeneste

Sønedag den 15. september kl.9.30
Her vil årets nye minikonfirmander deltage ved at
bære noget af årets høst ind i kirken.
En familievenlig gudstjeneste., hvor vi vil takke for
livet og høsten. Der vil være offergang.

Gospel gudstjeneste med
konfirmander i Asserballe kirke
Søndag den 27. oktober kl. 10.30
Traditionen tro er der gospel gudstjeneste med konfirmanderne fra Ketting, Asserballe og Vester Sottrup. Det over 60 mand store kor vil synge nogle
af de sange, vi har lært under lørdagens workshop
under ledelse af May J. Madsen.
Et brag af en gudstjeneste!

Inden gudstjenesten er der formiddagskaffe i Sognehuset kl. 10.

Kransenedlæggelse
Søndag den 10. november kl. 9.30
Kransenedlæggelse til minde om de faldne under 1.
verdens krig.

Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk

Vejen, sundheden og livet
Vi kan let komme til at bytte rundt på ordene og udskifte gamle kendte udtryk med nye, fordi der lige er
noget vi går op i, eller noget som er fremherskende i
den offentlige debat.
Jesus ord om sig selv: ”Jeg er vejen, sandheden og
livet,” er her blevet omskrevet.
For sundhed fylder rigtig meget i vores samtid og
fylder meget i vores liv på mange niveauer.
Vi spiser bevidst sund mad, fordi vi også kan spise
usund mad. Vi dyrker motion, fordi vores arbejde er
blevet mere stillesiddende.
Eller dvs.: Vi ved, at vi skal spise sundt, og vi ved at
vi bør dyrke motion. Vi ved det!
Og her opstår problemet.

Preben Kok, sygehuspræst i Vejle og forfatter til
”Skæld ud på Gud”, har gjort opmærksom på at alle
tider har et tabu. Noget man ikke vil vedkende sig,
noget man ikke taler om, noget der skal bekæmpes.
I dag siger han, er vor tids tabu magtesløshed. Vi vil
ikke vedkende os vores magtesløshed, vi kan selv, vil
selv, vi kan godt. Det er vores eget ansvar, vores liv,
vores helbred, vores succes.
Ingen taler om magtesløshed. Der findes ingen
magtesløse mennesker. Hvis magtesløsheden dukker op i vores tilværelse bekæmper vi den ansvarligt
med at gøre noget, vi kan altid gøre et eller andet.
Det giver stress, det giver stress at ignorere og bekæmpe magtesløsheden.

Hvad siger kristendommen til det?
”Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer.”
Gud er ikke ophav til det onde, Gud er ikke ansvarlig for eller skyld i vores lidelser, Gud påfører os ikke
sygdomme og sorg for at tugte os. Gud tager ikke
det onde fra os, Gud fjerne ikke vores lidelser.

Fordi, når vi har den viden, bliver det vores ansvar at
handle derefter. Ellers har vi en svag karakter.

Kristendommens Gud er netop en Gud for de magtesløse. I magtesløsheden lover han at være os nær,
at give os styrke.

Det vores egen skyld hvis vi er tykke, eller hvis vi får
en livsstilssygdom. Sygdom er ikke længere noget
man bare får, nej, sygdom er vores egen skyld.

Kristendommen fjerner vores selvskabte skyld.
Skylden over for os selv og vores livs sygdomme og
fiaskoer.

Og derfor vores eget ansvar at gøre noget for at blive
helbredt.

Vi er ikke skyld i vores liv, vi er Gud skyldige. Vi er
ham tak skyldige.

Hvis lægen eller sygehuset ikke kan hjælpe, eller hvis
vi synes det tager for lang tid, så går vi til de alternative behandlere.
Over 50 % af os danskere har søgt alternativ behandling. Det er der i de fleste tilfælde ikke noget i vejen
med, synes jeg, men hvis årsagen er den øgede fokus
på vores eget ansvar, er der grund til bekymring.
Det er fint med ansvarlighed, men når det ikke lykkes er følgen, at det er vores egen skyld.
Fedme er vores egen skyld, livsstilssygdomme er
vores egen skyld, arbejdsløshed er vores egen skyld,
selv påstår nogle at det at få handikappede børn er
vores egen skyld.

Sogneaftener i Sognehuset
Kirkevænget 7b
”Hvordan får vi børnene i tale?”
Onsdag d. 25. september kl. 19.30
Sognepræst Vibeke von Oldenburg vil fortælle om
Skole-kirke-arbejdet i Sønderborg provsti.
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Jesus på Slottet og Salmesangsprojektet er en del
af aktiviteterne. Ud fra både teoretiske overvejelser
og masser af praktisk erfaring vil sognepræst Vibeke
von Oldenburg fortælle om dette arbejde.
Hvorfor vil vi gerne have børnene i tale?
Hvorfor er det så vigtigt, at de kender de kristne
grundfortællinger allerede som børn?
Disse overvejelser og flere andre vil blive diskuteret i
dette foredrag, hvor der også vil blive vist billeder og
være mulighed for diskussion.

”Mit liv som tryllekunstner,
flymekaniker og præst”
Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30
Sognepræst Jørgen Johansens grundtese i det han
laver, er: ”Når det for alvor skal være sjovt.”
Gospel-magic er en type
magi der drejer sig om at
forklare de kristnebudskaber. Det er både underholdende og ”indholdende”. Vi får noget med
hjem at tænke over og
en spændende oplevelse,
hvor der vil blive tryllet,
måske vand kan blive til vin?
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Nyt fra menighedsrådet

Sognehuset

Projektet er afsluttet slutregningen blev på kr.
3.542.177,36 + 337.357,58 til inventar, som vi selv
har finansieret, der resterer enkelte anskaffelser
endnu.

. Man kan ringe til graveren (oplys navn, antal
voksne og antal børn) 7447 2394.
. Man kan sende en mail (oplys antal voksne og antal
børn) til: Kettingsogn@hotmail.com.

Ny graver

Morgenkaffe, vi inviterer til
morgenkaffe i sognehuset:

Bjarne Iversen, Elstrup overtager jobbet som graver
pr. 1. august, Helge Paulsen fortsætter som timelønnet medhjælper – Bjarne skal i begyndelsen på en
del kurser, så han kan blive fortrolig med det kirkelige område og dets systemer.
Vi byder Bjarne velkommen til arbejdet som graver
og kirketjener ved Ketting kirke.

Sommerfest

Man kan endnu nå at melde sig til sommerfesten
der starter kl. 11 i kirken.

Programmet vil stort set blive som vanligt: Vi starter med gudstjeneste i kirken, vi spiser sammen,
der er aktiviteter for børn, Hans Jørgen Clausen
oldermand i Alsingergildet fortæller om Martin N.
Hansen og vi skal synge nogle af hans sange, Heine
Nielsen spiller til.
Det koster ikke noget at deltage, men et tilskud i
kirkebøssen modtages med tak, tilmeldingen kan
foregå på forskellige måder:
. Man kan skrive sig på en liste, der hænger i våbenhuset i kirken.

Søndag d. 29. september kl. 08:30
- gudstjeneste kl. 09:30
Søndag d. 3. november kl. 10
- Alle Helgens gudstjeneste kl. 11:00

Budget 2014

Vi har følgende ønsker til anlægsprojekter: kalkning
af kirken; handikaprampe, så adgangen til kirken
gøres nemmere; automatisk ringning på den ene
klokke; renovering af urskiverne på kirkens syd- og
vest side; ændring af uret så det styres elektronisk.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder holdes i sognehuset Kirkevænget 7B kl. 19:00.
De næste mødedatoer er 21. august, 12. september,
2. oktober og 6. november. Møderne er offentlige og
alle er velkomne.
Poul Steffen Dam

Minikonfirmander

Koncerter

I efteråret er der mulighed for at
være minkonfirmand for børn
der går i 3. klasse. Vi mødes
torsdage efter skoletid. Den første gang bliver d. 12. september,
hvor børnene lige har deltaget i
Jesus på Slottet. Vi vil bl.a. deltage i Høstgudstjenesten d. 15.
Tilmeldingen til minikonfirmandundervisning udsendes i slutningen af august.

Kor og orgelkoncert
Lørdag den 5. oktober kl. 15.30
Nordals koret under ledelse af organist Sebastian
Clasen har besøg af korets tyske venskabskor fra
Klein Rönnau. De to kor afholder derfor denne
koncert i Ketting kirke.
Koncerten er gratis og alle er velkomne.

Gudstjenester
August 2013			
Søndag 18.
Søndag 25.

kl. 9.30 12. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 13. søndag efter trinitatis Sommerfest (se side 3)

Anne Margrethe Hvas
Annette Birk

September 2013			
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
8.
15.
22.
29.

kl. 11.00		
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 10.00
kl. 9.30

14. søndag efter trinitatis
15. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
i Asserballe Æblefest
18. søndag efter trinitatis

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

Oktober 2013			
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6.
13.
20.		
27.		

kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 10.30

19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis
21. søndag efter trinitatis
i Asserballe Konfirmand- Gospelgudstjeneste

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk

November 2013
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk

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.
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.
Organist og korleder Sebastian Clasen · Storetoft 16, Sønderby, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 24 78 33 97.
Graver Bjarne Iversen (Telefontid tirs-fredag 8-16) · Kontor: Kirkevænget 7, Ketting Tlf. 74 47 23 94.
Menighedsrådsformand Poul Steffen Dam · Smedegade 36, Ketting, tlf. 28 25 14 87.
Kirkebil: Tlf. 74 47 24 00 · www.kettingkirke.dk · kirkeblad nr. 1 udkommer i uge 46, 2013.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

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

Søndag 3.			 Allehelgen søndag med navnelæsning (se side 1)
Søndag 10.		 kl. 9.30 24. søndag efter trinitatis
Søndag 17.		 kl. 9.30 25. søndag efter trinitatis

