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Juletræet tændes og lysene bæres
ind i kirken

Julehygge med sang, kaffebord
og julefortælling i Sognehuset

Søndag den 1. 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 æbleskiver, 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.

Tirsdag den 10. december kl. 14-16
En hyggelig eftermiddag hvor vi vil gøre, hvad vi
kan for at komme i julestemning med julesang og
julebag. Kirkebilen kan benyttes. Sognepræsterne
deltager med forskellige indslag. Alle er velkomne.
Tilmelding til Annette Birk på tlf. 40 47 32 02 eller
abi@km.dk senest fredag den 6. december.

De 7 læsninger
søndag den 15. december kl. 16
Traditionen tro er der 3. søndag i advent De 7 læsninger i Ketting kirke kl. 16. I år er det med deltagelse af Sax-appeal med sang af Iben Broholm.
Der veksles mellem musik, fællessang og centrale
læsninger fra bibelen. I år med deltagelse af konfirmandforældre som læsere.
foto: frh
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Filmklub

Kære alle

Der vil i løbet af 2014 blive afholdt 3 filmaftner i sognehuset. De første to gange her i vinter. Mandag den
13. januar og den 10. marts kl. 19.30. Vi vil sammen
se film og over lidt ost og rødvin diskutere den viste
film.

I 1998 kom jeg til Als for at arbejde
som socialrådgiver i Sønderborg
kommune. Og en aften om ugen
dansede jeg Square Dance inde
på en skole på Kongevej. Jeg lærte
Sønderborg og området omkring
at kende, og ikke mindst kom jeg
til at holde meget af alsingerne og sønderjyderne.

Mandag den 13. januar kl. 19.30: Bagdad Cafe
Midt i den californiske ørken ligger Bagdad Cafe.
Her sker der ikke overvældende meget, indtil den
tyske kvinde, Frau Jasmin, pludselig bliver forladt af
sin mand og ufrivilligt søger tilflugt på landevejscafeen og det tilhørende motel.
Mandag den 10. marts kl. 19.30: Som i Himlen
Den internationalt anerkendte dirigent, Daniel Daréus, afbryder drastisk sin karriere og trækker sig
tilbage til sin barndomsby i Norrlanden. Fra det
øjeblik Daniel siger ja til at lytte til det lokale kor, er
intet som tidligere i den lille by.
Alle er velkomne. Tilmelding til Annette Birk på tlf.
40473202 eller abi@km.dk senest torsdagen inden
filmen vises.

Nu er jeg blevet kaldet til at være hjælpepræst i både
Asserballe sogn og Ketting sogn, og det er jeg fantastisk glad for. Jeg blev ordineret i Haderslev Domkirke søndag den 20. oktober 2013, og det “bruser”
stadig i mig af glæde og taknemmelighed, men jeg
har også en ydmyghed over at skulle i tjeneste for
kirken. Jeg glæder mig til at lære jer at kende og
være præst for jer efter min indsættelse søndag den
10. november 2013.
Jeg nåede lige at blive ordineret, medens jeg var 55
år, men fyldte umiddelbart efter 56 år. Jeg er nyuddannet teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i
2012 og har herefter afsluttet den praktisk-teologiske uddannelse på Pastoralseminariet i Århus.
Under min teologiske uddannelse havde jeg den
store glæde i 2009-2010 igennem et halvt år at følge
daværende sognepræst i Kerte-Tanderup pastorat
på Fyn, Egon Lausen, i hans arbejde, hvor jeg koncentrerede mig om især dåb, vielser og begravelser.
Og i den forbindelse var jeg på mange hjemmebesøg. I efteråret 2012 var jeg i praktik i fire uger hos
præsterne i Bramming og Jernved-GredstedbroHjortlunden

Nyt fra sognepræsten
Ved provst Anne Margrethe Hvas

Velkommen til endnu
en præst i Ketting!
I de næste 6 måneder har vi i Ketting og Asserballe
sogne fået mulighed for at ansætte en midlertidig
præst. Det er Margit Lauridsen, og hun fortæller
her lidt om sig selv. Margit Lauridsen skal arbejde
med de fleste af de mange forskellige præsteopgaver,
der findes i et sogn. I vil derfor møde Margit Lauridsen både til gudstjenester, begravelser, sognemøder og meget andet.
Vi glæder os til at lære Margit at kende og ser frem
til et godt samarbejde.

Jeg har en bred uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring fra mit arbejde i daginstitutioner, som kontorassistent i forskellige funktioner og som socialrådgiver. Dertil kommer min erfaring med frivilligt
arbejde.
Jeg er vokset op i Herning sammen med mine to
ældre brødre. Vores far var murermester og vores
mor kontorassistent. Min mand hedder Mogens
W. Christensen, og han er jurist og underviser i
erhvervsjura på IBC Handelsgymnasiet i Kolding.
Han er opvokset i Randers og var som ung mand
soldat i Sønderborg, hvor han var radiotelegrafist.
Jeg glæder mig over at være blevet kaldet til Asserballe sogn og Ketting sogn og vil gøre mit bedste.
Margit Nørregaard Lauridsen
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Nyt fra menighedsrådet

Ved Poul Steffen Dam

Sommerfesten den 25. august

Det var den første sognefest, der blev afholdt i sognehuset, der var godt 50 deltagere. De hørte om
menighedsrådets opgaver og planer. Oldermand
i Alsingergildet Hans Jørgen Clausen fortalte om
Martin N. Hansen – vi sang nogle af hans sange
akkompagneret af Heine Nielsen på klaver, der desuden akkompagnerede Lise Hvass til nogle sange.

Kor koncerten i Ketting kirke
den 5. oktober

Nordals koret under ledelse af Ketting kirkes organist Sebastian Clasen og Nordals korets vennekor Klein Rönnau Singkreis under ledelse af Didij
Podszus kvitterede for lån af Sognehuset med en lille
koncert i Ketting kirke. De fremmødte fik en rigtig
god oplevelse med de meget velsyngende kor.

Sognemøder foregår i sognehuset
Kirkevænget 7B

Aht. det praktiske arrangement beder vi om tilmelding – men hvis I har glemt det – så kom alligevel.
Tilmelding på kettingsogn@hotmail.com eller tlf.
28 25 14 87 oplys antal deltagere og hvilket arrangement tilmeldingen gælder – alle er velkomne.
Hvis du kender nogle spændende personer, eller har
forslag til emner, så fortæl os det – vi håber på, at vi

med tiden kan få en lang ideliste, som vi kan vælge
fra. Send dine ideer til ovennævnte e-mail adresse
eller ring/SMS til 28 25 14 87 eller mail til psdam@
bbsydendk
Normalt koster det ikke noget at deltage i vore arrangementer.
Aktivitetsudvalget

Onsdag den 27. november kl. 19.30
Videnskaben og menneskets position i verden
– i anledning af 100-året for Bohrs atommodel
Professor Niels Bohr (1885 – 1962) – en verdensberømt dansk fysiker – fremlagde i 1913, som 28
årig en ny atommodel, der brød med den hidtil
gældende opfattelse af atomet. Pens. Lektor Claus
Münchow fra Sønderborg Statsskole vil fortælle om
Bohrs atommodel og om den betydning den har
haft for vores opfattelse af verden.

2014

Onsdag den 29. januar kl. 19.30
Soldat i Afghanistan
Dennis Pedersen, Ketting viser billeder og fortæller
om sin tid som soldat og minerydder i Afghanistan.

Onsdag den 26. februar kl. 19.30
Australien
Sonja og Jørn Thomsen, Osbæk viser billeder og
fortæller om en 2 måneders tur til Australien. Sæt
også kryds ved den 26. marts, den 30. april og den
28. maj.
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Gudstjenester
November 2013
Søndag 17.
Søndag 24.

kl. 9.30 25. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 Sidste søndag i kirkeåret

Annette Birk
Margit Lauridsen

December 2013
Søndag 1.
Søndag 8.
Søndag 15.
Søndag 22.
Tirsdag 24.
		
Onsdag 25.
Torsdag 26.
Søndag 29.

kl. 16.00
kl. 9.30
kl. 16.00
kl. 9.30
kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 11.00

1. søndag i advent Juletræet tændes kl. 15.15
2. søndag i advent
3. søndag i advent (se side 1)
4. søndag i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag fælles i Asserballe

Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk og Sax appeal
Margit Lauridsen
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Margit Lauridsen
Annette Birk
Margit Lauridsen

Nytårsdag
Hellig tre Kongers søndag
1. søndag efter hellig tre konger
2. søndag efter hellig tre konger
3. søndag efter hellig tre konger

Anne Margrethe Hvas
Margit Lauridsen
Annette Birk
Annette Birk
Margit Lauridsen

4. søndag efter hellig tre konger
Sidste søndag efter hellig tre konger
Septuagesima
Seksagesima

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Margit Lauridsen
Annette Birk

Januar 2014
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
5.
12.
19.
26.

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

Februar 2014
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2.
9.
16.
23.

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

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 Margit Lauridsen · tlf. 24 20 72 24, E-mail: manl@km.dk.
Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst (kbf) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 30 60 73 30 (74 47 16 33).
E-mail: amrh@km.dk. Træffes bedst mandag-onsdag 8-9 og torsdag 9-10. Fredag er fridag.
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. 2 udkommer i uge 9, 2014.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

Tryk: Als Offset · Tlf. 74 47 14 48

Organist og korleder Sebastian Clasen · Storetoft 16, Sønderby, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 24 78 33 97.

