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Fastelavn børnefamiliegudstjeneste,
udklædning og tøndeslagning

Søndag den 2. marts kl. 11.00 holder vi fastelavnsgudstjeneste i Ketting kirke. En fornøjelig børnefamiliegudstjeneste, hvor vi gør som i gamle dage og
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 Sognehuset, hvor vi skal slå katten af tønden
og hygge os med kakao og fastelavnsboller.

Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 9. marts kl. 11.00 i Sognehuset
Vær med til at bekæmpe verdens største sundhedsrisiko.
Meld dig som indsamler.
Du kan være med til
at gøre en vigtig forskel. Vi har brug for
15 frivillige indsam-
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marts, april og maj 2014

foto: frh

lere 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. En af de helt store udfordringer er sult.
842 mio. mennesker lider af kronisk underernæring. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Vi vil gerne igen i år indsamle en god
pengegave til Folkekirkens Nødhjælp. Derfor har vi
brug for din hjælp. Meld dig allerede nu og gå med
en times tid som indsamler søndag den 9. marts.
Det nytter meget mere end du tror.
Tilmelding og mere information kan fås hos indsamlingsleder Folmer Hvas 74 47 16 33 eller frh@
km.dk.

Film: Som i himlen
Mandag 10. marts kl. 19.30
Vi mødes og ser en god film i Sognehuset. Efter filmen er der lidt godt til ganen og en lejlighed til at
snakke lidt sammen om det, vi har set.
Tilmelding til Annette Birk på 40 47 32 02 /
abi@km.dk senest torsdag den 6. marts.
Alle er velkomne.

Nyt fra sognepræsten
Ved Margit Nørregaard Lauridsen

Tro er tillid
”Hvordan kan jeg komme til at tro på Gud? Jeg
vil faktisk gerne, men jeg kan ikke”, siger nogen.
Andre leder efter troen inde i sig selv og kan ikke
finde den. Derfor synes de ikke, de kan tro. Og andre igen gennemgår trosbekendelsen sætning for
sætning og spørger sig selv: ”Kan jeg tro på det?”
Det ligner næsten et mareridt, og når man har
mareridt, er der ofte noget, man skal, men som
man ikke kan. Og heldigvis er tro: At vågne op fra
sådan et mareridt og fra den misforståelse, at jeg
selv skal præstere troen. Det skal vi heldigvis ikke,
og det kan vi heller ikke. Vi kan ikke bare beslutte
os for at tro, for kristen tro er ikke vores eget værk,
men kommer til os, kommer af det, som vi hører,
møder og oplever.
Det, der derimod er vores eget værk, er tilliden
til, at Kristus har gjort det, som der står i trosbekendelsen og fadervor, og som lyder ved dåben og
nadveren. Det er sket alt sammen. Tro er tillid til
evangeliet, det glade budskab om at Guds søn har
gjort og gennemført det, som et menneske ikke
selv kan, nemlig at han har frelst os ved sit liv, sin
død og sin opstandelse.
Tro er at kaste sig ind på den frelse, at du er elsket
og tilgivet af Gud, som den du er, og det er du,
fordi du har brug for den tilgivelse og kærlighed,
der strømmer til dig fra Gud i Jesus Kristus. Tro
er at tage livet på sig. Og tro er at sige ja til at vente
sig alt godt af Gud; og ja til at høre til i livet på
kærlighedens side. For Gud har i dåben forpligtet
sig til at være os nær overalt i vores tilværelse, og
hver gang vi mener at have brug for ham.
At tro er at komme til det, der er større, end vi kan
forstå. At tro er at komme til ham, som på korset
har sejret for os. Han afviser ingen, men giver os
Guds nåde. Vi bæres til dåben, og armene om os
bekender: Vi tror.
For troen er ikke, hvad andre kan veje og måle med
kløgt. At tro er at stille sig under ordet, at finde sig
tiltalt af ordet og gribe dets trøst.

Konfirmation 4. maj 2014
Kl. 9.30
Marlene Jensen Heissel
Rikke Snitker Kirkegaard
Sara Juul Nielsen
Lene Olsen
Mads Blom Christiansen
Jannik Kryhlmand Collin
Henrik Høj Jensen,
Mikkel Degn Jordt
Kl. 11.30
Christine Marie Boysen
Debbie Eskildsen
Maria Kjærgaard
Rikke Kristiansen
Josefine Madsen
Emil Ardahl
Alexander Hansen
Mads Christian Hansen

billede: jrh
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Mathias Hildebrandt
Michael Iversen
Søren Jensen
Simon Kjærgaard
Niklas Madsen
Morten Søndergaard
Oliver Sørensen
Niklas Thomsen

Skal I holde konfirmation i maj 2015?

Konfirmandindskrivning i Ketting Sognehus,
Kirkevænget 7, tirsdag den 10. juni mellem kl.
16 og 18.

Nu er det tid til konfirmandindskrivning for de
børn, der skal konfirmeres i foråret 2015, det vil
sige nuværende 6. klasses elever med bopæl i
Ketting sogn. Indskrivning finder sted i Ketting
kirkes nye sognehus, der ligger lige bag kirken.
Konfirmationen er søndag den 3. maj 2015.
Konfirmation eller ej ?
Er I i tvivl, så kom og hør nærmere. Der er mulighed for at melde sig til og være med uden at
bestemmelsen er taget. Så kan efterårets undervisning måske afklare spørgsmålet.
Forældre og kommende konfirmander inviteres til indskrivningen. I skal medbringe kopi
af dåbsattest evt. navneattest. Konfirmanderne
indskrives enkeltvis, så der kan være lidt ventetid, hvor der kan nydes en kop kaffe eller en
sodavand.
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Påsken er en fest for alle sanser for altid

Påskens gudstjenester er hver for sig meget forskellige, fordi påskedagenes begivenheder er så forskellige.
Skærtorsdag er gudstjenestens fokus nadveren. Vi
mødes kl. 17.00 i Asserballe præstegård og spiser et
traditionelt påskemåltid sammen. Kl. 19.00 er der
gudstjeneste i Asserballe kirke. Tilmelding til maden til Anne Margrethe Hvas 30 60 73 30 / amrh@
km.dk senest fredag den 11. april.

Langfredag er sorgens dag og det mærkes i gudstjenesten kl. 9.30.
Påskedag kl. 9.30 er der festgudstjeneste, hvor vi fejrer Jesus opstandelse.

2. påskedag kl. 14.00. Påskevandring med æsel i
Ketting kirke. Igen i år får vi besøg af et rigtigt levende æsel. Gudstjenesten er en kort vandrende fortælling fyldt med sanseindtryk. 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 forskellige 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.

Sognemøder

Sognemøderne holdes i sognehuset,
Kirkevænget 7, Ketting.
Vi meget gerne have en idé om, hvor mange der
kommer, man kan tilmelde sig på: Kettingsogn@
hotmail.com oplys: (”Foredragets navn xx”) xx =
antal personer), eller SMS / ring de samme oplysninger til 28 25 14 87. Har man ikke fået sig tilmeldt
- så kom alligevel. Deltagelse er normalt gratis –
skulle man ønske at give et beløb, så anvendes dette
til humanitære formål.
Med venlig hilsen
aktivitets udvalget
Onsdag den 26. februar kl. 19.30
Australien fra Perth til Sidney
Sonja og Jørn Thomsen fra Osbæk fortæller om en 2
måneders ferietur til Australien. Turen startede med

et besøg hos familie i Perth området og fortsatte
med en 15.000 km biltur langs Australiens sydkyst
til Sidney området, med afstikkere ind i landet...
Ved tilmelding (se herover) oplys ”Australien xx”.
Onsdag den 26. marts 2014 kl 19.30
Kong Christians IV’s koloni Trankebar i Indien.
Nykolonialisme eller kulturudveksling?
v/Georg Pedersen Egernsund.
En aften i ord og billeder om hvorfor en gruppe
danskere har valgt at bruge tid og penge på et gammelt dansk område i det sydlige Indien. Har massivt
økonomisk støtte til et lille lidt isoleret område også
sine skyggesider? Oplægsholderen har rejst 7 gange
i området af en til to mdrs. varighed. Ved tilmelding
(se herover) oplys ”Trankebar xx”.
Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.30
SOS børnebyerne
Astrid Jensen fra SOS Børnebyernes lokalgruppe
i Sønderborg kommune kommer og fortæller om
SOS Børnebyernes arbejde ude i verden og lokalgruppens arbejde i Søndreborg. SOS Børnebyerne
startede sit arbejde blandt forældreløse børn i Østrig
i 1949 og har nu over 500 børnebyer fordelt i 133
lande verden over. Opholdet giver børnene et fundament, de kan bygge deres egen fremtid på. Du kan
læse mere på www.sosbornebyerne.dk. Ved tilmelding (se herover) oplys ”SOS xx”.
Fredag 25. april 19.30 i Ketting kirke
Kirkekoncert med Nordals koret og Ketting kirkes kor,
der ledes af organist Sebastian Clasen holder kirkekoncert i Ketting kirke.

Sogneudflugt søndag den 11. maj
Vi starter med gudstjeneste kl. 10 i en kirke i Haderslev området, derefter sejlads på Haderslev fjord til
Årø, rundvisning/kaffe på Årø, retur med færgen til
Årøsund, bus til et spisested hvor vi får aftensmad.
Start fra Ketting kirkes P-plads kl. 8.30, hjemkomst
ca. kl. 20.30.
”Tilbudspris” 200 kr. pr. voksen og 100 kr. pr. barn,
der er i alt plads til 50 personer. Hurtig tilmelding
tilrådes – bliver turen bliver overtegnet – kan man
komme på venteliste. Tilmelding til Conny Hell
telefon 29 16 22 83 allersenest den 1. maj. Betaling
kontant i bussen.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige og tilhørere er
altid meget velkomne. Møderne holdes i Ketting
Sognehus, Kirkevænget 7, Ketting.
De kommende møder er:
Onsdag den 5. marts kl. 19.00, tirsdag den 8. april kl.
19.00 og onsdag den 7. maj kl. 19.00.

Gudstjenester
Marts 2014		
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2.
9.
16.
23.
30.

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

Fastelavn
1. søndag i fasten Sogneindsamling (se s. 1)
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten Guldkonfirmation
Midfaste

Anne Margrethe Hvas
Margit Lauridsen
Annette Birk
Annette Birk
Margit Lauridsen

Mariæ bebudelse
Palmesøndag
i Asserballe kirke Skærtorsdag. Inden er der fællesspisning i Asserballe præstegård kl. 17.00 (se s. 2)
Langfredag
Påskedag
2. påskedag Påskevandring m. æsel
– børnefamiliegudstjeneste (se s. 2)
1. søndag efter påske

Margit Lauridsen
Annette Birk

April 2014 		
Søndag 6. kl. 11.00
Søndag 13. kl. 9.30
Torsdag 17. kl. 19.00
				
Fredag 18. kl. 9.30
Søndag 20. kl. 9.30
Mandag 21. kl. 14.00
				
Søndag 27.		 kl. 9.30

Anne Margrethe Hvas
Margit Lauridsen
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Margit Lauridsen

Maj 2014				
Søndag 4. kl. 9.30 Konfirmation
		 kl. 11.30 Konfirmation
Søndag 11.		
Sogneudflugt (se s. 3)
Fredag 16. kl. 9.30 Bededag
Søndag 18. kl. 9.30 4. søndag efter påske
Søndag 25. kl. 9.30 5. søndag efter påske
Torsdag 29. kl. 9.30 Kr. Himmelfartsdag
				Morgenkaffe kl. 8.30 i Sognehuset

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

Juni 2014
Søndag 1.

kl. 11.00 6. søndag efter påske

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 Margit Lauridsen · tlf. 24 20 72 24, E-mail: manl@km.dk.
Træffes bedst efter aftale. Mandag 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. 3 udkommer i uge 23, 2014.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

Tryk: Als Offset · Tlf. 74 47 14 48

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.

