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Kære læser af kirkebladet
Igennem nu godt 7 år har jeg redigeret kirkebladet,
og det har været spændende. Men nu er tiden kommet til at give opgaven videre. Derfor er dette og de
kommende kirkeblade lagt i hænderne på sognepræst Annette Birk, der fremover vil sørge for kirkebladets udformning.
De venligste hilsner
Anne Margrethe Hvas

1. søndag i Advent tændes juletræet
og lysene bæres ind i kirken
Søndag den 30. november, 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 9 læsninger: Musikgudstjeneste
med deltagelse af Augustenborgkoret
I mørkningen den 14. december kl. 16, 4. søndag
i advent, tænder vi lys i kirken og holder en stemningsfuld musikgudstjeneste. De 9 læsninger er en
musikgudstjeneste efter engelske tradition, hvor
der veksles mellem bibelske læsninger, musik og
fælles sang med nogle af vore mange julesalmer.
Augustenborgkoret, under ledelse af Anker Hansen,
medvirker med musikalske indslag ved denne stemningsfulde adventsgudstjeneste.

Kyndelmissegudstjeneste
med billeder og lys
Søndag den 1. februar kl. 16
I gudstjenesten fejre vi med en kort lysgudstjeneste,
at vi nu er halvvejs gennem vinteren og godt på vej
mod lysere og varmere tider. I gudstjenesten vises
de ikoner, som konfirmanderne under kyndig vejledning har brugt hele lørdagen på at male. Så det
bliver en stemningsfuld gudstjeneste med noget
godt til alle sanser, der kan varme godt langt ind i
hjertet på en mørk søndag eftermiddag.

Fastelavn
Søndag d. 15. februar kl. 9.30
Traditionen tro har vi familiegudstjeneste i Ketting
kirke fastelavns søndag. Her må såvel børn som
voksne gerne komme udklædte, som lige dem de
har lyst til kun din fantasi sætter grænsen. Efter
gudstjenesten slår vi katten af tønden i Sognehuset,
hvor efter vi vil hygge os med kakao og fastelavnsboller. Kom og vær med.

barndom, hvor adventstiden varede en evighed, før
alle fire lys var tændt, og de sidste låger i julekalenderen skulle åbnes. Det er forventningens glæde.

December måned er fyldt med traditioner, traditioner som holdes i hævd, men det betyder samtidig
at tidspunktet for gudstjenesterne i december er
vekslende. Gem kirkebladet så I kan tjekke tidspunkterne. Men de faste gudstjenestetider får en lille
ændring, så de der gerne vil nyde søndag morgen
derhjemme, får muligheden for at komme i kirke.

Men desværre findes der også alt for mange skuffede forventninger. For mange mennesker er det
som om, stemningen ikke rigtig vil indfinde sig på
trods af de smukke julesalmer og de søde jule kager.
Forventningerne, der ikke blev indfriet, som man
havde håbet og glædet sig til. Lange ensomme december aftener eller alt for travle arbejdsdage, svigt
fra mennesker, man holdt af, skuffelser over sig selv,
sorgen over at miste til døden eller til livet. Hvilket
håb skulle jeg da kunne have, når nu min erfaring
altid siger mig, at mine forventninger ikke indfries?
Når det eneste jeg ser og mærker er mørke og kulde,
svigt, savn og sorg? Sådan kunne nogen spørge. Men
også her er der en forventning, et løfte, der altid vil
indfries.

I lige uger vil der være gudstjeneste kl. 11 og i ulige
uger kl. 9.30 i Ketting kirke. Der vil dog stadigt være
undtagelser, så vi kan bibeholde vore traditioner og
give mulighed for nye ideer.

Og det er løftet om Herrens komme julenat til alle
slags mennesker, både til dem med julelys i øjnene,
til dem hvis forventninger ikke indfries og de der
kun har blikket rettet mod sjap og vandpytter.

Nyt fra sognepræsten

Når vinteren og mørket er over os, kan vi sidde og
småfryse og have det svært ved rigtig at kunne finde
noget formildende i noget som helst. Landskabet
er gråt, trist, mudret og vådt. Blæsten går gennem
marv og ben, og mørket får dagen til at hensynke i
tåger. Og pludselig en morgenen, når solen står op,
er tågen begyndt at lette, og alt står fantastisk smukt.
Som om træer og buske, ja hele jorden har fået kastet en hermelinskåbe over sig af fint pudret sne, og
solstrålerne spiller i krystallerne.

Nyt kirkeår, nye kirketider

Ved Annette Birk
Det er mørkt i disse dage, adventstid er mørketid.
Allerede tidligt om eftermiddagen kommer mørket,
og om morgenen kan vi tvivle på, at det overhovedet
er morgen. Mørke, blæst og kulde får os til at trække
dynen længere op. Advent betyder komme, og det
er tydeligt, at vi alle venter og ønsker, at noget skal
komme. Noget der kan sprede mørket og bringe
os lys og den glæde, som vi aldrig skulle miste. Og
vi forsøger på alle mulige måder, at jage mørket på
flugt med julelys og varme, med duft af gløgg og
julebag, gran og smagen af pebernødder. Vi tager
lidt forskud på glæderne for at kunne holde alt dette
mørke ud.
Hvis man spørger et barn, hvad advent egentlig betyder, vil svaret være noget i retningen af: at det er
der, hvor vi begynder at få små gaver, mens vi venter
på de store juleaften! De små gaver peger hen på den
store gave, vi har i vente.
Advent er ikke kun mørketid, men også forventningens tid. Det er starten på nedtællingen til jul.
Nedtællingen og forventningen til Herrens komme.
Mange husker det måske specielt fra deres egen

Man kan undre sig over, så meget Gud kan udrette
med lidt sne og et par solstrejf. Et løfte om, at selvom
vi må vente lidt endnu, så er lyset snart på vej tilbage
til glæde og liv for os alle.

Folkekirkens Nødhjælp
Det nytter meget mere end du tror
Den 8. marts 2015 vil vi gerne igen indsamle en god
pengegave til Folkekirkens Nødhjælp. Derfor har vi
også brug for din hjælp og gerne 20 andre hjælpere.
Meld dig allerede nu og gå med en times tid som
indsamler søndag den 8 marts.
Tilmelding og mere information kan fås hos indsamlingsleder Folmer Hvas 74 47 16 33 eller frh@
km.dk.

Gospeljul 2014
Torsdag den 4. december kl. 19
Sønderborg Gospel Choir synger julen ind!
Kor og orkester synger gospeljulesange, men også
enkelt kendte julesange er med.
Billetprisen er 75 kr. og kan købes i forvejen på
www.billetto.dk, eller ved indgangen, hvis der ikke
er udsolgt. Her har vi lejligheden til at hører et af
de lokale kor. De vil synge julen ind hos os i Ketting
kirke. Sønderborg Gospel Choir er arrangør.

Sognemøder

Onsdag den 27. maj kl. 19.30:
Gendarmstien fra Padborg til Skovby
v/ Karen og Poul Steffen Dam.
Tilmelding
Da vi serverer kaffe vil vi meget gerne af hensyn til
det praktiske arrangement have tilmelding på kettingsogn@hotmail.com – eller på telefon 28 25 14 87
oplys arrangement og antal personer, man kan også
sende en SMS med oplysningerne til det samme
nummer.

Nyt fra menighedsrådet

Sognemøder i sognehuset
Kirkevænget 7, Ketting

Ved Poul Dam

Torsdag den 11. december kl. 14
Præsternes julehygge
- alle er velkommen.
Julefortælling og quiz, måske lidt julenørkleri.

Tilladelserne er på plads og vi er klar til at holde licitation, gravningen skal i overvågens af Nationalmuseet. Hvis der findes noget interessant, kan det
risikere at blive et længerevarende og dyrere projekt
– nærmere i næste nummer.

Onsdag den 28. januar kl. 19.30
Fra Ketting til Nordkap
Oplevelser under en 2 måneders rejse med bil og
campingvogn gennem Norge, Sverige og Finland v/
Annalise og Jørgen Brink, Ketting.
Onsdag den 25. februar kl. 19.30
Betydningen som krigen i 1864 fik
for Danmark og vores selvforståelse
v/ Knud Erik Therkelsen, der er generalsekretær for
Grænseforeningen og tidligere forstander for Højskolen Østersøen og lærer på Rønshoved Højskole.
Nationalstatens fødsel og grænselandets unikke
mulighed for at bidrage til diskussionen om fællesskab, grænser og kulturmøde. En tidsrejse fra folkeoplysningens vugge og frem til i dag.
I det næste kirkeblad udbyder
vi følgende sognearrangementer:
Onsdag den 25. marts kl. 19.30:
Filmaften.
Onsdag den 29. april kl. 19.30:
”Med båd ad fjorde, kanaler, floder og mange sluser
fra Fynshav til Holland” v/ Lone og Arendt Clausen,
Asserballe.

Handikaprampen

Automatisk ringning og en tiltrængt
renovering af ur og urskiver
Projektet er klar, men provstiet mener at vi bør have
det med på anlægsbudgettet endnu engang – så det
bliver nok først gennemført i 2016.
Det er lidt ærgerligt fordi vi i dag bruger 200-300
medhjælpertimer pr. år for at ringe manuelt på graverens fridage. Timer, der kunne være anvendt meget bedre til andre ting.

Kirkens regnskab
Regnskabsfører Karen Dam, har efter 22 år som
kasserer og regnskabsfører i Ketting sogn valgt at
stoppe, det er samtidig en af vores flittigste frivillige
hjælper, der nu takker af.
Karen færdiggør 2014 regnskabet i løbet af januar februar måned. Vi planlægger en lille afskedsreception efter en gudstjeneste den 1. marts 2015, nærmere i næste nummer.
Regnskabet overtages pr. 1. januar 2015 af ”Det fælles regnskabskontor”, der er hjemmehørende i Christianskirken i Sønderborg.

Babysalmesang
– et godt tilbud til babyer og deres forældre
Torsdag formiddag kl. 10 tilbyder Jenny Skovmand
babysalmesalg for børn fra 0 til 1 år og deres forældre i Asserballe Præstegård. Nogle bruger muligheden i forlængelse af deres mødregrupper andre lader
fædre og bedsteforældre give de små, mulighed for
at opleve salmer og samvær på et kirkeligt grundlag.

Vi synger salmer og sange, danser og laver børnerim
og remser. Vi bruger rytmeinstrumenter, sæbebobler og lagner til at vugge børnene i. Babysalmesangen varer en lille times tid og bagefter hygger vi os
med en kop te.
Alle er velkommen.
Vil du være med så kontakt Jenny Skovmand
på tlf. 74 47 31 42 eller 51 50 12 81.

Gudstjenester
December 2014
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

7.
14.
21.
24.
24.
25.
26.
28.

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

2. s. i advent
3. s. i advent, 9 læsninger
4. s. i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Fælles i Asserballe

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

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

Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

Kyndelmisse
Seksagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk

Januar 2015
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1
4.
11.
18.
25.

kl. 15.30
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00

Februar 2015
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
8.
15.
22.

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

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: Organist og korleder Jenny Skovmand, Asserballe St. 13, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 31 42.
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 45 95 45 · www.kettingkirke.dk · Kirkeblad nr. 1 udkommer i uge 48, 2014.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

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.

