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Skærtorsdag

Den 2. april kl. 17.00 i Asserballe kirke
Fælles gudstjeneste i Asserballe kirke med efterfølgende spisning af det traditionelle jødiske påskemåltid i præstegården. Skærtorsdag er dagen hvor
Jesus indstiftede nadveren, hvilket er dagens tema.
Tilmelding til Annette Birk senest den 28. marts tlf.
40 47 32 02 / mail: abi@km.dk

Langfredag
Den 3. april kl. 9.30
Liturgisk gudstjeneste med tid til refleksion.

2. påskedag
Den 6. april kl. 14.00
Påskevandring - en familiegudstjeneste for både
små og store OG æsel i Ketting kirke.
Traditionen tro får vi besøg af et rigtigt levende æsel,
der er med til at fortælle påskens historie. Gudstjenesten er en kort vandrende fortælling fyldt med
sanseindtryk. Med æslet Romeo føres vi op til Jerusalem, som kirken i dagens anledning er omdøbt,
ganske som Jesus kom til Jerusalem Palmesøndag.
Derefter går vi ind i kirken / Jerusalem og oplever,
hvad der skete i byen, da Jesus kom dertil. Gennem
sang og fortælling bevæger vi os gennem de forskellige påskedages handlinger og betydning. Vi skal
mærke, smage, se og røre.

nr. 2
marts, april og maj 2015
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Efter gudstjenesten er der mulighed for en ridetur
på æslet og en kop kaffe til de voksne.

Kristi Himmelfartsdag
Den 14. maj
Morgenkaffe i sogne huset kl. 8.30
efterfulgt af Gospelgudstjeneste kl. 9.30

2. pinsedag
Den 28. maj kl. 10.00 - Pinse i det fri
En anderledes gudstjeneste for børn og voksne i alle
aldre.
Vi mødes ved spejderhytten Blommeshytten, der
ligger i kanten af Blommeskobbel skoven, Sønder
Kettingskov 17A. Der er skiltning ved landevejen og
gode parkeringspladser ved hytten.
Gudstjenesten er arrangeret af sognepræst Anne
Margrethe Hvas. Den indeholder bøn, sang, musik,
bibelfortælling og hvem ved, måske også en overraskelse. Tag evt. selv tæppe eller campingstol med.
Der er fin lejlighed til at nyde en medbragt madkurv
efter gudstjenesten.
2. pinsedagsgudstjenesten er et fælles arrangement
med invitation fra Ketting og Asserballe kirker.

Nyt fra sognepræsten
ved Anne Margrethe Hvas
At undre sig eller tvivle
Hvordan forholde sig til Jesus? Har siden år 30 e. kr.
optaget mennesker. I 2015 spørges der om, hvordan
vi skal forholde os til alt det i fortællingen om Jesus
Kristus, som kolliderer med vores forstand og vores
opfattelse af, hvad der er muligt og umuligt.

livet eller døden kan slukke den, udrydde den eller
på nogen som helst anden måde stoppe den. Det er
budskabet om den kærlighedskraft, som Jesus bringer til os gennem sit liv, sine fortællinger, sin død og
opstandelse.

Sogneindsamling

Vil vi undre os eller tvivle?
Kan det nu også passe, spørger vi. Måske det var
bedre at tage det væk, vi ikke kan forstå og så bare
lade næstekærligheden stå tilbage. Det kan vi forholde os til. Vi har godt nok ofte svært ved at praktisere det, men vi ved dybt i os, at Jesus bud om næstekærlighed er det bedste livsråd, der er givet til os.

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 8. marts kl. 11.00 i Sognehuset
Vær med til at hjælpe kvinder i verdens fattigste
lande. Meld dig gerne som indsamler.

Dog er det værd at slå et slag for, at vi undre os noget
Konfirmation den 3. maj 2015 kl. 9.00
Ved årets Sogneindsamling sætter vi især fokus på
mere og forlade den megen optagethed af tvivl. Der
og Bang
børn. Rettigheder og ligestilling meler stor forskel på de to reaktioner – at undre sig eller
Louisekvinder
Nygaard
at tvivle. Begge er reaktioner på det samme: at der
lem kønnene indgår altid i Folkekirkens Nødhjælps
sker noget, som vi kan have svært ved at få hold på.
arbejde, og kvinder er ofte dårligere stillet. Når vi
Johannes evangeliet omtaler noget af det Jesus gør,
styrker kvinderne, kommer det både dem selv, deres
som tegn. Tegn på, at Jesus har en guddommelig
børn, familie og lokalsamfundet til gode.
1
kraft i sig, som han bruger til glæde og gavn for os
mennesker for derigennem at bringe et budskab om
Vidste du at det farligste som findes er at blive født i
liv og kærlighed i en målestok, som ligger langt ud
fattigdom. Hver dag dør 7100 børn inden de fylder 5
over, hvad vi helt kan fatte. I Johannas evangeliet er
år på grund af fejlernæring, snavset vand og mangel
der 7 tegn. Alle er Jesus handlinger, der sprænger de
på behandling af sygdomme.
grænser, som vi anser for mulige og naturlige. Noget
der lige siden har været årsag til enten undren eller
Vi vil gerne igen i år indsamle en god pengegave til
tvivl og forkastelse.
Folkekirkens Nødhjælp. Derfor har vi brug for din
hjælp. Meld dig allerede nu og gå med en times tid
At undre sig, tro og håbe
som indsamler søndag den 8. marts. Det nytter meFormålet med Jesus overnaturlige handlinger er
get mere end du tror.
ikke at tilsidesætte vores intellekt, men at åbne for
os endnu et perspektiv på livet. At der er mere at
Tilmelding og mere information kan fås hos indsige om livet og om Gud, end det vi sådan lige kan
samlingsleder Folmer Hvas, tlf. 21 18 85 48 eller
begribe. Ikke fordi der er noget galt med vores evner
frh@km.dk
til at forstå sammenhænge og naturvidenskabelige
love, men fordi der er mere til livet og til Gud, end
Salmestaffet
det videnskab og menneskelige forstand kan tænke
sig frem til. Dette mere kan vi nærme os ved at unSalmestafet i Sønderborg Provsti forår 2015
dre os og tage imod i tillid, tro og håb.
En torsdag om måneden fra kl. 17 til 18 vil vi synge
os igennem salmebogen i provstiets kirker.
At livet og kærligheden er større end døden. Det
budskabt bæres i alle de ord og handlinger, som
Christianskirken
26. februar kl. 17
Jesus bar ind i verden, og som vi også i 2015 må
Oksbøl Kirke
12. marts kl.17
forholde os til både med undren og glæde. Glæde
Vester Sottrup Kirke 23. april kl. 17
os over budskabet, at der er en guddommelig kærAsserballe Kirke
28. maj kl. 17
lighedskraft, der vil os så meget at intet hverken i

Konfirmandikoner
Lørdag den 31. januar arbejdede konfirmanderne
under kyndig vejledning af Helle Noer med at lave
deres helt egne ikoner. Ikonerne er nu hængt op i
kirken og kan ses frem til konfirmationen den 3.
maj.

Konfirmationer
Konfirmation den 3. maj 2015 kl. 9.00
Louise Nygaard Bang
Signe Holt
Ann Christin Nettesheim Pedersen
Mikkel Andersen
Malte Eskildsen
Mikkel Agerbo Holm
Simon Hjuler Jensen
Jens Christian Johansen
Jacob Pharao Kolbeck
Rune Pfeffer Matthiesen
Jonas Lund Rasmussen
Heinrich Tembo Sievertsen
Konfirmation den 3. maj 2015 kl. 11.00
Helena Elisabeth Andreasen
Camilla Feike Friis
Sofie Hermanni
Sara Raabjerg Hvas
Lærke Jensen
Iben Høhrmann Jensen
Isabel Neumann
Clara Gottlieb Damgaard Nielsen
Benjamin Due
Esben Morgener Jensen
Søren Tjørnehøj Knudsen
Casper Friis Sørensen
Rasmus Vestergaard

Nyt fra menighedsrådet
ved Poul Dam
Ny graver
Graver Bjarne Iversen blev efter 1½ års ansættelse
hos os headhuntet til et arbejde i en helt anden branche, vi måtte tage afsked med ham den 30. november. Medhjælper Helge Paulsen har fungeret som
konstitueret graver i december og januar.

Vi søgte en ny graver og fik 65 ansøgninger – blandt
disse valgte vi Finn Voss fra Stevning, der er ansat
som graver fra 1. januar 2015.
Søndag d. 1. marts inviterer vi på brunch
efter gudstjenesten kl. 9.30
Her er der mulighed for at tage afsked med Karen
Dam, der efter 22 års ansættelse har ønsket at stoppe
som regnskabsfører. Der er også mulighed for at
hilse den nye graver og kirketjener Finn Voss. Tilmelding ikke nødvendig.
Handikaprampen
Arbejdet blev påbegyndt den 14. januar og den er
afsluttet, når dette læses. Rampen betyder, at det
bliver lidt nemmere at komme ind i Ketting kirke
i kørestol, næste projekt bliver en fast belægning på
vejen op til kirken.

Sognemøder
Sognemøderne holdes i sognehuset,
Kirkevænget 7, Ketting
Alle er velkommen – gerne med tilmelding på:
Kettingsogn@hotmail.com, oplys: (dato og antal
personer), eller SMS / ring til 28 25 14 87.
Deltagelse er normalt gratis -har man ikke fået sig
tilmeldt - så kom alligevel. Skulle man ønske at give
et beløb, så anvendes dette til humanitære formål.
Man kan se mere på www.kettingkirke.dk, og downloade forårsprogrammet herfra.
Filmklub ”Philomena”
- onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30
Det slår gnister mellem Judi Dench og Steve Coogan
i Stephen Frears’ livsbekræftende fyrværkeri af en
film. Stephen Frears’ er en lille perle af et feelgooddrama, fordi filmen stråler i samtlige 98 minutter, så
det er en fornøjelse. Men historien er åbenbart sand!
Sognemøde - onsdag den 29. april 2015 kl. 19.30.
”Med båd ad fjorde, kanaler, floder og gennem mange sluser fra Fynshav via Tyskland til Holland og retur”. Oplevet af: Lone og Arendt Clausen, Asserballe.
Sognemøde ”Gendarmstien”
- onsdag den 27. maj 2015 kl. 19.30
Gendarmstien fra Padborg til Skovby i etaper på 5-8
km - nogle i solskin, andre i fugtigt vejr. Billeder fra
Gendarmstien fra forskellige årstider kombineret
med små historier fra turen. Oplevet af: Karen og
Poul Steffen Dam.

Sogneudflugt ved Tove Lind
Søndag d. 31. maj 2015 kl. 8.30
- fra Sognehuset, hvor vi drager ud i det blå på sogneudflugt. Vi håber på godt vejr og ser frem til en
dag i hyggeligt selskab. Programmet for dagen er
stadig under udarbejdelse, men et ligger fast, vi skal
til Frederiksstad i Sydslesvig.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30
Turen koster 200,- kr. pr. person (børn 100,- kr.).
Tilmelding senest d. 20. maj til Tove Lind på tlf.
24 94 79 13 eller E-mail: tovelind-dk@hotmail.com.
Vi glæder os til at se dig.
Mvh. Ketting Menighedsråd

Gudstjenester
Marts 2015
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
8.
15.
22.
29.

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

2. søndag i fasten
3. søndag i fasten, Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Midfaste søndag
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag, Sommertid begynder

Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk

Skærtorsdag, Fælles i Asserballe,

Annette Birk

Langfredag
Påskedag
2. påskedag, Familiegudstjeneste
1.s.e. påske
2.s.e. påske
3.s.e. påske

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

April 2015
Torsdag 2. kl. 17.00
			
Fredag 3. kl. 9.30
Søndag 5. kl. 11.00
Mandag 6. kl. 14.00
Søndag 12. kl. 9.30
Søndag 19. kl. 11.00
Søndag 26. kl. 9.30

Fællesspisning efter gudstjenesten

Maj 2015
kl. 9.30 Bededag, Fælles i Asserballe
kl. 9.00 4.s.e. påske, Konfirmation Ketting
kl. 11.00		
kl.
- 5.s.e. påske, Konfirmation Asserballe
kl. 9.30 Kr. Himmelfarts, Morgenkaffe kl. 8.30 i Sogenhuset
kl. 11.00 6.s.e. påske
kl. 9.30 Pinsedag
kl. 10.00 2. pinsedag, Friluftsgudstjeneste

Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

Søndag 31.

ingen		 Trinitatis søndag

-

				 ved spejderhytten i Blommeskobbel

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

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. 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.
Organist og korleder: Organist og korleder Jenny Skovmand, Asserballe St. 13, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 31 42.
Graver Finn Voss (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. 3 udkommer i uge 22, 2015.

Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

Fredag 1
Søndag 3.
		
Søndag 10.
Torsdag 14.
Søndag 17.
Søndag 24.
Mandag 25.

