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Konfirmandindskrivning i
Ketting sogn.
Kommende konfirmander og deres forældre inviteres til informationsmøde og indskrivning i Sognehuset torsdag d. 4. juni kl. 16. Konfirmandindskrivningen er for de børn der nu går i 6. klasse og bor i
Ketting sogn.
Konfirmation eller ej? Er I i tvivl, er i velkomne til
at komme og høre nærmere.Der bliver en kort introduktion til undervisningsforløbet, hvorefter hver
enkelt konfirmand indskrives. Medbring gerne kopi
af barnets dåbsattest og evt. navneattest.
Konfirmationen er i Ketting kirke i 2016 søndag d.
1. maj, 1. søndag i maj.
Med venlig hilsen Annette Birk

Stiftsrejse til Lutherbyerne Erfurt og
Wittenberg fra d. 11. til d. 17. september 2015.
Syv dage med indblik i reformationens baggrund
og betydning og med udblik til kunst og musik,
samfund og kirke i dag. Hele turens program ligger
på Haderslev stifts hjemmeside eller man kan tage
et program i kirken. Sognepræst Annette Birk
deltager og jeg regner med, at der også bliver tid til
hyggeligt samvær.

Sol, vand og den smukkeste udsigt.
Kom til Strandgudstjenesten søndag
den 28. juni kl. 10.00
Vi fortsætter vores gode tradition og håber på godt
vejr og solskin. Sebbelev og Osbæk beboerforening
og sognepræst provst Anne Margrethe Hvas har i
fællesskab gjort klar til gudstjenesten ved Sebbelev
strandeng. Følg skiltene gennem Sebbelev, kør ud af
Sebbelev skov, så er det let at finde frem til gudstjenesten på stranden og tag gerne kaffekurven med.
Der er opstillet borde og bænke, men tag også gerne
egen campingstol med, så kaffen kan nydes efter
gudstjenesten. Strandgudstjenesten er ud af vejen
Sebbelev Skov!

Gudstjenester i sommerperioden.
Ligesom tidligere år, er der hver søndag enten gudstjeneste i Ketting eller Asserballe kirker, som regel
kl. 9.30. Strandgudstjenesten, d. 28. juni er rykket til
kl. 10 og den sidste gudstjeneste i august er allerede
kl. 9, en kort gudstjeneste ved Mai-Britt J. Knudsen.
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Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk.
Vejkirker.
Sommeren er over os og vi nyder de lyse aftner og
friluftlivet.
Sommeren er lig med ferie for mange af os. Kirkefondet har udgivet en pjece ”Vejkirker og andre
åbne kirker”, heri kan man finde mange af landets
kirker og se hvornår de er åbne. Man kan hente en
pjece i kirken eller sognehuset og have den liggende
i bilen, så kan man smutte ind og se én eller flere af
de smukke kirker vi har i Danmark, når vi bevæger os rundt i sommerlandet. Som noget nyt oplyser pjecen, hvor der er cykelvenlige kirker, så man
kan få ”tanket frisk luft” på dækkene, hvis man er
på cykeltur.
I kirken kan du, sidde i stilhed, tænke, bede, læse
i biblen eller salmebogen. I kirken har vi mulighed
for fordybelse og refleksion, at give os selv muligheden for at finde ro og stå af ræset. Opleve kirkens
kunst, symboler, arkitektur og historie. Mange kirker har brochure liggende om kirkens inventar og
historie; ligesom man kan få stedets kirkeblad med
hjem og se hvilke tilbud, netop dette sted giver og
måske tage idéer med hjem til os. Nogle kirker giver
også mulighed for at tænde et lys. For en god ordens
skyld, vil jeg oplyse, at kirker kan være lukket for
besøg pga. kirkelige handlinger, vielser, begravelser
eller ferie.
At tage ansvar som forældre, babysalmesang.
Jeg hørte fornyeligt refereret en samtale mellem et
barn og forældrene, der havde fravalgt dåb af barnet
som lille. Forældrene havde fravalgt dåben, af deres
barn, fordi det selv skulle have muligheden. Barnet
skulle selv vælge dets tilhørsforhold, dets tilhørssted, dets livsgrundlag. Er det ikke forældres opgave,
at give værdier og livsgrundlag videre til vores børn?
Hvilke værdier ønsker jeg at give mit barn? Hvad er
væsentligt og hvad er mindre væsentligt? Som forældre er vi med til at forme vores børn og give dem
et livsgrundlag de kan live deres liv på. Værdier som
holder. At frasige sig dåben af sit barn, som spæd
eller lille, er at frasige sit barn, at have et tilhørsforhold til kirken. At frasige sig, at vi har en Far, der kan
tage over, hvor jeg ikke længere rækker, at give en
Far der elsker sit barn ubetinget, selv om jeg måske
ikke magter det, en Far der er kærlighed, der ønsker
alt det bedste for sit barn og altid vil være der, være
der, hvor vi ikke længere kan følge det!

Ved at lade sit barn døbe, giver vi dem et tilhørsforhold, hvor de kan følge sig hjemme.
At give sit barn et tilhørsforhold til kirken og den
kristne tro, er at dele vores ansvar med noget der er
stører end os selv, og dermed har vi også én at dele
det ansvar og den opgave det er, at få givet et barn.
På Midtals tilbyder Asserballe sogn babysalmesang
til børn fra 0 til 1 år og deres forældre eller bedsteforældre. Mange mødre bruger babysalmesangsgruppen som en ekstra mødregruppe. Babysalmesangen styrker børnenes motorik og sangglæde. Det
giver de voksne og børnene en anden form for nærvær, som er svær at opleve i hverdagen derhjemme,
samtidig med at det giver de voksne en anledning til
at tænke over livets fundament, vores tro og tilhørssted. Nogle voksne, har måske en knap så god erindring om deres møde med kirken igennem deres
liv. Kedelig konfirmationsforberedelse; eller andre
uheldige møder med kirken. Babysalmesang giver
muligheden for en ny og måske anderledes kontakt
med kirken og den kristne tro. Mange forældre tænker over, hvilken mad, påklædning og kemikalier vi
benytter os af, men måske bruger vi ikke så meget
tid til at tænke over hvilke værdier vi giver vores
børn. Både børn og voksen har brug for andet en
mad og materielle goder i livet. Hvad kommer vi i
vores børns øre. Troen kommer af det der høres; og
sangen åbner som intet andet sindet.
Babysalmesang er et koncept for såvel børn som
voksne. Børnene får givet lyden af salmer, rytme
og bevægelse og de voksne, som hovedsageligt er
mødre på barselsorlov, får muligheden for voksensamvær, som bonus. Babysalmesang giver såvel
børn som voksne muligheden for at synge, nærvær
og kontakt med andre.
Med ønsket om en god sommer
Annette Birk

Nyt fra menighedsrådet.
Ny medhjælper.
Vi fik 20 ansøgninger på vores stillingsopslag – efter
at have gennemgået dem alle udvalgte vi et antal til
samtale. Resultatet var at vi ansatte Keld Valentin
Maron, 49 år, som medhjælper på ca. halv tid. Keld
bor i Svenstrup, hvor han har drevet eget firma –
men efter en arbejdsulykke måtte han stoppe med
det - han kan ikke mere arbejde på fuld tid.
Vi byder Keld velkommen til arbejdet i Ketting.
Med venlig hilsen Ansættelsesudvalget.

Sognemøder.
Forårssæsonen slutter i maj måned og vi holder en
pause på 2 – 3 måneder med sogne aktiviteterne.
Der har været en pæn tilslutning til vores aktiviteter,
vi ser frem til en succesfuld efterårstermin.

Konfirmander
Konfirmander
2015 2015

Programmet er i store træk klar og her er de planlagte aktiviteter, så I kan sætte kryds i kalenderen:
•
•

•
•
•

6. sep. Kl 11 – ca. 15. Høst og sommerfest.
30. sep. Kl 19:30 Vikingetiden på Als og Sundeved v/Museumsinspektør Silke Eisenschmidt
– Haderslev museum.
28. okt. Kl. 19:30 Syng Dansk aften.
25. nov. Kl 19:30 Filmklub.
10. dec. Kl 14:00 Præsternes julehygge.
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget.

Flere sogneaktiviteter?
Ved sommerfesten sidste år spurgte jeg om der var
interesse for flere sogneaktiviteter, f.eks. af lokalhistorisk karakter, at samle brudstykker til ”Ketting
sogns/kirkes historie” eller måske bare en ”hyggeklub” måske for ”kun for” mænd og/eller damer.
Måske lidt alá Ulkebøls kirkes ”Herrehjørne”, vi vil
diskutere det ved sommerfesten, hvis der er enighed
så starter vi op med noget i efteråret.
Med venlig hilsen Poul Steffen Dam
Handikaprampen.
Er nu færdig, alle der ser den synes at den er blevet
pæn, men den har også kostet omkring 400.000 kr.
Vi har efterhånden fået rettet de gravsteder op, der
er blevet berørt af arbejdet med den og vi takker
gravstedsejerne for deres fleksibilitet, mht. ændringer.
Nu kan kørestole komme ind i kirken uden at skulle
ballancere på en noget vaklende rampe.
For at komme op til rampen må man have en terræn
gående kørestol, har man ikke det - så kan man blive
kørt i bil op til rampens begyndelse.
Det næste vi begynder at overveje er at gøre vejen
fra kirkevænget op ad bjerget til rampen mere fremkommelig. Der findes ikke nogen nem og billig løsning på den opgave, men vi vil starte en diskussion
om hvordan. Med de kraftige skybrud, der er nu, har
vi fået endnu en opgave. De store vandmasser skyller ned af ”kirkebjerget” og vandet skyller jorden
væk omkring stendiger og vandet gør jorden blød,
så den sætter sig, desuden generer vandet fra kirken
nogle af vores naboer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.

Perrod Foto

Konfirmation den 3. maj kl. 9.00
Konfirmation den 3. maj kl. 9.00. Stående fra venstre: Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas, Heinrich
Tembo Sievertsen, Jacob Pharao Kolbeck, Mikkel Andersen, Mikkel Agerbo Holm, Jens Christian Johansen, Malte Eskildsen, Simon Hjuler Jensen. Siddende
fra venstre: Jonas Lund Rasmussen, Ann Christin
Nettesheim Pedersen, Signe Holt, Louise Nygaard
Bang, Søren Tjørnehøj Knudsen.

Perrod Foto

Konfirmation den 3. maj 2015 kl. 11.00
Konfirmation den 3. maj 2015 kl. 11.00. Stående fra
venstre: Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas, Sara
Raabjerg Hvas, Lærke Jensen, Isabel Neumann, Rune
Pfeffer Matthiesen, Casper Friis Sørensen, Esben
Morgener Jensen, Benjamin Due, Rasmus Vestergaard. Siddende fra venstre: Louise Nygaard Bang, Sofie
Hermanni, Iben Høhrmann Jensen, Clara Gottlieb
Damgaard Nielsen, Helena Elisabeth Andreasen,
Camilla Feike Friis.
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Søndag den 8. marts blev der indsamlet 10.020 kr. til
Folkekirkens Nødhjælp hos os. Det er ca. 1.000 kr.
mere end sidste år. Pengene vil som altid blive brugt
til stor nytte og støtte i verdens fattigste lande, og
i år er målgruppen især kvinder. Mange tak til alle
der gav pengene. Også stor tak til de 27 indsamlere
og hjælpere, alle konfirmander, forældre og andre

frivillige, som gik rundt og hjalp denne søndag eftermiddag. I var helt afgørende for det flotte resultat.
Vær med igen næste år søndag den 13. marts 2016.
Mere info: www.slutsult.nu
Indsamlingsleder, Folmer Hvas

Gudstjenester
Maj 2015
Søndag 31.			 Trinitatis søndag (Sogneudflugt Ketting)

Juni 2015
Søndag 7. kl. 9.30 1. søndag efter trinitatis
Annette Birk
Søndag 14. kl. 11.00 2. søndag efter trinitatis
Anne Margrethe Hvas
Søndag 21.			 3. søndag efter trinitatis (Sogneudflugt Asserballe)			
Søndag 28. kl. 10.00 4. søndag efter trinitatis
Anne Margrethe Hvas
				(Fælles Strandgudstjeneste, ved Sebbelev strand)

Juli 2015 		
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5.
12.
19.
26.

kl.
kl.
kl.
kl.

9.30
9.30
9.30
9.30

5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis (I Asserballe kirke)
7. søndag efter trinitatis (I Ketting kirke)
8. søndag efter trinitatis (I Asserballe kirke)

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk		
Annette Birk

9.30
9.30
9.30
11.00
9.00

9. søndag efter trinitatis (I Ketting kirke)
10. søndag efter trinitatis (I Asserballe kirke)
11. søndag efter trinitatis
12. søndag efter trinitatis
13. søndag efter trinitatis (Obs kl. 9.00)

Annette Birk
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Mai-Britt J. Knudsen

August 2015
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2.
9.
16.
23.
30.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

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. 4 udkommer i uge 35, 2015.

Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30 i Ketting

