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Særlige gudstjenester
Høstgudstjeneste og sommerfest
Søndag d. 6. september kl. 11- ca. 15.
Kl. 11 høstgudstjeneste i kirken
Kl. 12.30 fællesspisning i sognehuset
Ca. 13.30 Rigets tilstand v/formanden
Ca. 14.00 ”Herrehjørnet”. ”Sådan gjorde vi i Ulkebøl” ved menighedsrådsmedlem Frode Otten.
Ca. 14:30 fælles snak og de 2 forgående punkter
mm.
Ca. 15.00 kaffe & afslutning.
Tilmelding se andet sted i Kirkebladet.
Poul Steffen Dam

Alle helgens dag
Søndag d. 1. november kl. 11.
Vi tænder et lys for dem, vi har mistet i Ketting sogn
i årets løb og deres navne nævnes. Traditionen med
navneoplæsning og lystænding er en gammel kristen
tradition, som fortsat lever her hos os.
Inden gudstjenesten er der formiddagskaffe i Sognehuset kl. 10, hvor enhver er velkommen til at deltage.

Kransenedlæggelse
Søndag d. 8.11 kl. 930
Kransenedlæggelse til minde om de faldne under 1.
Verdenskrig efter gudstjenesten.

Gospel gudstjeneste med ca. 60 konfirmander i Ketting Kirke
Søndag d. 22. november kl. 10.30.
I år er det Ketting kirkes tur til at have fornøjelsen
af konfirmandgospelgudstjenesten. Hele lørdagen
har konfirmanderne fra Vester Sottrup, Asserballe
og Ketting sunget og øvet sig under ledelse af May J.
Madsen, for at vi søndag kan få en livsglad og begejstrende gudstjeneste.
OBS gudstjenesten er i november!

Juletræ og familiegudstjeneste.
1. søndag i Advent kl. 15.15 og kl. 16
Søndag d. 29. november indleder vi adventstiden
med juletræstænding på P-pladsen ved kirken. Ketting Landsbylaug sørger for en hyggelig tid med
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æbleskiver og gløgg og julemanden kommer med
slikposer til børnene. Kl. 16 begynder en børnevenlig gudstjeneste, hvor børnene bærer lys og stjerne
ind i kirken.

Minikonfirmander for børn i 3. klasse.
Jesus på slottet løber af staben hvert år i september,
et tilbud for alle 3. klasserne i Sønderborg kommune. Samme aldersgruppe tilbyder vi at komme
til Minikonfirmand i Ketting torsdag eftermiddage
efter skoletid. Her vil vi synge, være kreative, hører
historier fra bibelen og ikke mindst har vi tid til at
tale sammen. Vi begynder d. 24. september og slutter inden juletravlheden d. 26. november.
Invitationer uddeles på Augustenborg skole med tilmelding og nærmere informationer.
Annette Birk

Babysalmesang
Torsdag formiddage kl. 10 tilbyder vores organist,
Jenny Skovmand, babysalmesang for børn fra 0 til
1 år og deres forældre i Asserballe Præstegård. Vi
synger salmer og sange, danser og laver børnerim og
remser. Vi bruger rytmeinstrumenter, sæbebobler
og lagner til at vugge børnene i. Babysalmesangen
vare en lille times tid og bagefter hygger vi os med
en kop te.
Alle er velkommen.
Vil du være med så kontakt Jenny 7447 3142 eller
5150 1281.

Nyt fra sognepræsten
Familien Bang på Als
Af Anders Raahauge

November og december afløser jeg Anne Margrethe
Hvas i hendes orlov og glæder mig til at møde menighederne i Ketting og Asserballe - selvom det kun
er for kort tid.
Jeg er af uddannelse oprindelig litteraturhistoriker,
men har taget en teologisk efteruddannelse. Eftersom jeg allerede bor i en præstegård, gift med præsten i Hørup, virker jeg mest som vikar. Som sådan
har jeg fungeret i Sct. Marie Kirke i Sønderborg tid-

ligere i år og for tiden i Kegnæs og Lysabild sogne.
Eftersom jeg har den litteraturhistoriske baggrund
og nu skal stå på den prædikestol, hvor forfatteren
Herman Bangs far stod hver søndag fra 1850 til
1863, vil det være oplagt at give en sogneaften om
familien Bang på Als.
Herman Bang er en af Danmarks allerstørste forfattere, også kendt i udlandet, især i Tyskland.
Herman Bang blev født i Asseballe præstegård 1857,
som stenen på gavlen vidner om det, og levede altså
sine første seks år på Als.
Asserballe var faderens første embede. Sognepræst
F.L.Bang kom af de fornemste kredse i København.
Hans far var medicinsk professor og kongehusets
livlæge. Familien boede da også lige om hjørnet fra
Amalienborg i den noble Bredgade.
Moderen var postmesterdatter fra Præstø, og begge
forældre havde kunsteriske anlæg. Så Herman Bang
havde ikke sine talenter fra fremmede.
F.L.Bang er skildret af en datter af pastor Schwensen
den yngre i Hørup: ”denne mærkelige mand, der var
ganske anderledes end de andre præster, så smuk og
elegant, når han kom ridende på sin langskødede
frakke på sin sorte skummende hest.” Alle andre
præster kørte i vogn, kun han sad i sadlen.
Herman Bang havde lykkelige år på Als, før familien
brød op i 1863 og flyttede til Horsens, og han led af
hjemve efter ”sin grønne ø”.
De to præstegårde, den på Als og den i Horsens, har
givet navn til Herman Bangs erindringer i romanform i to bind: ”Det hvide hus” og ”Det grå hus”.
Det hvide hus i Asserballe genlød hele dagen af klaverspil, sang og deklamationer af teaterstykker, og
den lille Herman var den i børneflokken, som var
ivrigst deltager i de kunstneriske udfoldelser. Som
ung mand i København forsøgte han da også seriøst
at blive skuespiller, før han valgte forfattervejen.
Den lille Herman hang ved sin mor, og hun havde
ham på sin side som sin yndling i børneflokken.
Også i 1864-romanen ”Tine” giver Herman Bang
en skildring af tiden i Asserballe, og mange alsinger optræder, ikke mindst af familiens tjenestepige,
Kathrine Kjærbølling, som er romanens Tine, og
hendes far, degnen i Asserballe. Kathrine Kjærbølling optræder også i ”Det hvide hus”, for hun betød
meget for både Herman og hans mor.
Der kan fortælles meget mere, og det vil jeg gøre i en
sogneaften for begge sogne:
torsdag den 19. november kl. 19 i den gamle præstegård i Asserballe.
Der bliver kaffe og kage.
Vel mødt!

Anders Raahauge indsættes i Ketting kirke søndag
d.15. november kl. 11.
3 mdr. Studieorlov.
Den 2. oktober begynder jeg på en 3 måneders studieorlov. Orloven skal jeg bruge til at indsamle den
nyeste viden indenfor undervisning af børn med
særlige behov. Jeg har undervist børn med særlige
behov siden 1995, så jeg glæder mig til at få mulighed for at fordybe mig indenfor dette område. Mit
præstelige arbejde i perioden varetages af pastor
Anders Raahauge.
Med venlig hilsen Anne Margrethe Hvas.

Nyt fra menighedsrådet.
Konfirmandbilleder.
Vi har efterspurgt navne på de mange konfirmandbilleder vi har, nu har vi efterhånden fået styr på en
del af dem, vi vil hænge så mange som vi kan finde
plads til op i sognehuset – det er muligt løbende at
komme med tilføjelser og eventuelle rettelser – vi
håber på at have dem klar til sommerfesten.
Sognemøder
Tilmelding: Alle er velkommen – helst med tilmelding på: Kettingsogn@hotmail.com, oplys: (dato og
antal personer), eller SMS / ring til 28 25 14 87.
30. sep. Kl. 19:30 Vikingetiden på Als og Sundeved
- en tid med mange forandringer.
Vikingetiden (ca. 750-1050) er en overgangstid
mellem forhistorie og middelalderen, hvor der
sker mange forandringer, som kommer til at danne
grundlag til vores samfund i dag.
Fra Als og Sundeved kendes faktisk ganske mange
fund fra denne periode, som bliver præsenteret i
foredraget og sættes i perspektiv med de historiske
begivenheder.
v./Museumsinspektør Silke Eisenschmidt – Haderslev museum. (Tilmelding se herover)
28. okt. Kl. 19:30 Syng Dansk aften - aftenen slutter
med kaffe i sognehuset. (Tilmelding ikke nødvendig)
19. nov. kl. 19 i Asserballe Præstegård. Anders Raahauge fortæller om Herman Bang.
25. nov. Kl. 19:30 Filmklub.
Laksefiskeri i Yemen.

Det lyder som et fuldkommet umuligt projekt. Ikke
desto mindre er det hvad en yemenitisk sheik og
mangemillionær ønsker at indføre. Han har taget
sporten, som lystfisker til sig, og ønsker at dele dens
oplevelser og muligheder med sine landsmænd. Tro
og fiskeri er tæt forbundet ifølge sheikens opfattelse,
samtidig med at man som lystfisker ikke tænker på
hudfarve og religion, om man er rig eller fattig; som
lystfisker er man optaget af fangelejen der kræver
tolerance og ydmyghed.
Til at hjælpe sig med at gennemfører projektet, benytter sheiken sig af sin trofaste hjælper fra et engelsk konsulentfirma. Hun får til opgave at overbevise de engelske myndigheder om det gode projekt
og den engelske regeringen har brug for en god historie fra Mellemøsten, fremfor krig og konflikter.
Sheiken har brug for know-how og fiskerieksperten
Alfred Jones lader sig modvilligt overtale til at deltage.
Oveni at filmen handler om at gribe de muligheder
livet giver, politisk forhandlingstaktik (eller politisk
satire) er der også plads til romantik.
(Tilmelding Kettingsogn@hotmail.com,
eller 40 47 32 02)
Annette Birk
10. dec. Kl. 14:00 Præsternes julehygge Sæt også
kryds ved denne dato. (Tilmelding se næste nummer af kirkebladet)
Efterårets menighedsrådsmøder:
12. august - 2. september - 7. oktober - 4. november
i sognehuset start kl. 19.
Gudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning i Dybbøl kirke
Søndag 13. september 2015 kl. 14.00: Høstgudstjeneste

TAKSalmestafet
til jer der hjalp,
i Sønderborg
gik og gav
provsti
Vær med til at synge alle salmerne i salmebogen

Salmestafet efterår 2015
MÅNED

STED

TIDSPUNKT

SALMER

august

Gråsten Slotskirke

20.aug. 17

81-100

september Egernsund kirke

24. sept. kl. 17

101-120

oktober

Adsbøl Kirke

22. okt. kl. 17

121-140

november

Sct. Marie Kirke

19. nov. kl. 17

141-160

Gudstjenester

September
Søndag 6.

kl.

11.00 14. søndag efter trinitatis

Søndag 13.

kl.

9.30 15. søndag efter trinitatis

Søndag 20
Søndag 27.

16. søndag efter trinitatis

Anette Birk
Anne Margrethe Hvas
Ingen

kl.

9.30 17. søndag efter trinitatis

Anette Birk

Søndag 4.

kl.

11.00 18. søndag efter trinitatis

Søndag 11.

kl.

9.30 19. søndag efter trinitatis

Anette Birk

Søndag 18.

kl.

11.00 20. søndag efter trinitatis

Anette Birk

Søndag 25.

kl.

9.30 21. søndag efter trinitatis

Anette Birk

Oktober
Frederik Birkler

November
Søndag 1.

kl.

11.00 Allehelgen

Anette Birk

Søndag 8.

kl.

9.30 22. søndag efter trinitatis

Søndag 15.

kl.

11.00 23. søndag efter trinitatis

Anders Rahaauge

Søndag 22.

kl.

10.30 Sidste søndag i kirkeåret

Anette Birk

Søndag 29.

kl.

16.00 1. søndag i Advent

Anette Birk

Anette 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 (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

