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1. søndag i advent d. 29. november i
samarbejde med Ketting Landsbylaug.
Adventstiden begynder, traditionen tro i Ketting
med julemanden der kommer og tænder juletræet
kl. 15.15 på pladsen foran kirken. Landsbylauget
giver gløgg og æbleskiver. Når Julemanden har delt
godteposer ud til børnene og juletræet er blevet taget i brug med juletræsdans, går vi op i kirken og byder det nye kirkeår velkommen med lys og stjerner
kl. 16. Adventskransen tændes og vi synger nogle af
vores dejlige adventssalmer.

De 7 læsninger med Sydals koret.
3. søndag i advent, d. 13 december, kl.16.
Denne eftermiddag følger vi den gamle engelske
tradition. Gudstjenesten veksler mellem læsninger
fra centrale steder i bibelen, af konfirmandernes
forældre, korsang af Sydals Koret og fællessang
med gamle kendte og nyere salmer. Sydals koret,
er under ledelse af Tine Braun. En stemningsfuld gudstjeneste i skumringen, med mulighed
for at lade roen falde på i en ellers hektisk måned.

Nytårsdag d. 1. januar 2016 kl. 15.30.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at ønske
hinanden et godt nytår. Menighedsrådet er vært for
kransekage og champagne, så vi kan hilse nytåret
velkommen.

Kyndelmisse søndag d. 31. januar
kl.16.00.
Lørdag d. 30 januar laver konfirmanderne deres
fortolkning af deres konfirmandord, under kyndig
vejledning af Helle Noer. Søndag d. 31. holder vi
fernisering af deres ikoner ved kyndelmisse gudstjenesten kl. 16, hvor konfirmanderne deltager.

Fastelavn søndag d. 7. februar kl. 9.30
Fastelavn er mit navn boller vil jeg have. Man må
gerne være udklædt, lige som det man gerne vil
være.
Efter familiegudstjenesten slår vi katten af tønden i
Sognehuset. Hvorefter der er tid til hygge med fastelavnsboller, kakao og måske kaffe til de voksne.

Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk
Levende lys
At tænde stearinlys i decembermørket hører adventstiden til. Levende lys, der ikke blot oplyser,
men også varmer. Lysene spreder hygger og er samtidig et symbol for os. Et stearinlys blæser let ud igen
og brænder på et tidspunkt ned. Men et levende lys
er mere end flammen. Det er et tegn på det, vi fejrer
og mindes i julen. Det lys, mørket ikke kan få bugt
med igen. Lyset, der overvinder vores indre mørke.
Det er Guds lys, der skinner i verden. Det lys, der
kom til verden julenat i Jesus, Guds søn.
I stedet for et juleevangelium om Jesu fødsel i en
stald, indleder evangelisten Johannes med de poetiske ord, om Jesus som Guds Ord og som Guds
Lys: ”Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. - Alle dem, der
tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn.
- Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så
hans herlighed, - fuld af nåde og sandhed.” Beretningen om Jesu fødsel i stalden taler til barnet i os.
Man kan sige, at Johannesevangeliets indledning er
et juleevangelium for voksne. Beretningen, der minder os om, og styrker troen i os på Guds Ord og Lys,
der fødes ind i vores tid og verden. Det lys vi særligt
trænger til, og lettest får øje på, når mørket lægger
sig over vores sind og tanker.
Adventskrans
Adventskransen er ikke til at komme udenom i december. Hvis der ikke er tid til gran og silkebånd,
kan den laves af fire almindelige lys i ens stager eller
sat i halverede kartofler beklædt med alufolie. Lysene sættes på en stor tallerken eller bakke. I bunden
kan man lægge noget af det mos, der alligevel er for
meget af i græsplænen. Eller kogler, kastanjer, nødder, æbler - ja hvad man nu har ved hånden.
Og så ikke noget med at snyde! Selv om mor måske
synes, det ser kønnere ud, når lysene brænder samtidigt og ens ned. Et og kun et nyt lys tændes for hver
adventssøndag! Adventskransens fire lys; det langsomt tiltagende lys, tager os ud af ræset og holder
os fast i tiden, der skrider langsomt frem mod den
store dag. Mod det ræs og jag omgivelserne stresser
os med i december, må vi sætte ind med en modbevægelse: Langsommeligheden, som forventningen
og eftertanken kan vokse i. Både børnenes og de
voksnes.

Advent betyder ”komme”. Advent er en forberedelsestid. En tid til forventningens glæde både ved
spisebordet, i huset og hjertet. Det bedste middel
mod ”jule-lede” er Advent. Udskyd julen, til det bliver jul! Giv børnene adventsgaver i stedet for pakkekalenderen, som de til sidst knapt kan glæde sig
over. Gem julebag og konfekt. Gem det til julen!
Mærk forventningens glæde vokse. Giv i stedet dig
selv lov til en adventsstund hver dag. Nogle rolige
øjeblikke ved adventskransen. Lyt til den store julemusik. Hold advent og giv hjerte og tanker tid til at
berede sig på højtid, lyset, der fødes i mørket. Gud,
der kommer til verden.

Nyt fra menighedsrådet
Ved Poul Dam
2016 er året hvor der igen er valg til menighedsrådet
– jeg skal opfordre vore læsere til personlige overvejelser omkring dette – det nuværende menighedsråd har en ret høj gennemsnitsalder - der vil være
ledige pladser for interesserede.
Vores budget for 2016 er godkendt – vi får stort set
de samme driftsmidler som i år.
Af anlægsmidler har vi fået godkendt en automatisk
ringeanordning til den ene klokke og renove-ring af
urskiverne samt en modernisering af uret, så ”Ketting tiden” bliver i overensstemmelse med den officielle tid på vores længdegrad.
Der er problemer med et stendige i Kirkevænget,
vi regner med at få midler til en omsætning af omkring 12 meter dige. Desuden håber vi at kunne få
midler til en renovering af den udvendige trappe
ved kirkens øst ende.
Vi arbejder på at få et projekt klar til 2017, som skal
gøre vejen op til kirken mere farbar, samtidig skal
vi have løst problemer med afledning regnvand især
når der er skybrud, en fast vejbelægning vil gøre det
endnu mere nødvendig at få gjort noget ved det.

Sognemøder 2015 og foråret 2016
Præstens julehygge
Torsdag d. 10. december kl 14
Fællessang, historie og bingo alt i advent og julens
tegn. Der vil være tid til snak og julehygge. Alle er
velkomne.
Onsdag d. 27. januar 2016 kl. 19:30 Demens
Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Ordet
demens kommer fra latin og betyder ”væk fra sindet”. Selvom vi ikke ved, hvorfor demenssygdomme
opstår, skyldes det altid sygelige forandringer i hjernen.
Emnet set fra et lægeligt synspunkt bliver belyst af
overlæge Lise Pilø, derefter vil pårørende direktør
Per-Bjørn Grove fortælle, hvordan han og hans hustru begge søger at leve et godt liv med sygdommen.
Filmklub
Onsdag 24. februar 2016 kl. 19:30
I forlængelse at sogneaften i januar om demens, vil
vi se Erik Clausens nye film: Mennesker bliver spist.
Denne aften får vi lejlighed til at se fortællingen om
en fami-lie der bliver ramt at sygdommen.

En film som både trækker på den humoristiske folkekomedie og analyserende hverdagsskildring, som
går ind under samfundets overflade og afslører de
skæbner, der gemmer sig der.
I det næste nummer af kirkebladet kan du læse mere
om:
Onsdag 16. marts 2016 kl. 19:30
Syng sammen aften
Onsdag 27. april 2016 kl 19:30
Alex Thomsen, Augustenborg
Han er født i russisk fangenskab fortælle om sin
far Alexander Thomsen, der blev tvunget i russisk
fangen-skab fra 1945 til 1955.

SALMESTAFET I
SØNDERBORG
OnsdagPROVSTI
25. maj kl. 18

Salmestafet i Sønderborg Provsti Forår

- Besøg din sogne kirke
Rundvisning - grillmad – musikalsk underholdning
ved Sa-xapeal.
2016

SALMESTAFET I
SØNDERBORG PROVSTI
Forår 2016
Sønderborg Provstis salmestafet i provstiets kirker. Stafetten
foregår en gang om måneden på torsdage fra kl. 17-18.
Alle er velkomne
TANDSLET KIRKE
NYBØL KIRKE
ULKEBØL KIRKE
KETTING KIRKE
CHRISTIANSKIRKEN
EGERNSUND KIRKE

21. JANUAR KL.
17
4. FEBRUAR L. 17
17. MARTS KL. 17
28. APRIL KL. 17
19. MAJ KL. 17
16. JUNI KL. 17

161-200 I UDVALG
201-220
221-240
241-260
261-280
281-300

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.

Gudstjenester
December 2015
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.
13.
20.
24.
24.
25.
26.
28.

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

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

Anders Raahauge
Annette Birk
Anders Raahauge
Anders Raahauge
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Fælles i Asserballe Anders Raahauge
Annette Birk

Nytårsdag
Hellig tre Kongers søndag
1. søndag efter hellig tre konger
Sidste søndag efter hellig tre konger
Septuagesima
Kyndelmisse

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

Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk

Januar 2016
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
3.
10.
17.
24.
31.

kl. 15.30
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 16.00

Februar 2016
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7.
14.
21.
28.

kl. 9.30
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.

Orlov: Anne Margrethe R. Hvas har orlov og er tilbage midt i januar. · Sognepræst Anders Raahauge er tilknyttet kirken frem til 31.12.
Træffes på tlf. 20 77 48 42
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. 2 udkommer i uge 8 eller 9.

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.

