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Skærtorsdag den 24. marts
Gudstjeneste kl.17 i Asserballe kirke

Efter gudstjenesten spiser vi det traditionelle jødiske
påskemåltid i Præstegården.
Det var under dette måltid Jesus indstiftede nadveren. Fælles for Ketting og Asserballe sogne. Maden
koster 50 kr. for voksne.
Tilmelding til Annette Birk senest d. 18. marts på
abi@km.dk eller 40473202

2. påskedag mandag d. 28. marts
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.

Efter gudstjenester er der mulighed for en ridetur på
æslet og en kop kaffe til de voksne.

Kr. himmelfart torsdag d. 5. maj

Traditionen tro er der morgenkaffe kl. 8.30 i Sognehuset. Kl. 9.30 begynder gudstjenesten i kirken.
Menighedsrådet er vært.

2. pinsedag, den 16. maj kl. 10.00: Pinse
i det fri med Børne-familiegudstjeneste.

Kom ud og nyd naturen ved skov og strand.
For vi skal fejre en anderledes gudstjeneste sammen. Her er plads til børn og voksne i alle aldre,
og gudstjenesten med bøn, salmer og bibelfortælling er planlagt ud fra naturen og den lidt mere
afslappede stemning, der kommer når vi samles ud
i solen. Vi mødes ved spejderhytten Blommeshytten, der ligger i kanten af Blommeskobbel skoven,
Sønder Kettingskov 17 A. Der er skiltning ved
landevejen og gode parkeringspladser ved hytten.
Tag evt. selv tæppe eller campingstol med. Der er
fin lejlighed til at nyde en medbragt madkurv efter
gudstjenesten. 2. pinsedags gudstjenesten er et
fælles arrangement med invitation fra Ketting og
Asserballe kirker.

Nyt fra sognepræsten
Ved Anne Margrethe Hvas
Himmelske Dage
Fra arrangørerne fra det københavnske
kirkeliv lyder opfordringen: Kunne du
tænke dig at ligge i en himmelseng i det
indre København, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en nonne
fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så
kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra
den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv,
når den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”,
løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk
kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være
kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert
tredje år og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt til hovedstaden, og her har man valgt,
at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”.
Det er festivalens ambition at udforske og debattere,
hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv,
såvel som for den enkelte borger.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.
facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort primo marts.
Kunne du tænke dig flere himmelske dage?
Så følg opfordring til at opleve og lade dig udfordre,
som du inviteres til ovenfor. Jeg håber, du som læser
kunne få lyst til at deltage og benytte lejligheden til
et forårsbesøg i hovedstaden.
Men ikke alene håber jeg, du har lyst til at deltage
i himmelske dage i København. Jeg håber også, du
oplever himmelske dage her på Als. Eller måske rettere, at du har blik for de himmelske dage, der er i dit
liv. Måske er det hele dage og mange dage, måske er
det nogle timer eller minutter hver dag, hvor du har
himmelske øjeblikke.
Et himmelske øjeblik – hvad er det for dig?
Prøv at tænk over det og gå på opdagelse i din hverdag. Måske er det øjeblikket i sofaen med en god
bog, eller måske er det en kop kaffe og en god snak,
en bid af en hjemmebagt småkage, et spontant besøg
af dit barnebarn, en invitation til en tur i biografen,
---- ja prøv selv at tænke efter, hvor er de himmelske
øjeblikke i dit liv? De er der, det er jeg sikker på, når
du set efter. Måske du har brug for lidt ro omkring
dig for at finde dem. Den ro kan være svær at finde

med tv, Facebook, telefoner, pligter og praktiske gøremål, der suger vores opmærksomhed til sig. Men
et sted jeg kender, da er det godt at finde ro.
Stedet at finde ro.
I kirkens rum, er der ro, i søndagens
gudstjeneste er der ro. Nogen kalder det
kedeligt, men måske de forveksler det
kedelige med ro. Først når vi lader roen
få plads, får vi tid til at tænke lidt dybere
over det, der fylder os. Både bekymringer
og glæde. Især glæden har vi brug for at give
plads og opmærksomhed, for den har det med at
glide lidt i baggrunden, når vi er optaget af alt det
daglige. Netop i glæden ligger de himmelske øjeblikke. I kirken er der ikke alene plads til at finde
ro, men her findes også optankningssted for glæden.
Her er musik og tekster, der vil vise vej og hjælpe dig
på vej til både himmelske øjeblikke og dage. Giv den
ro en chance og lær den at kende!
Det skal være min opfodring, her hvor vi er på vej
mod lysere tider, forårets komme og påskens store
drama med glædesbudskab af helt særlig karakter.
Husk at være opmærksom på dine himmelske øjeblikke og giv dig selv muligheden for at få endnu
flere af dem både derhjemme og i kirken.

Sogneindsamling
Del med verdens fattigste kvinder
Søndag d. 13. marts 2016 er der Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp. Vi mødes ved Sognehuset kl. 11.45, efter gudstjenesten kl. 11.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i
deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi
investere i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere
ærkebiskop i Sydafrika.
”Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes
familie, så vi synes, det giver
rigtig god mening at samle
ind til kvinderne.”
Meld dig som indsamler hos
Tove J. Lind på 24 94 79 13 eller tovelind-dk@hotmail.com
allerede nu og del din søndag
med verdens fattigste kvinder.
Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Ketting
sogn et indsamlingsresultat
på 10.000 kroner.

Udstilling i kirken af Ikoner.
Fra slutningen af januar og frem til konfirmationen
i maj, er konfirmandernes ikoner udstillet i kirken.

Nyt fra menighedsrådet
I fortsættelse af sidste nummers artikel om menighedsrådsvalg inviterer vi voksne og børn til et
familie arrangement, der starter med en kort rundvisning i kirken. For de rigtig nysgerrige er der også
mulighed at komme op i kirketårnet for at se klokker og urværk, samt benkammeret. Vi fortsætter i
sognehuset, hvor man kan høre lidt om menighedsrådsarbejde, få noget at spise og høre musik - se
nærmere under sognemøder.
Med venlig hilsen Ketting menighedsråd
Alle er velkommen til vore sognemøder.
Dog helst med tilmel¬ding - oplys: eller SMS / ring
til det nummer, der står under arrangementet – senest 5 dage før, eller send en mail til:
kettingsogn@hotmail.com
”Hvad var det dog der skete”: onsdag 16. marts
2016 kl. 19:30.
Kom og vær med til at synge foråret ind med vore
dejlige foråssange.
Tilmelding ring/ SMS til 5150 1281 – eller mail til
kettingsogn@hotmail.com
Lægen Alexander Thomsen: onsdag 27. april 2016
kl 19:30. v/ Alex Thomsen, Augustenborg
Alex er født i russisk fangenskab. Han fortæller om
sin far læge Alexander Thomsen, der efter 2. verdenskrigs afslutning blev tvunget til at arbejde som
læge i russisk fangenskab i fængsler og fangelejre i
Sibirien fra 1945 til 1955.
Tilmelding (antal) ring/ SMS til 2825 1487 – eller
mail til kettingsogn@hotmail.com
Besøg din sogne kirke: onsdag d. 25. maj kl. 18 –
20:30. – alle voksne og børn er meget velkommen.
Rundvisning - grillmad – musikalsk underholdning
ved Saxapeal.
Mød op ved kirken kl 18, her får du en lille rundvisning i kirken, der er mulighed for at se klokkerne,
kirkeuret og udsigten fra kirketårnet og for de modigste måske også et kik ind i benkammeret.

Konfirmation søndag d. 1.maj kl. 11.30
Telegrammer m.m. kan afleveres i Sognehuset fra kl. 11.
Navn

Efternavn

Adresse

Annalina

Doyle

Smedegade 15, 6440

Stella Mejlvang

Ellegaard

Sebbelev Skov 10, 6440

Camilla Korsgaard

Jensen

Blæsborg 12, 6440

Mia Kjær

Jensen

Sebbelev Strand 1, 6440

Trine Juhl

Lorenzen

Tovrup 20, 6440

Emma Guldbrandt

Nielsen

Hundslevvej 7, 6440

Camilla

Thomsen

Landevejen 7, 6440

Mikkel Blom

Christiansen

Sebbelev Skov 9, 6440

Jacob

Foster-Mortensen

Blæshøj Mølle 11/14, 6440

Jens Aagaard

Huusmann

Sebbelev Strand 16, 6440

Lasse

Kristiansen

Hybenhegnet 5, 6440

Victor

Lambertsen

Louisegade 7, 6440

Jonas Madsen

Greve

Midtkobbel 31, 6440

Niclas L.

Krogh

Osbækvej 17, 6440

Vi inviterer derefter på grillmad i sognehuset, en
kort beretning fra menighedsrådet, samt musikalsk
underholdning ved SAXAPPEAL
Tilmelding (antal voksne & antal børn) ring/ SMS
til 2825 1487 – eller mail (antal voksne & antal børn)
til kettingsogn@hotmail.com
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget.
Sogneudflugt
Søndag d. 12. juni inviterer Ketting menighedsråd
på udflugt. Målet er Jelling. Vi skal besøge Kongernes Jelling og Bindeballe købmandsgård. Vi spiser
aftensmad inden vi kommer hjem. Turen er inkl.
fuld forplejning. Afgang kl. 8.00 hjemkomst ca. kl.
20. Nærmere informationer følger i næste kirkeblad.
Tilmelding senest d. 2. juni til Tove Lind på
24 94 79 13.
På gensyn til en hyggelig dag.
Salmestafet i Sønderborg Provsti forår 2015.
En torsdag om måneden kl.17 vil vi synge os igennem salmebogen i provstiets kirker.
Ulkebøl kirke

Ketting kirke

Christians kirke

17. marts

28. april
19.maj

221-240

241-260

261-280

Babysalmesang
Babysalmesang er et særligt tilbud for babyer
i alderen 0-12 mdr. og deres forældre.
Vi mødes i Asserballe Præstegård torsdag kl. 10.00.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt.
Vil du være med så kontakt Jenny Skovmand på tlf.
7447 3142 eller 5150 1281

Gudstjenester
Marts 2016
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag

6.
13.
20.
24.
25.
27.
28.

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 17.00
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 14.00

Midfaste søndag
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

Anne Margrethe Hvas
Annette Birk - Folkekirkens Nødhjælp
Annette Birk
Annette Birk i Asserballe
Annette Birk
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas

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

1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske

Annette Birk
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Anne Margrethe Hvas i Asserballe
Anne Margrethe Hvas

Konfirmation
Konfirmation (Ketting Sogn)
Kr. Himmelfarts
Konfirmation Asserballe
Pinsedag
2. pinsedag (Friluftgudstjeneste)
Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis

Marie Hammer
Anette Birk
Anette Birk

April 2016
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag

3.
10.
17.
22.
24.

Maj 2016
Søndag 1. kl. 9.00
		 kl. 11.30
Torsdag 5. kl. 9.30
Søndag 8.		 ingen
Søndag 15. kl. 9.30
Mandag 16. kl. 10.00
Søndag 22. kl. 11.00		
Søndag 29. kl. 9.30

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette 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.
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

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

Organist og korleder: Organist og korleder Jenny Skovmand, Asserballe St. 13, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 31 42.

