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Konfirmandindskrivning i Ketting sogn
I Ketting kirke har vi altid glædet os til at byde de
nye konfirmander velkomne. Det gør vi også i år.
De kommende konfirmander og deres forældre
inviteres til informationsmøde og indskrivning
onsdag d. 15. juni kl. 16.30-18 i Sognehuset. Konfirmandindskrivningen er for de børn der nu går i 6.kl.
og bor i Ketting sogn.
Er I i tvivl, er I velkomne til at komme og høre nærmere.
Der vil være en kort introduktion til undervisningsforløbet, hvorefter hver enkelt konfirmand indskrives, så der er mulighed for en lille samtale, hvis der
er særlige hensyn der skal tages højde for. Medbring
gerne kopi af dåbsattest og evt. navneattest.
Konfirmationen er i Ketting kirke søndag d. 7. maj,
1. søndag i maj.
Med venlig hilsen Annette Birk-Sørensen

Tak til jer der hjalp, gik og gav
Den 13. marts gik 20.000 danskere på gaden og delte
to til tre timer af deres søndag med verdens fattigste kvinder. Sammentællingen viste et flot resultat
på 13.000.000 kroner. Penge, der vil hjælpe der, hvor
behovet er størst. Siden den første indsamling i 1999
har de mange frivillige danskere samlet mere end
200.000.000 kroner ind til verdens fattigste.

Her hos os blev der samlet 3307,50 kr. ind af 8 indsamlere. Tak for støtten.

Jesus på slottet
Har du lyst til at være frivillig til Jesus på slottet
onsdag d. 14. og/eller torsdag d. 15.? På Sønderborg
provstis hjemmeside kan man finde hele projektet
beskrevet.

Gudstjenester i sommerperioden
Der er ingen gudstjenester d. 12. og 19. juni pga.
sogneudflugter i de to sogne. Vi henviser til nabosognene, for de der ikke kan deltage i udflugterne.
I sommerperioden er der gudstjenester kl. 9.30
enten i Ketting kirke, i ulige uger, eller i Asserballe
kirke i lige uger.
Salmestafet i Sønderborg Provsti sommer 2016

En torsdag om måneden kl.17 vil
vi synge os igennem salmebogen i
provstiets kirker.
Egernsund kirke 16. juni 281-300

Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk.
Hvad rager det mig?
Først lukkede købmanden, men hvad angik det
mig? jeg kunne handle i Brugsen eller Føtex. Så lukkede de skolen, men det betød ikke noget for mig.
Jeg havde jo ikke skolesøgende børn. Så blev postbuddet sparet væk, men det var jeg da ligeglad med,
jeg havde jo min mail. Så lukkede de kirken og præsten flyttede, men hvad ragede det mig? Jeg er ikke
religiøs. Så flyttede naboen, men hvad gjorde det?
Jeg har aldrig haft noget med ham at gøre. Til sidst
var der slet ingen længere. Så ville jeg flytte, men ingen ville købe mit hus. De sagde: hvad angår det os?
En sådan skrækhistorie kunne desværre passe på
mange sogne landet over. Så derfor, kære læser! Du
bor i et sogn, et fællesskab, hvor meget står og falder
med din deltagelse. Ikke kun de forskellige foreninger, men også kirken. Bak op om den! Kirken var
her for dig. Du har overtaget den fra dem, der boede
her før dig. Troen på Gud har vore forfædre betroet
dig som noget af det vigtigste, de havde. Og nu er
det din tur. Gå i kirke, stil op til menighedsrådet,
tilbyd din hjælp! Det er sådan og kun sådan, det lokale trives. Der er mange der gerne vil lægge beslag
på din kirke, lukke den eller sælge den. I Danmark
er kirken først og fremmest en menighedskirke. Ligesom vi i Danmark siger ”ingen over Folketinget”,
kan man faktisk sige: ”ingen over menigheden, og
menigheden – det er dig og os alle - sammen.
Til efteråret er der menighedsrådsvalg. Det er det
mest nærdemokratiske valg vi har. Menighedsrådet
er kirkens lokale bestyrelse. Menighedsrådet skal
sørge for kirken og kirkegården, vælge præst og biskop, og give gode muligheder for at Guds ord kan
høres. Du kan selvfølgelig godt være ligeglad og sige:
Hvad rager det mig?! Men så kører det videre på den
melodi: Først lukkede de købmanden….

Nyt fra menighedsrådet.
Menighedsrådsvalg til efteråret.
Der er pr. tradition ikke den store interesse for dette
emne. Jeg indvilgede i at være 3. suppleant ved valget i 1988.
Den 24. april 1991, kom jeg i menighedsrådet, da
der opstod vakance – i 1992 blev jeg valgt som formand og det har jeg været siden.

Det har været en spændende tid med projekter og
udskiftning af medarbejdere: 5 gravere, 5 præster (+
3 på kortere besøg).
Ud over den daglige drift har der været adskillige
projekter: P plads, salg af forpagtergårdens bygninger, nyt graverhus og kapel, indvendig renovering af
kirken, bygning sognehus, ombygning af præstegården, automatisk ringning.
Jeg kan også mærke at jeg bliver ældre og der er andre ting jeg gerne vil have tid til, derfor stiller jeg
meget nødigt op til næste valg.
Jeg skal opfordre sognets beboere til at bakke op
om opstillingsmødet d. 13. september og overveje
at støtte Ketting kirke som stiller eller kandidat til
menighedsrådet.
Med venlig hilsen.
Poul Steffen Dam

Ketting kirke på Facebook
Ketting kirke er nu også på Facebook, her kan man
bl.a. se billeder fra begivenheder i sognehus og kirke.
www.kettingkirke.dk
Vores hjemmeside er Sønderborg provstis ældste,
den startede engang i 1990’erne og har været tilgængelig for alle i ”cyberspace” uden afbrydelser siden.
I løbet af sommeren vil den skifte lidt udseende, da
vil skifte til den basis software som DKM’s (Det Kirkelige Mediecenters) tilbyder.
Sogneudflugt d. 12. juni
Går i år til Jelling, hvor vi deltager i gudstjenesten. Vi
skal besøge Kongernes Jelling, hvor der vil være mulighed for en guidet rundvisning til fods på området
eller et foredrag m. billeder, hvis vejret eller bentøjet
ikke er til at gå rundt i området. Der vil også være
tid til at bese museet. På tilbagevejen besøger vi Bindeballe købmandsgård. Inden vi når helt hjem, vil vi
stoppe et sted og spise aftensmad. Turen er inkl. fuld
forplejning. Vi køre fra Ketting kirke kl. 8.00 og vil
være hjemme omkring kl. 20. Tilmelding senest d.
2. juni til Tove Lind på 24 94 79 13.

Sognemøder.
Forårssæsonen er ved at være afsluttet, der har været
en varierende med pæn tilslutning til vores arrangementer fra en 3 - 4 håndfulde til næsten 90 deltagere.
Aktivitetsudvalget er i gang med efterårsprogrammet som kommer til at omfatte:
• 11. september høst og sommerfest.,
• 13. september orientering om menighedsråds
arbejdet gennem de sidste 4 år og om det fore-

•
•
•
•

stående menighedsrådsvalg. Mød op for at støtte menighedsråd og præster.
28. september Modstandskvinden Johanne
Hansen.
Xx. oktober Jens Rosendahl.
30. november filmaften.
13. december præsternes julehygge.

Konfirmander 2016

Perrod Foto

Konfirmation den 1. maj 2016
Øverst fra hø.
Niclas Krogh, Victor Lambertsen, Jacob Foster-Mortensen, Mikkel Blom Christiansen, Jens Aagaard Huusmann, Jonas Madsen Greve, Lasse Kristiansen, Annette Birk.
Nederst fra hø.
Annalina Doyle, Trine Juhl Lorenzen, Stella Mejlvang Ellegaard, Camilla Korsgaard Jensen, Emma Guldbrandt
Nielsen, Mia Kjær Jensen, Camilla Thomsen.

TAKBabysalmesang
til jer der hjalp, gik og gav
Babysalmesang er et særligt tilbud for babyer
i alderen 0-12 mdr. og deres forældre.
Babysalmesang er: Sang og musik; sansestimulering og nærvær, hvor vi primært synger nogle af
vore dejlige salmer. Flere forældre giver udtryk for,
at de sjældent oplever så intenst samvær med deres
barn, som når de er til babysalmesang. Børnene er i
fokus hele tiden, når vi synger, danser, spiller på små
instrumenter og på anden vis laver små aktiviteter.
Vi mødes i Asserballe Præstegård torsdage kl. 10.00

for at synge og lege sammen. Salmesangen varer en
lille times tid og bagefter hygger vi os med en kop te.
Et nyt hold begynder, efter sommerferien, når Jenny
har 5-8 tilmeldinger. 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
Juni 2016
Søndag 5. kl. 11.00
Søndag 12.			
Søndag 19.			
Søndag 26.		 kl. 9.30
			

2. søndag efter trinitatis
Annette Birk
3. søndag efter trinitatis (Sogneudflugt Ketting)			
4. søndag efter trinitatis
Ingen
5. søndag efter trinitatis
Anne Margrethe Hvas

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis
10. søndag efter trinitatis

Juli 2016

3.			
10. kl. 9.30
17.			
24. kl. 9.30
31.			

Annette Birk		
Annette Birk		

August 2016
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7. kl. 9.30
14.		
21. kl. 9.30
28. kl. 11.00

11. søndag efter trinitatis
12. søndag efter trinitatis
13. søndag efter trinitatis
14. søndag efter trinitatis

Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk

I sommerperioden er der gudstjenester kl. 9.30 enten i Ketting kirke, i ulige uger, eller i Asserballe
kirke i lige uger.

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, 2016.

Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30 i Ketting

