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Sommerfest og Høstgudstjeneste
Søndag d. 11. september kl. 11.00
Vi begynder i kirken med Høstgudstjeneste kl.11,
derefter går vi ned i Sognehuset til fællesspisning,
hygge og foredrag om høsten op igennem tiden af
Jørgen Valentin.

Konfirmandgospel i Asserballe kirke
Søndag d. 30. oktober kl. 10.30
Lørdag d. 29. oktober lærer konfirmanderne fra
Ketting, Vester Sottrup og Asserballe at synge gospel
under ledelse af May J. Madsen. Søndag holder vi
gospel gudstjeneste i Asserballe kirke kl.10.30, hvor
vi vil hører hvor lærernemme konfirmanderne er.
OBS vintertid!

Dansk spillemandsmesse
Søndag den 20. november kl. 16.00
Spillemandsmessen er en festlig gudstjenesteform,
der er bygget om omkring spillemandsmusikken
og vores kendte gudstjenesteform. Det musikalske program er udarbejdet af Ivan Damgaard og
Michael Sommer og teksterne er skrevet af Holger
Lissner. Ind imellem får vi alle lejlighed til at synge
med på både nye og kendte salmer.
Medvirkende er provst Anne Margrethe Hvas,
LINAK-koret dirigeret af Anne Mette Rasmussen,
der også er dirigent for Sønderjysk pigekor, hvorfra
sangsolisterne bliver hentet. Spillemænd er Birthe
Sandbæk og Bent Jensen på violin, Bente Nissen og
Dorthe Hoffland på harmonika, og Ole Andersen
på kontrabas.

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag d. 6. november kl. 11.00
Vi mindes dem vi har mistet i Ketting sogn i det forgangne år, ved at tænde et lys for dem og læse deres
navne op. Ved at tænde lys markere vi, at vi lever i håbet og troen på at vores lys fortsat skinner
hos Gud, selv når vi dør. Gud
har lovet os at han er med os alle
dage indtil verdens ende. Inden
gudstjenesten er der formiddagskaffe kl. 10 i Sognehuset.
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Nyt fra sognepræsten
ved Anne Margrethe Hvas
Hvad er livets rigdom?
Svaret er enkelt men svært at praktisere, for livets
rigdom findes i din og min evne til at dele vore liv
med andre. Det er kristendommens grundtone, der
lyder gennem de mange historier om livet og om
Gud, som vi kan blive klogere på, når vi læser i Biblen.
Hvad betyder det så helt konkret?
Det er ikke altid så ligetil at finde ud af hverken i
det nære eller i det store perspektiv, hvor verden
banker på, og fortvivlede mennesker søger til vores
land. Jeg tror ikke, der findes nemme eller hurtige
svar, vi sådan lige kan ty til. Men jeg er overbevidst
om, at vi kan få hjælp til at finde svar. Et af de gode
steder, finder vi, når vi sammen ser nærmere på det
grundlag, som vores danske kultur er formet af. To
vigtige grundpiller i det danske er omsorgen for den
svage og fokus på fællesskabets betydning. Det er
værdier, der i høj grad er formet af kristendommen,
for værdier som omsorg og fællesskab lyder ud af de
bibelske fortællinger.
At dyrke god majs
Christina Reftel fortæller i bogen ”Der er altid en
vej” en lille historie om en amerikansk bonde, der
dyrkede top kvalitet majs i store mængder. Hvert
år vandt han delstatens konkurrence for regionens
bedste afgrøder. Et år spurgte en journalist ham,
hvad der var hemmeligheden bag denne succes.
Det overraskende svar var, at bonden altid delte sin
såsæd med sine naboer. ”Men hvordan kan du give
dine konkurrenter noget af din såsæd”, spurgte journalisten forundret. ”Åh, ” svarede bonden:” Det er
da ikke svært at forstå. Vinden fanger pollen og fører den med sig fra mark til mark. Hvis mine naboer
dyrker dårlig majs, vil krydsbestøvningen betyder,
at min majs lige så stille også blive dårligere. Hvis
jeg altså vil dyrke god majs, bliver jeg derfor nødt til
at hjælpe min naboer. ”
Livets rigdom ligger gemt i at kunne dele
Det vidste bonden, når det drejede sig om majs.
Det samme gør sig gældende med det, vi synes er
vigtigt. Livet, fællesskab, frihed, demokrati, en samfundsorden, der hjælper dem, der har hjælp behov.
Det er kvaliteter, vi sætter stor pris på i Danmark.
Jeg tror også, det er kvaliteter, der vokser sig endnu
større, hvis vi, som bonden, deler ud og hjælper
vore naboer. At vi deler vores rigdom af erfaringer

om fællesskabets betydning, om demokrati, frihed
og omsorg for den svage. Den bedste måde at lære
sådanne kvaliteter på, er mesterlære. At se det levet i
praksis sammen med nogen, der ved, hvordan man
gør. Vort samfund bliver stærkere og rigere, hvis vi
bruger mesterlærermodellen sammen med vores
børn og unge, og ligeså vigtigt; sammen med dem,
der kommer som fremmede og flygtninge til vort
samfund. At inddrage mennesker i vort fællesskab
er den bedste måde at lære og give dem de værdier,
der gør Danmark til et godt land.
Grundtonen er vigtig
Det betyder rigtig meget, hvilken grundtone der er
i vort fællesskab. Både det store i vort samfund, og
det der er i vores liv der hjemme i familien og i vort
eget personlige liv. Derfor er det så afgørende, at vi
har kristendommen og kristentroen med i hverdagen. Som en aktiv del af hvem vi er, og hvad der bestemmer vore værdier. Dermed bliver vores værdier
tydelige for os selv, og vi kan bedre få lyst og evne til
at dele dem med andre.

1. søndag i advent
Med juletræstænding kl.15.15. og gudstjeneste
kl. 16.00 - Søndag d. 27. november
Sammen med Ketting Landsbylaug indleder vi adventstiden. kl.15.15 tændes juletræet og julemanden
kommer forbi med godteposer til de mindste. Der
vil være æbleskiver og gløgg, ligesom vi skal synge
og danse om juletræet inden vi fortsætter op i kirken til en børnevenlig gudstjeneste.

Nyt fra menighedsrådet.
Menighedsrådsvalg til efteråret.
I det sidste nummer skrev jeg om menighedsrådsvalg, jeg vil endnu engang opfordre Ketting sogns
beboere, sognebåndsløsere og andre interesserede
til at møde op til informationsmødet tirsdag d. 13.
september kl 19:30 i sognehuset, Kirkevænget 7,
Ketting.
Det er vigtigt for menighedsrådsmedlemmerne at
føle, at der er opbakning.
Der er ledige pladser i det nye menighedsråd, vi vil
gerne have at sognet er dækket bredt med menighedsrådsmedlemmer - tænk over det og mød frem
tirsdag d. 13. september som kandidat eller som supporter.
Med venlig hilsen.
Poul Steffen Dam
Sognemøder
Aktivitetsudvalget har ikke holdt sommerferie, de
har været i gang med programmet for efteråret.
• Søndag 11. september høst og sommerfest start
med gudstjeneste kl. 11 i kirken, derefter mad og
foredrag om høsten i gennem tiderne af Jørgen Valentin tilmelding a.h.t. maden til 2825 1487 eller via
mail til Kettingsogn@hotmail.com

• Tirsdag 13. september kl. 19:30 orientering om
menighedsrådsarbejdet gennem de sidste 4 år og
om det forestående menighedsrådsvalg. Mød op for
at støtte menighedsråd og præster. Tilmelding ikke
nødvendig.
• Onsdag d. 28. september kl 19:30 sognemøde.
Foredrag af museumsinspektør Inge Adriansen om
Modstandskvinden Johanne Hansen.
Helst med tilmelding a.h.t. Kaffen til 2825 1487 eller
via mail til Kettingsogn@hotmail.com
• Onsdag d. 16. oktober kl. 19:30 Jeppe Aakjær.
Organist Jenny Skovman fortæller om ham og vi
synger hans sange i anledning af 150 året for hans
fødsel. Helst med tilmelding a.h.t. Kaffen til 5150
1281 eller via mail til Kettingsogn@hotmail.com
• Onsdag d. 30. november kl 19:30. Filmaften. Vi
skal se den engelske film Pride, der bygger på en
sand historie fra 80. England. Kan en minoritetsgruppe fra London og et klassisk minearbejder miljø
i Wales hjælpe hinanden? Helst med tilmelding a.h.t.
Kaffen til 4047 3202 eller via mail til:
Kettingsogn@hotmail.com
• Tirsdag 13. dec. kl. 14. Præsternes julehygge.
Helst med tilmelding a.h.t. Kaffen til 4047 3202 eller
via mail til Kettingsogn@hotmail.com

Minikonfirmander 2016
Traditionen tro inviteres alle børn i 3.kl. til at gå
til minikonfirmand.
I september deltager 3.kl. fra Augustenborg skole
i ”Jesus på Slottet” på Sønderborg Slot, total teater,
hvor hele slottet blev taget i brug for at fortælle bibelhistorie, en anderledes måde at få bibelen fortalt på,
end de voksne måske husker det, fra da vi gik i skole.
At gå til minikonfirmand er også en måde at få fortalt bibelhistorien på.

Vi taler sammen, vi får lidt at spise, synger og er
kreative. Vi udforsker Ketting kirke og kirkegård og
hører historier fra bibelen.
Vi begynder torsdag d.15. september efter skoletid.
Hvor vi tager skolebussen til Ketting.
Børn på Augustenborg skole får en invitation til at
deltage.
Der skal minimum være 5 tilmeldte til minikonfirmand for at forløbet gennemføres.
Annette Birk.

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.
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
September 2016
Søndag 4. kl. 09.30
Søndag 11. kl. 11.00		
Søndag 18. kl. 09.30		
Søndag 25.			
			

15. søndag efter trinitatis
Annette Birk
16. søndag efter trinitatis (Høstgudstjeneste)
Annette Birk
17. søndag efter trinitatis
Anne Margrethe Hvas
18. søndag efter trinitatis (Æblefest i Asserballe kl.10, info www.asserballekirke.dk)

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

19. søndag efter trinitatis
Anne Margrethe Hvas
20. søndag efter trinitatis
Annette Birk		
21. søndag efter trinitatis
Annette Birk
22. søndag efter trinitatis
Annette Birk		
23. søndag efter trinitatis (Konfirmandgospel i Asserballe kirke kl. 10.30)

Oktober 2016

2. kl. 09.30
9. kl. 11.00
16. kl. 09.30
23. kl. 11.00
30.			

November 2016
Søndag 6.
Søndag 13.

kl. 11.00
kl. 09.30

Søndag 20. kl. 16.00
				
Søndag 27. kl. 16.00
				

Alle helgen
Annette Birk
25. søndag efter trinitatis
Anne Margrethe Hvas
Sidste søndag i kirkeåret 				
Anne Margrethe Hvas
– Dansk spillemandsmesse
1. søndag i Advent 				
Annette Birk
med juletræstænding

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. 1 udkommer i uge 48.

Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30 i Ketting

