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3. søndag i Advent, 11. december

Søndag d. 26. februar kl. 11

kl. 16: De 9 læsninger med fællessang.
Vi vil lytte til centrale steder fra bibelen og sammen
vil vi synge nogle af vores kendte og mindre kendte
advents og julesalmer. En stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi hver især får mulighed for at lade roen
falde på os.

Fastelavns gudstjeneste
Børnegudstjeneste hvor alle er velkomne til at komme udklædt, som lige det man gerne vil være.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden over i
Sognehuset.

Søndag d. 29. januar
kl.16: Kyndelmisse
Vi fejre at halvdelen af vinteren er omme og at vi
går mod lysere tider. Konfirmanderne deltager og vi
får lejlighed til at se deres ikoner. I løbet af lørdagen
har de hver især arbejdet med fortolkning af deres
konfirmandord. Ikonerne kan ses i kirken frem til
konfirmationen.
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Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk-Sørensen
Tak, undskyld, tilgiv.
Her i efteråret har vi, Ketting og Asserballes konfirmander og deres forældre, haft besøg af foredragsholder Anders Kofoed Petersen, der talte om ”Alle
har et liv, der er værd at leve”. I sine unge år, var han
lidt af en rod, skulle afprøve verden, som alle unge
gør det i mere eller mindre udpræget grad. Siden,
siger han selv, gjorde han som vores forældre og
samfundet forventer af os, han tog en uddannelse.
Jeg ved ikke om Anders har arbejdet inden for sit fag
som lærer; men et er sikkert og vist, Anders brænder for vores unge mennesker. Han elsker dem, taler
til og med dem, så både de unge og deres forældre
lytter.
De unge, fik sat ord på, at de er helt normale. Når vi
er unge, skal vi finde, vores egne ben at stå på og det
er ikke altid lige let. Vi, både unge og voksne, kommer tit til at sammenligne os med andre og tænker,
at alle andre er meget mere værd og ser meget bedre
ud end vi selv gør. Mindreværdsfølelsen og usikkerheden kommer snigende.
Forældrene til konfirmanderne, kom vist også lige
i tanke om, hvordan det var, da de var på samme
alder som deres store børn. Alting var ikke lige let.
Er jeg god nok, lige som jeg er? Til det var svaret ja.
For et par år siden blev min niece konfirmeret og
hendes farfar på 93 år holdt en tale under festen.
Han fik under 2. verdenskrig hjælp, da han pludselig befandt sig midt i København, i sin militær uniform, den dag samarbejdsregeringen brød sammen
og politi og militæret blev interneret. Han var heldig
og fik hjælp, fra mennesker der gav ham civilt tøj og
hjælp, til at komme til Sverige.
Denne gamle mands budskab til sit barnebarn var,
husk at sige tak! Sig tak mens du kan det, for muligheden kommer måske ikke igen. Han var oprigtig
ked af, at han ikke fik sagt tak til de mennesker der
hjalp ham, dengang han var ung og havde brug for
hjælp og fik det af mennesker der ikke kendte ham.
At sige tak, det er så lille et ord, men har stor betydning, både for den der modtager tak, men også for
den der får lejlighed til at sige tak. Noget vi måske
ikke tænker så meget på i vores hektiske dagligdag,
hvor vi næsten tager alt som en selvfølgelighed.
Tak, undskyld, tilgiv
At sige undskyld, kan være vanskeligt, især når vi
føler, at vi var i vores fulde ret til, at handle som vi

gjorde. Nogle gange bliver vores undskyldning taget
imod, andre gange går det knapt så godt.
En dag i Brugsen, stod jeg i kø som alle andre, og vi
havde stået der i lang tid, da kasse 2 åbnede. Jeg var
hurtig og skiftede bane, og jeg tog mig den frihed, at
tilbyde kunden foran mig, i den første kø, at komme
foran mig, han havde trods alt stået der længere end
jeg og havde kun en liter mælk der skulle betales for.
Det er sidste gang, jeg gav en anden plads foran mig
i en kø, tror jeg. Den hurtigt voksende kø, af levende
mennesker, der lige var kommet frem for at betale
ved kasse 2, blev fortørnede over at jeg kunne tillade
én person at komme foran mig og dem. Jeg undskyldte, men blev belært om min dårlige opførelse.
Min undskyldning blev ikke taget imod.
Vi kan alle komme til at handle forkert. Da er det
godt at kunne sige undskyld og så kan vi kun håbe
på at vores undskyldning bliver taget imod, med tilgivelse.
Vi kan som mennesker let komme til at såre andre,
sige dumme ting, overreagere, både i tale og på
skrift.
Hvordan møder vi hinanden? Hvordan taler vi til og
om hinanden?
Vi vokser alle ved at blive set, rost og anerkendt for
dem vi er.
Vi kan hjælpe hinanden til et bedre liv. Vi kan øve
os i at sige tak, i stedet for at tage alt som en selvfølgelighed.
Vi kan øve os i at sige undskyld, når vi har dummet
os. Og vi kan øve os i at tilgive hinanden.
Anders sluttede aftenen med vores konfirmander
med at bede dem huske de tre ord: Tak, undskyld,
tilgiv.
Hvis vi forsøger at efterleve disse ord, så vokser vi
selv og de mennesker vi er i kontakt med vil gro og
bære frugt.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådsvalg:
Der blev afholdt orienteringsmøde tirsdag d. 13.
september med 17 deltagere. Formanden orienterede om menighedsrådets gøremål gennem de
sidste mange år og der blev lavet en Fællesliste med
kandidater til det kommende menighedsrådsvalg,
følgende er opstillet som kandidater: Poul Steffen
Dam, Ketting. Jørn Thomsen, Osbæk. Tove Lind,
Sebbelev. Jytte Nielsen, Augustenborg. Susanna Stefansson, Augustenborg. Claus Hansen, Ketting.
Da der ikke er kommet flere lister er ovennævnte
også valgt...

Velkommen i menighedsrådet til: Susanna Stefansson og Claus Hansen. Velkommen som suppleanter til: Gitte Requate, Ketting; Martha Jørgensen og
Skuli Stefansson, Augustenborg.
Tak til Lise Pilø for hendes mangeårige indsats
med kortere afbrydelser siden 2004.
Menighedsrådet fordeler opgaverne ved menighedsrådsmødet d. 9. november kl. 19, det er
efter deadline for dette kirkeblad - kom og hør,
hvem der fik hvilke job den 1. søndag i advent den
27. november – eller se det på vores hjemmeside eller tag en folder i kirkens våbenhus eller i sognehuset.
”Kun for mænd” – tirsdag d. 7. februar kl. 12 - 15
Ord alene gør det ikke, der skal handling til! Vi har
i omkring 2 år snakket om en mandklub vi har hørt
om hvad de gør i Ulkebøl, derfor indbyder vi nu til
det første møde. Jeg opfordrer alle der har interesse i
denne klub om at møde op og diskutere hvad vi skal
foretage os. Hvis du synes det er en god ide, men er
forhindret, så ring til mig alligevel og lad mig høre
din mening.
Vi starter med lidt mad og drikkelse – derefter tager
vi en snak om ”kun for mænd” hvad skal vi lave?
Der er mange ting vi kan tage fat på afhængig af deltagernes interesser, jeg kan lige nu kommer på disse
ideer.
•
•
•
•
•
•
•

Kettings historie.
Redigere/renskrive Jørgen Bromans papirer om
præsterne i Ketting.
Deltagerne fortæller om deres liv.
Besøg hos lokale virksomheder.
Fortsætte det arbejde Landsbylauget har sat i
gang om gamle billeder fra Ketting.
….og meget andet
Her kan du se hvad de laver i Ulkebøl:
www.ulkeboelkirke.dk/page/65/herrehjørnet

For at få det praktiske til at gå op beder jeg om tilmelding tlf / SMS til 2825 1487 / Poul Steffen Dam
Hjemmesiden: www.Kettingkirke.dk
Vores hjemmeside, der efterhånden har eksisteret i
mere end 16 år, er blevet lagt over til DKM (Danmarks Kirkelige Mediecenter), den gamle leverandør kunne ikke mere tilbyde ajourføring af selve
hjemmesideprogrammet.
Det varer lidt inden jeg får den nye helt udbygget –
det hele skal tastes ind på ny. Klik ind på den engang
imellem og se hvad der nu er på den. En nyhed er at
alle konfirmand og guldkonfirmand billeder vi har
i Sognehuset nu også kan findes hjemmesiden I kan

finde dem her: www.kettingkirke.dk/konfirmander/
konfirmandbilleder/
Er der nogen der har rettelser, forslag eller tilføjelser, så modtager jeg dem gerne, ligesom jeg gerne vil
låne de konfirmandbilleder vi ikke har, så vi efterhånden kan få en mere komplet samling.
På samme måde søger vi også flere oplysninger om
sognets faldne under 1. verdenskrig.
M.v.h. Webmaster Poul Steffen Dam

Sognemøder
Tirsdag d. 13. december kl.14.
Julehygge med sang, kaffe og juleeventyr.
En eftermiddag med tid til snak og julehygge. En
lille quiz bliver der måske også plads til. Alle er velkomne og kirkebilen må benyttes. Tilmelding til
Annette Birk på abi@km.dk eller 40473202, senest
d. 9. december.
Onsdag d.25. januar kl. 19.30.
Arne Haugen Sørensen, har
i de senere år udsmykket en
lang række danske kirker.
Motiverne spænder vidt fra
bl.a. Uddrivelsen af Paradiset,
Abraham og Isak, til Nadveren,
Korsfæstelsen, Korsnedtagelsen og Opstandelsen. Søren
Nielsen, præst og galleriejer, vil denne aften fortælle
os om Arne Haugen Sørensens liv og kunst.
Onsdag d. 22. februar kl.19.30
Syrien og flygtningene.
Indtryk fra Syrien før krigen og mødet med nogle af
dem, der flygtede til Danmark. Maren Grønlykke,
tidl. gymnasielærer, har været i Syrien flere gange
før krigen. Hun vil fortælle om disse besøg, herunder om nogle af de muslimske og kristne organisationer og menigheder, hun mødte; og om deres
forhold. Peter Grønlykke, sognepræst i Sønderborg,
vil følge op og bl.a fortælle om mødet med syriske
flygtninge på modtagecenteret i Sønderborg, hvor
der har været etableret en café for asylansøgerne.
Vi beder om tilmelding senest 3 dage før så vi kan
få nogenlunde styr på det praktiske. Tilmelding
kettingsogn@hotmail.com – eller ring / SMS til det
telefonnummer der er opgiver ifm. arrangementet
oplys antal personer, man kan også sende en SMS
med oplysningerne til det samme telefonnummer.

Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud for babyer i alderen
0-12 mdr. og deres forældre.

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

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.

Gudstjenester
December 2016
Søndag

4.

11.00 2. s. i advent

Anne Margrethe Hvas

Søndag

11.

16.00 3. s. i advent

Annette Birk

Søndag

18.

11.00 4. s. i advent

Annette Birk

Lørdag

24.

14.00 Juleaften

Anne Margrethe Hvas

16.00 Juleaften

Anne Margrethe Hvas

Søndag

25.

11.00 Juledag

Annette Birk

Mandag 26.

9.30 2. juledag - Fælles i Asserballe

Anne Margrethe Hvas

Januar 2017
Søndag

1.

15.30 Nytårsdag

Søndag

8.

9.30 1.s.e.h.3.k.

Anne Margrethe Hvas
Annette Birk

Søndag

15.

11.00 2.s.e.h.3.k.

Annette Birk

Søndag

22.

9.30 3.s.e.h.3.k.

Annette Birk

Søndag

29.

16.00 Kyndelmisse

Annette Birk

Februar 2017
Søndag

5.

9.30 Sidste s.e.h.3k.

Søndag

12.

11.00 Septuagesima

Anne Margrethe Hvas

Søndag

19.

9.30 Seksagesima

Anne Margrethe Hvas

Søndag

26.

11.00 Fastelavn

Annette Birk

Annette Birk

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. 2 udkommer i uge 8 eller 9.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

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.

