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Søndag d. 12. marts

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vi
mødes ved Sognehuset kl. 11.45. efter gudstjenesten.
Vi vil gerne indsamle rigtig mange penge til Folkekirkens Nødhjælp, så de
kan hjælpe rundt omkring i verden, hvor nøden
er størst. Derfor har vi brug for din hjælp og gerne
mange flere. Meld dig allerede nu og gå med en times tid som indsamler søndag den 12. marts. Tilmelding og mere information hos Tove J. Lind på
24 94 79 13 eller tovelind-dk@hotmail.com allerede
nu. Det nytter meget mere end vi tror.

Søndag d. 26. marts

Koncert med Trio col Basso
kl.16.00 i Asserballe kirke
I anledning af Niels W. Gades 200 års fødselsdag i
2017 turnerer strygetrioen Trio col Basso med en musikalsk fortælling om den danske komponist, som har
skrevet utallige kendte værker, men hvis liv de færreste kender til. I virkeligheden levede han et utroligt
spændende liv som den første danske komponist, der
slog igennem internationalt.” Koncerten er formet
som en fortælling og vil føre publikum på en rejse
gennem Niels W. Gades liv. På vejen møder vi bl.a.

den kendte brudevals, virtuose stykker samt komponisterne J.L.F Mendelssohn, C. Nielsen og J.T.H Gade,
som han inspirerede og lod sig inspirere af”

Skærtorsdag den 13. april

Kl.17.00 i Asserballe kirke
Fællesgudstjeneste i Ketting og Asserballe pastorat,
med efterfølgende spisning i Asserballe præstegård.
Tilmelding til Karen Margrethe Christiansen
tlf. 23 43 82 43 senest d. 9.april

2. påskedag mandag d. 17. april

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.

Søndag d. 23. april

Er der morgenkaffe kl. 8.30 i Sognehuset. Gudstjeneste kl. 9.30. Menighedsrådet er vært.

Påsken rækker os håbet om, at der er liv, evigt liv
hos Gud, bag dødens grænse.
Vi forstår det ikke.
Det ligger udenfor vor fatteevne.
Og derfor må det siges os, forkyndes os igen og
igen.
Og det sker, hver eneste gang vi samles til gudstjeneste. Og på en ganske særlig måde i påsken, hvor
opstandelsesevangeliet lyder til os.
Som vor opstandne Herre selv har sagt det i én
sætning:
”Jeg lever og I skal leve!”

Nyt fra sognepræsten

Glædelig påske!

Herman Bang i Asserballe præstegård
Folkeuniversitet markerer Herman Bangs 160 års
fødselsdag med et teaterforedrag, hvor skuespiller
Preben Harris læser bl.a. Dannevirkenatten i Asserballe præstegård kl.11.00 Efter fremførelsen vil der
være en let frokost. Dagen sluttes af med gudstjeneste kl.14.00

Kr. himmelfart torsdag d. 25. maj

Ved Annette Birk-Sørensen
Foråret så sagte kommer
Nu venter foråret os lige om hjørnet.
Digterpræsten Kaj Munk slutter forordet til sine
erindringer med ordene:
”Foråret så sagte kommer. Så sagte, ja. Men kommer.”
Han skrev om den gryende vår i naturen udenfor.
Men, han skrev også om befrielsen, som han ventede, men ikke nåede at opleve, fordi han blev
henrettet.
Men samtidig skrev han også om opstandelsen.
Det er en gave på vore breddegrader, at vi fejrer
påske netop her ved forårs tide.
Lyset vender tilbage. Dagene længes.
Solen får magt.
Det spirer og grønnes spædt i naturen udenfor.
Vi suger solens varme til os og vore sanser vækkes på ny.
Foråret med dets skære lys minder os år efter år
om, hvor stærkt og underfuldt livet er.
Vinteren igennem har der været kræfter på færde,
som har virket i det skjulte i jordens dyb.
Og nu ved forårs tide sker underet, at det der før
syntes dødt - bryder frem og udfolder sig med betagende livskraft for vore øjne.
Sådan holder naturen sin påskeprædiken for os.
Og så er påskens budskab dog så uendeligt meget
større og dybere - end underet vi ser udfolde sig i
naturen udenfor i denne tid.
Påskens budskab er, at Gud en påskemorgen for
næsten 2000 år siden rejste sin søn, Jesus Kristus,
af graven.
Og da han levende gik ud i morgensolen, da fødtes det levende håb, at Gud engang vil vælte stenene fra vore og vore kæres grave og kalde os ud
i livet.

Nyt fra menighedsrådet
Første søndag i advent var starten på et nyt kirkeår
og således også starten for et nyt menighedsråd. Lise
Pilø ønskede ikke at lade sig genopstille, tak for indsatsen gennem en årrække i Ketting sogns tjeneste.
Nogle vælger at træde ud af menighedsrådet (MR)
og andre træder til. Som nyt medlem trådte Susanna
Stefansson og Claus Hansen ind i MR’et. Flokken af
suppleanter var gennem sidste valgperiode svundet
ind til 0, som nye suppleanter trådte Martha Jørgensen, Gitte Requte og Skuli Stefansson til. Det nye
MR består således af:
• Annette Birk, Lysabild – sognepræst
• Poul Steffen Dam, Ketting – næstformand
• Claus Hansen, Ketting – kasserer
• Anne Margrethe Hvas, Ketting – sognepræst og
provst
• Tove Julsgaard Lind, Sebbelev – formand.
• Jytte Nielsen, Augustenborg – kirkeværge
• Susanne Stefansson, Augustenborg – sekretær
• Jørn Thomsen, Osbæk – kontaktperson
• Finn Voss, Stevning – medarbejderrepræsentant
• Martha Jørgensen, Augustenborg – suppleant
• Gitte Requete, Ketting – suppleant
• Skuli Stefansson, Augustenborg – suppleant
Efter mange – ja nærmest utallige år som formand
har Poul ønsket at slippe posten og i stedet fortsætte
som næstformand. Personligt har jeg som medlem
af MR’et oplevet Poul på formandsposten i 4 år, hvor
han har ydet en enorm indsats og har taget aktiv del
i så at sige alt vedrørende MR-arbejdet. En arv, det
som nytiltrådt formand bliver umuligt at videreføre
på samme høje niveau og med det samme engagement og dedikation. Tak for godt lederskab gennem
mange år, Poul.
Kirkebladet er stedet, hvor vi alle kan orientere os
om, hvad der sker i Ketting sogn. Hvornår der er
gudstjeneste, hvornår det næste arrangement i Sog-

nehuset finder sted eller hvad der ellers måtte være
af arrangementer i sognet i den aktuelle periode.
Ulempen ved papirudgaven er, at den kan have
det med at forsvinde! I så fald er det altid muligt at
finde en elektronisk udgave af kirkebladet på sognets hjemmeside www.kettingsogn.dk. En anden
mulighed – hvis man har smartphone – er at downloade appen ”Kirkekalenderen”. Her kan man altid
være opdateret på kommende arrangementer – ikke
bare i Ketting sogn, men i alle landets sogne. Her
kan man også se fakta om de forskellige sogne og
finde relevante adresser og telefonnumre. En app jeg
absolut kan anbefale, bl.a. fordi den jo næsten altid
er lige ved hånden. Det nye MR fortsætter traditionen med at holde MR-møder
den første onsdag i måneden –
med undtagelse af juli og som
regel også december måned.
MR-møderne er offentlige og
sognets beboere er velkommen som tilhørere, møderne finder sted i Sognehuset og starter kl. 19.00. Referat fra møderne kan
læses på sognets hjemmeside www.kettingsogn.dk
På menighedsrådets vegne, Tove Lind.

Sognemøder
29. marts 2017 kl. 19:30
Filmklub - Luther filmen.
Vi er nu i 500 året for reformationens indførelse.
Filmen skildre Martin Luthers liv, hans kamp for
at finde en nådig Gud, hans modstand mod kirkens handel med afladsbreve og hans oversættelse
af bibelen til folkets sprog. Hans tanker førte til reformationen og udformningen af vores Folkekirke.
Tilmelding til Annette Birk 4047 3202, senest d. 26.
marts. Eller Mail til: Kettingsogn@hotmail.com
Onsdag d. 26. april kl. 19:30
Mit liv med Kirkens Korshærs.
Bjarne Lenau Henriksen, tidligere chef for Kirkens
Korshær i Danmark, vil give et tidsbillede af det
samfund han opererede i fra han i 1968 begyndte
som frivillige og til sin pensionering som korshærschef i 2011. Et liv og virke for de svageste mennesker i samfundet.
Tilmelding til Annette Birk 4047 3202, senest d. 23.
april. Eller Mail til: Kettingsogn@hotmail.com
Søndag d. 21. maj kl. 8:30 - Sogneudflugt
Udflugten i år går til Løgumkloster, vi deltager i
gudstjenesten kl. 10 i den nyrenoverede klosterkirke –og får frokost på Løgumkloster Refugium, en
guide fortæller om, og viser os nogle af Løgumklo-

sters forskellige herligheder: Kirken, refugiet, klokkespillet, kirkemusikskolen, museet mv. Start fra
Ketting kirkes P plads kl. 8:30 - deltagerbetaling 200
kr. pr. person. Vi regner med at være hjemme igen
kl. 17:30. Tilmelding til Jenny Skovmand 5150 1281
senest d. 13. maj.

Konfirmation d. 7. maj kl.10.00
Navn

Adresse

Cecilie Hansen

Blommehegnet 5

Camilla Karmisholt Hejsel

Pindesholm 30

Sofie Agerbo Holm

Lykkegård 28

Lærke Vassard Holst

Vibevej 5

Thilde Laue Jacobsen

Bleshøj Mølle 12

Line Høhrmann Jensen

Lykkegård 18

Mathilde Korsgaard Jensen

Blæsborg 12

Freja Anemone Kaluzny Jeppesen

Smedegade 7

Karoline Rønberg Kullegaard

Midtkobbel 16

Andrea Schmidt Rasmussen

Lykkegård 20

Julie Lund Rasmussen

Langgade 26

Frederikke Sandager

Lykkegård 32

Liv Morsø Bargsteen Sørensen

Stavensbølgade 92

Betina Hebsgaard Vohs

Mejerivej 3

Mads Hesselberg Christiansen

Hasselhegnet 14

Micas Doktor

Blæshøjmølle 4

Alexander Christian Hansen

Blommehegnet 3

Noah Kallehave Iversen

Skovvænget 9

Jens Hjuler Jensen

Østerkobbel 7

Kasper Karstensen

Bleshøj Mølle 10

William Vindahl Lüders

Gammelgaard 27

Lucas William Kock

Lykkevej 8

Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud for babyer i alderen
0-12 mdr. og deres forældre.
Vi mødes i Asserballe Præstegård torsdage kl. 10.00
for at synge og lege sammen. Sang og bevægelse varer en lille times tid og bagefter hygger vi os med en
kop te. Vil du være med så kontakt Jenny Skovmand
på tlf. 5150 1281

Gudstjenester
Marts
Søndag

5.

09.30 1. søndag i fasten

Anne Margrethe Hvas

Søndag

12.

11.00 2. søndag i fasten

Annette Birk

Søndag

19.

09.30 3. søndag i fasten

Annette Birk

Søndag

26.

11.00 Midfaste

Annette Birk

April
Søndag

2.

09.30 Mariæ bebudelsesdag

Annette Birk

Søndag

9.

11.00 Palmesøndag - Guldkonfirmation

Kaj Bollmann

Fredag

14.

09.30 Langfredag

Annette Birk

Søndag

16.

09.30 Påskedag

Anne Margrethe Hvas

Mandag 17.

14.00 2. påskedag familiegudstjeneste

Anne Margrethe Hvas

Søndag

23.

11.00 1. søndag efter påske

Annette Birk

Søndag

30.

09.30 2. søndag efter påske

Annette Birk

Maj
Søndag

7.

10.00 Konfirmation

Annette Birk

Torsdag

25.

09.30 Kr. himmelfart

Annette Birk

Søndag

28.

09.30 6. søndag efter påske

Annette Birk

På grund af konfirmation i Asserballe og sogneudflugt for Ketting sogn, er der ingen gudstjeneste i Ketting kirke d. 14. og 21. maj.

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 Tove J. Lind · Sebbelev Skov 1, tlf. 24 94 79 13.
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

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.

