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		 Nyt fra sognepræsten
Det er med stor glæde, at jeg den kommende tid ser
frem til at gøre tjeneste som konstitueret sognepræst
i Ketting-Asserballe Pastorat.
Efter mange års virke som sognepræst i Folkekirken
søgte jeg min afsked for 7 år siden. Og min kone og
jeg bosatte os i Nybøl, hvor jeg voksede op i sin tid.
Som pensionist har jeg dog stillet mig til rådighed
i både Sønderborg og Aabenraa Provsti. Har således gennem disse år afløst i adskillige kirker i de to
provstier. Hertil kommer foredrag rundt omkring
i landet. Er især optaget af menneskelivets ”inderside”, herunder religiøse erfaringer.
Har udgivet bogen ”Lad den kerne underfuld…”.
Nu glæder jeg mig til at arbejde i Ketting og Asserballe, hvor jeg har gode erfaringer, idet jeg allerede
har haft fornøjelse af at virke
som afløser ved enkelte gudstjenester og kirkelige handlinger.
Med venlig hilsen
Frederik Birkler
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Gudstjenester omtale

1. Søndag i Advent d. 3. december tændes
juletræet og lysene bæres ind i kirken.

1. Søndag i Advent er det igen tid til den traditionsrige indledning på adventstiden i Ketting. Kl. 15.15
tændes juletræet på p-pladsen ved kirken. Landsbylauget sørger for en fornøjelig tid med æbleskriver,
julemand, juletræsdans og Ketting kirke traktere med
slikposer til børnene. Kl. 16 begynder gudstjenesten,
hvor børn og andre, der har lyst bærer lys og stjerner
ind i kirken. Når alle lys er kommet ind i kirken og
adventskransen er tændt holdes en kort festlig børnefamiliegudstjeneste.
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2. Søndag i Advent d. 17. december kl. 16.00
De 7 læsninger.

Musikgudstjeneste med 2 kor fra Viby kirke
De 7 læsninger er en musikgudstjeneste efter engelske tradition, med læsninger fra bibelen og hvor der
er fællessalmer og kormusik ind i mellem teksterne.
Anne Margrethe Hvas er liturg og Christiane Bayer
Hvas er organist og korleder.
Christiane er til daglig organist og kantor i Viby kirke ved Aarhus, og herfra får vi besøg af to kor, et Folkekor på ca. 14 mennesker i alderen 40 - 83, samt et
lille ungdomskor på ca. 2 unge piger. Folkekoret vil
bl.a. synge danske salmer, en afro-amerikansk/negro
spiritual ”Mary had a baby” samt et engelsk stykke
af John Rutter der både har lavet tekst og musik til
”Angels carol” denne sang for kor og klaver synger vi
med dansk tekst ”Englenes sang”. Ungdomskoret vil
bl.a. synge ”Bær mig, stjerne” med tekst af Halfdan
Rasmussen og musik af Phillip Faber, samt ”Jesus is
our joy” med musik af Margaret Rizza. Velmødt til
en times julemusik.

Fastelavn er mit navn – børnefamiliegudstjeneste, udklædning og tøndeslagning.
Søndag den 10. februar kl. 9.30.

Vi holder fastelavnsgudstjeneste i Ketting kirke. En
fornøjelig børnefamiliegudstjeneste, hvor vi gør som
i gamle dage og holder kirkefest med udklædning
og fest. Derfor indbydes både børn som voksne til at
komme udklædte til gudstjenesten – kun fantasien
sætter grænser. Efter en kort familiegudstjeneste går
vi over til Sognehuset, hvor vi skal slå katten af tønden og hygge os med kakao og fastelavnsboller.

Aktivitetsudvalget
Tirsdag d. 12. december Kl. 14:00 i sognehuset
- Præstens julehygge
Vi indbyder som sædvanlig til julehygge. Menighedsrådet er klar med kaffe og tilbehør. Præsten fortæller nok også en historie, alle er velkomne.
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./
SMS til 2825 1487 eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com
Torsdag d. 14. december kl. 19:00 i kirken
NEW HOPE GOSPEL CHOIR fra Sønderborgs
frikirke har lånt Ketting kirke og inviterer til julekoncert.
Billetter kan købes på korets hjemmeside
www.newhopegospelchoir.dk eller ved indgangen
kr. 75 voksne Kr. 50. børn.
Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 19:30 i kirken
Klezmer musik ifm. en kort koncert i kirken. Derefter byder vi på kaffe i sognehuset, hvor en af musikerne vil fortælle om Klezmer musikken
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./
SMS til 5150 1281 eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com
Onsdag d. 28. februar 2018 19:30 i sognehuset
– Filmklub
Aftenens film hedder ”Hidden Figures”
1950’ernes raceopdelte USA får tre kvindelige, afroamerikanske matematikere en sjælden chance, da
NASA ansætter dem. De er rene genier til talbehandling, men oplever mange racistiske og mandschauvinistiske benspænd i deres hverdag. Deres
arbejde bliver dog afgørende for USA’s succes i
rumkapløbet, da NASA i 1962 sætter en astronaut
i kredsløb om Jorden.
Vi slutter af med lidt vin og ost.
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før - tlf./
SMS til 2825 1487 eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com
Lørdag d. 3. marts kl. 15:00 i kirken
Sønderjysk pigekor har lånt Ketting kirke, til en
samarbejdskoncert med Sct. Annæ pigekor.
Kom og oplev to meget dygtige kor give koncert i
Ketting kirke.
Der er gratis adgang - i det omfang der er plads.
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Kun for mænd
For et stykke tid siden startede vi gruppen ”Kun for
mænd”, gruppen har nu 20 medlemmer, vi har været på virksomhedsbesøg hos O.J. Elektronik og hos
Bruuns maskinfabrik, vi har holdt foredrag i sognehuset om: 1. Erhverv i Ketting for 50 – 70 år siden, 2.
Ketting Kro, 3. Slagteriet i Ketting, vi er ved at forberede en ny foredragsaften i foråret om: 1. Bro brandværn, 2. Ketting præstegård og 3. Sebbelev bylaug.
Vi har plads til endnu flere medlemmer, meld dig
hos Poul Steffen Dam - psdam@bbsyd.dk tlf. 2825
1487, eller mød op på næste ordinære møde tirsdag
d. 9. januar kl. 19:30 i Sognehuset, kirkevænget 7,
Ketting.
Vi planlægger et arrangement den anden tirsdag i
måneden i sognehuset eller et andet sted.
Se www.Kettingkirke.dk
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget

Nyt fra menighedsrådet
Tale til sammenkomsten i Sognehuset d. 15. oktober efter Annette Birks sidste gudstjeneste i Ketting
kirke:
”Kære Annette.
Det er ikke med den største fornøjelse, jeg holder
denne tale for dig.
Vi er rigtig kede af at skulle tage afsked med dig i
dag og sende dig videre til dit næste embede. Men du
har valgt at skift Als ud med heden. Som du sagde til
æblefesten i Asserballe, så rykker du nu fra udkants
Danmark til Midtjylland. Men Annette, jeg må skuffe
dig!!! Jeg tror også Midtjyllands hovedstad er at betragte som udkants Danmark!!!
Du er en afholdt person i sognet, mange har været glade for dine besøg og nydt godt af din omsorg. Du er på pletten, når der er brug for dig. Det
har ikke altid været lige nemt at skulle passe to
sogne og derud over også være Korshærs præst.
Du har skullet være noget af en blæksprutte for at få
det hele til at gå op i en højere enhed, og det har ofte
givet dig lange dage.
Du og Poloen har tilbragt mange timer på landevejene for at kunne være sammen med familien og dit
netværk fra før du kom til Als. Og ikke mindst for at
komme op i sommerhuset, som betyder rigtig meget
for dig. Vi håber nu, du og Poloen somme tider vil
vende snuden mod syd.
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Annette, vi vil ønske dig alt det bedste, når du nu skal
fortsætte dit virke i Hedeager sogn. De får en præst,
som de kun kan blive glade for.
Tak for nogle gode år i Ketting sogn.”
2017 har været præget af 500 års jubilæet for reformationen, med massevis af arrangementer både lokalt og regionalt. Der var sendt opfordring ud om at
lade kirkeklokkerne ringe i et kvarter på selve reformationsdagen tirsdag d. 31. oktober, en opfordring
vil valgte at følge i Ketting. Efter at have plantet 4
æbletræer ved sognehuset, var der gudstjeneste i
kirken. Medens klokkerne ringede mødtes vi udenfor kirken med tændte fakler og gik i procession
tilbage til Sognehuset, hvor der var aftensmad til
de fremmødte. En hyggelig eftermiddag/aften som
blev krydret med fællessang og indsamling til ”Plant
håb i verden”. Der blev i alt samlet 1334,50 kr. ind,
som går træer i både Myanmar og Cambodia. Tak
for hver en skilling.
Første søndag i advent starter et nyt kirkeår, og således også et nyt år for menighedsrådet. Vi har haft
nyvalg til de forskellige poster, med undtagelse af
Kirkeværgeposten, så gav alle øvrige poster genvalg.
Tak til Jytte Nielsen for hendes indsats som kirkeværge. Velkommen til Hardy Beck, som nyvalgt
kirkeværge.
På menighedsrådets vegne, Tove.

Menighedsrådsmøder
Onsdag den 10. januar kl. 18.30 og onsdag den 7. februar kl. 18.30. Menighedsrådsmøderne er offentlige og holdes i Sognehuset. Enhver er velkommen
til at lytte med.
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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. Salmesangen varer en
lille times tid og bagefter hygger vi os med en kop te.

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
December 2017
Søndag

3.

16.00 1. s. i advent - juletræet tænder 15.15

Anne Margrethe Hvas

Søndag

10.

09.30 2. s. i advent

Lis Hejner Mortensen

Søndag

17.

16.00 3. s. i advent - De 7 læsninger (se s. 2)

Anne Margrethe Hvas

Søndag

24.

14.00 Juleaften

Anne Margrethe Hvas

16.00 Juleaften

Anne Margrethe Hvas

11.00 Juledag

Lis Hejner Mortensen

Mandag 25.
Tirsdag

26.

Søndag

31.

9.30 2. juledag

Frederik Birkler

Julesøndag - Henvises til nabokirkerne

Januar 2018
Mandag

1.

15.30 Nytårsdag

Søndag

7.

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

Søndag

14.

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

Søndag

21.

9.30 Sidste s.e.h.3k.

Søndag

28.

19.00 Septuagesima

Frederik Birkler
Anne Margrethe Hvas
Frederik Birkler
Frederik Birkler
Maiko Miyamoto & konfirmander

Februar 2018
Søndag

4.

9.30 Seksagesima

Søndag

11.

Søndag

18.

9.30 1. søndag i fasten

Frederik Birkler

Søndag

25.

11.00 2. søndag i fasten

Frederik Birkler

11.00 Fastelavn

Frederik Birkler
Anne Margrethe Hvas

Sognepræst Frederik Birkler · tlf. 40 76 76 11, E-mail: ingefred@bbsyd.dk.
Træffes efter aftale og på telefon. Mandag 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 Lind · E-mail: tovelind-dk@hotmail.com, tlf. 24 94 79 13.
Kirkebil: Tlf. 74 45 95 45 · www.kettingkirke.dk · Kirkeblad nr. 2 udkommer i uge 8 eller 9.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

2225280_Ketting kirkeblad_nr1.indd 4

Tryk: Toptryk Grafisk · Tlf. 74 65 01 01

Sognepræst (kbf) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 30 60 73 30.
E-mail: amrh@km.dk. Træffes efter aftale og på telefon. Fredag er fridag. Redaktør på dette kirkeblad.
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