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Påsken er fest for alle sanser for altid
Påskens gudstjenester er hver for sig meget forskellige, fordi påskedagenes begivenheder er så forskellige.
Palmesøndag
med gudstjeneste i Ketting den 25. marts kl. 11.00
markerer påskens begyndelsen med dens fest og
konflikt.
Skærtorsdag
er gudstjenestens fokus nadveren og beretningen om
den første nadver. Gudstjenesten holdes i Asserballe
kirke den 29. marts kl. 17.00. Efter gudstjenesten
spiser vi sammen i Asserballe præstegård. Tilmeld
ing til maden til Anne Margrethe Hvas 30 60 73 30 /
amrh@km.dk senest mandag den 26. marts.
Langfredag
er sorgens dag og det kan ses og mærkes i gudstje
nesten i Ketting kirke den 30. marts kl. 9.30. Hvor
rummets indretning, salmerne, musikken og tekst
læsninger er præget af sorgens mørke alvorstone.

Påskedag
er der festgudstjeneste i Ketting kirke den 1. april kl.
9.30, hvor vi fejrer Jesu opstandelse.
2. påskedag
Gudstjenesten fortsætter fejringen af Jesu opstan
delses betydning.
2. pinsedag 21. maj
Friluftgudstjeneste ved As
serballe præstegård kl. 11.
Vi fortsætter traditionen
tro med at fejre pinsen
med en Friluftsgudstje
neste. Efter gudstjenesten
kan der købes pølser og
drikkevare. Vi håber på sol
og godt vejr.

NYT FRA SOGNEPRÆSTEN

Forvandlingens hemmelighed
Når dette kirkeblad udkommer, befinder vi os endnu
i kirkens »fastetid«. Påsken nærmer sig. Og samtidig
også den vidunderlige forårstid, hvor alt omkring os
vækkes til live.
I den anledning gik mine tanker tilbage til et ganske
særligt og underfuldt naturfænomen, der i høj grad
kunne fange min opmærksomhed som barn og i
øvrigt stadig den dag i dag hensætte mig i dyb un
dren: den lysegrønne kålorm og dens forvandling til
en smuk, hvid sommerfugl.

blev lagt ind i. Vi ved blot, at Hans grav (puppe) blev
fundet tom den første påskemorgen. Han befandt sig
ikke længere i den. Og vi ved desuden, at Han samme
dags aften pludselig, i forvandlet skikkelse, viste sig
for sine venner, der frygtsomt havde »forpuppet sig«
bag låste døre! Det samme skete flere gange de efter
følgende 40 dage.
Men hvad og hvordan det egentlig var sket med Jesus
og Hans døde krop inde i gravens mørke, det ved vi
ikke. Det forbliver en dyb hemmelighed for os.

Den lille larve, eller kålorm, bryder ved forårstid ud
af de små gule æg, som sommerfuglen som regel læg
ger på kålblade. På denne måde er kålormen anbragt
nær ved den føde, som den sætter pris på. Den vokser
sig stor, får en masse små, fine hår på oversiden og
bevæger sig af sted i kropkrummende bevægelser.
Når denne lille, bløde skabning har fået en passende
størrelse, forpupper den sig ved at skjule sig i et lille
hylster, pakker sig sammen i mørket, går i dvale og
overvintrer – for os at se nærmest i livløs tilstand.
Inde i sin puppe glemmer larven formodentlig alt om
sit liv som kålorm. Den ligger bare i sin mørke hule
og venter. Venter på at modtage den store, gennemg
ribende forvandling: næste år til maj vækkes den til
live som en let og frit flyvende sommerfugl! På alle
måder aldeles forskellig fra den langsomme, tunge
kålorm, den engang var.
En forvandling finder sted. Vi kan ikke forklare,
hvordan den foregår. Men at den sker, er ganske fo
runderligt. Lad os kalde det en hemmelighed.

Jeg tror, at denne skelsættende begivenhed bl.a. vil
fortælle os noget om den mulighed, der ligger gemt i
dette at være et menneske her i verden. Vi lever alle
med forvandlingens mulighed. Og netop her i fastetid
en må vi, som kålormen, forberede os på, at den store
forvandling også kan ske med os. Alle fastetidens
søndagstekster vil hjælpe os dertil. Der er noget, vi må
lægge fra os. Der er noget, vi må give afkald på, ligesom
også kålormen ender med at lægge sit hidtidige liv bag
sig. Det kan volde os store bryderier. Det ender jo også
med Langfredag, hvor vi helt må gemme og forpuppe
os i gravens mørke. Men dette er en forudsætning for
den forvandling, som også vi er bestemt til.

Jeg kom til at tænke på kålormens og sommerfuglens
liv netop i forbindelse med påsken.
Endnu engang kan vi glæde os til at fejre Jesu opstan
delse, som er den altoverskyggende begivenhed inden
for kristendommen og dermed en grundlæggende
del af vores kristne tro.
Men hvad sker der egentlig i selve opstandelsen? Vi
ved det ikke. Ingen kan forklare, hvad der foregår
inde i den mørke gravhule, som Jesu afsjælede krop

Apostlen Paulus taler således om, at »…I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige
levned…og I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det
nye menneske, skabt i Guds billede …« (Ef.4,22-24). Et
andet sted udtrykker apostlen sig med disse ord :»Til
pas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved
at jeres sind fornyes« (Rom.12,2).
Vi har noget godt i vente. Den store forvandling.
Guds dybe hemmelighed med os og vort liv. Fasteti
den, Langfredag og Påskemorgen vil hjælpe os på vej.
Frederik Birkler

SOGNEMØDER
Onsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Sognehuset
»Benny Andersen«
Med sognepræst Marianne Østergaard og organist
Lisbeth Bomose, Rinkenæs.
Vi skal i løbet af aftenen en tur rundt om Benny An
dersens liv og forfatterskab, Lisbeth krydrer det med
lyden af nordiske klavertoner, og så skal vi naturlig
vis alle sammen synge!
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før til: tlf./
SMS 5150 1281 eller mail jennyskovmand@bbsyd.dk
Onsdag d. 25. april kl. 19.30 i Sognehuset
»Luthers Godbidder«
Med sognepræst Jacob Ørsted,
Flensborg.
Martin Luther er mest kendt som
manden, der startede Reforma
tionen - en af de største kulturelle
og religiøse begivenheder i den
vestlige verdens historie.
I »Godbidder« præsenterer Ja
cob Ørsted en mere frimodig og levende side af Lu
ther, ved at samle de bedste citater fra hans mange
taler omkring middagsbordet.
Hjemmet i Wittenberg havde mange gæster og
Luther var ikke bange for at udtrykke sine teologiske
pointer. Men til forskel fra det sprog han brugte i
sine teologiske værker, så er citaterne her formet i
en mere festlig tone.
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før til: tlf./
SMS 5150 1281 eller mail jennyskovmand@bbsyd.dk
Onsdag d. 30. maj kl. 19.30 i Sognehuset
Fortællinger fra Ketting sogn
med »Kun for mænd«
Der indbyder både mænd og kvinder, der gerne vil
høre mere om Ketting sogn.
Vi følger succesen fra sidste år op med endnu et
møde, med fortællinger fra Ketting sogn.
Kun for mænd fortæller glimt af lokalhistorien:
• Ketting præstegård
• Lidt om Bro Brandværns historie
• Lidt om Sebbelev og Sebbelev bylaug
Gerne med tilmelding – helst senest 4 dage før til tlf./
SMS 2825 1487 eller mail psdam@bbsyd.dk

Sogneudflugt til Fyn
med besøg i Horne kirke
og De Japanske Haver

Søndag d. 27. maj

Vi mødes
i Fynshav
færgehavn
senest
kl. 7:45

Vi tager færgen til Fyn – , hvor
menighedsrådet har sørget for
morgenkaffe på færgen.
I Bøjden holder en bus klar og
kører os til Horne kirke, en af landets rund
kirker. Vi hører lidt om kirkens historie og
deltager i gudstjenesten. Efter gudstjenesten
kører vi videre til »De Japanske Haver« ved
Broby (dejapanskehaver.dk) hvor vi spiser
frokost. Herefter er der foredrag om haverne
samt tid til selv at se haverne - inden vi igen
tager bussen for at køre en lille rundtur i det
Sydfynske landskab - inden vi tager færgen
kl. 16:50 og er tilbage i Fynshav kl. 17:50.

Tilmelding senest d. 20. maj til tovholder
Jenny Skovmand 5150 1281 - Pris 250 kr. pr.
deltager.

Koncert
med Sønderjysk pigekor
og Sct. Annæ pigekor

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 synge. Der
er gratis adgang – og alle er velkomne i det
omfang, der er plads.

Julehjælp
Menighedsrådet har på januar mødet
besluttet, at vi gerne vil samle penge ind til
julehjælp og anden hjælp i sognet, såvel om
andre steder, hvor vi møder nød. Derfor vil
vi fremover bede deltagere ved vores arrange
menter i Sognehuset om at betale 20 kr. for
kaffen. Beløbet vil ubeskåret blive indsat på
vores ny-oprettede hjælpe-konto.

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. Det er gratis at deltage, men tilmelding er
nødvendigt. Kontakt Jenny Skovmand på tlf. 5150 1281.

GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag

4.

09.30

3. søndag i fasten

Frederik Birkler

Søndag

11.

11.00

Midfaste

Frederik Birkler

Søndag

18.

09.30

Mariæ bebudelse

Frederik Birkler

Søndag

25.

11.00

Palmesøndag

Frederik Birkler

Torsdag

29.

17.00

Skærtorsdag i Asserballe. Herefter fælles
spisning i Asserballe præstegård (se omtale s. 1)

Anne Margrethe Hvas

Fredag

30.

09.30

Langfredag. Liturgisk musikgudstjeneste

Anne Margrethe Hvas

Søndag

1.

09.30

Påskedag

Frederik Birkler

Mandag

2.

09.30

2. påskedag

Frederik Birkler

Søndag

8.

11.00

1. søndag efter påske
Guldkonfirmation

Anne Margrethe Hvas
Bodil Olesen

Søndag

15.

09.30

2. søndag efter påske

Frederik Birkler

Søndag

22.

11.00

3. søndag efter påske

Frederik Birkler

Fredag

27.

Søndag

29.

11.00

4. søndag efter påske

Frederik Birkler

Søndag

6.

10.30

Konfirmation

Maiko Miaymoto

Torsdag

10.

09.30

Kr. Himmelfart

Frederik Birkler

Søndag

13.

Søndag

20.

11.00

Pinsedag

Anne Margrethe Hvas

Mandag

21.

11.00

2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste
ved Asserballe præstegård

Frederik Birkler

Søndag

27.

APRIL

Bededag. Der henvises til nabokirkerne pga. konfirmation i Asserballe

MAJ

Rundstykker kl. 8.30 i Sognehuset
Der henvises til nabokirkerne pga. konfirmation i Asserballe

Sogneudflugt med gudstjeneste i Horne kirke (se omtale s. 3 )
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Kirkekaffe efter gudstjenester kl. 9.30

