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Skal I holde konfirmation i maj 2019?
Konfirmandindskrivning i Ketting Sognehus, Kirkevænget 7
Torsdag den 7. juni mellem kl. 16 og 18.
Nu er det tid til konfirmandindskrivning for
de unge, der skal konfirmeres i foråret 2019,
det vil sige nuværende 6. klasses elever med
bopæl i Ketting sogn. Indskrivning finder sted
i Ketting kirkes sognehus, der ligger lige bag
kirken. Konfirmationen er søndag den 5. maj
2019. Konfirmanderne bliver konfirmeret af
Ketting kirkes nye sognepræst, som forventes
ansat efter sommerferien. Men indskrivningen
og information omkring undervisningen efter
sommerferien ligger allerede klar, og derfor glæder jeg mig til at byde jer velkommen til konfirmandindskrivning, hvor der gives en mere udførlig information.

Konfirmation eller ej?
Er I i tvivl, så kom og hør nærmere. Der er mulighed for at melde sig til og være med uden at
bestemmelsen er taget. Så kan efterårets undervisning måske afklare spørgsmålet.
Forældre og kommende konfirmander inviteres
til indskrivningen. Konfirmanderne indskrives
enkeltvis, så der kan være lidt ventetid, hvor der
kan nydes en kop kaffe eller en sodavand.
Anne Margrethe Hvas

NYT FRA SOGNEPRÆSTEN

Drømme om steder og rum til
samtalen omkring det vigtige i livet
præster og kirke-kulturmedarbejdere i hele Stiftet.
Hvert år har Folkekirken kontakt med tusinder af
familier, børn og unge. En kontakt, hvor der ofte
er særligt fokus netop på den samtale om tro og
håb, om etiske værdier, og om at tilgive frem for at
bære nid og nag med sig. Med andre ord, en samtale om at leve i en broget verden og finde sin vej i
den. Det kræver særlig opmærksomhed på nutidig
og inddragende undervisning. Da jeg derfor ikke
længere skal være præst i Ketting og Asserballe
betyder det også, at jeg flytter fra præstegården i
Ketting ind til Sønderborg, hvor jeg som provst får
en embedsbolig.

Foto: FRH

Den nu afdøde sydafrikanske præsident Nelson
Mandela har sagt mange livskloge ord, bl.a: »Hvis
der er drømme om et smukt Sydafrika, er der også
veje, der fører til deres mål. To af disse veje kan
navngives godhed og tilgivelse«. De ord vil jeg gerne
lade gælde for vores sogn og kirke.
Flere og flere børn, unge og voksne skriver læserbreve og siger mere og mere højlydt, at de længes
efter muligheder for at tale sammen med andre om
livets store spørgsmål som tro, håb, tilgivelse, etiske værdier og drømme om veje til en god fremtid.
Samtaler hvor man åbent sammen kan spørge og
tale om det, man længes efter, det man er i tvivl
om, eller søger at finde mening i. En samtale, hvor
det er okay at være i tvivl eller søge efter de rigtige
ord, der kan beskrive de tanker, man går og tumler
med. En sådan samtale er der gode muligheder for
at føre med hinanden, når vi mødes i kirken. Og
der er veje dertil.

Forbindelsesveje brolagt med
godhed og tilgivelse
Det er min drøm, at vi som fællesskab og kirke
tør lytte og åbne os for disse stemmer, så vi mere
åbent vil tale med hinanden om det religiøse uden
at skulle forsvare os eller dømme hinanden. Og
Mandelas ord om vejene dertil, de passer også her.
Min drøm er, at vi er bevidste om at vandre og slide
på de veje, der bærer navnene godhed og tilgivelse.
Både i vores nære relationer, men også når vi mødes i de mere offentlige sammenhænge. Godhed og
tilgivelse - to ord, der ligger som et ganske særligt
fundament i kristendommen, og som gerne må
vokse og vokse og sprede sig som ringe i vandet.

Drømme leder til nye 		
arbejdsområder
Disse drømme har ført mig til nye arbejdsområder
inden for Folkekirken. Fra den 1. juli flyttes min
provstestilling ind til Sønderborg. Jeg skal fortsætte med at arbejde som provst, men den del af
mit arbejde, hvor jeg har været præst i Ketting og
Asserballe sogne, får nu en anden form. Jeg skal
arbejde som religionspædagogisk konsulent i Haderslev Stift. Det vil sige at arbejde med undervisning og formidling ved at etablere efteruddannelse,
visionsdage og netværk, der kan bistå og inspirere

Tak til jer alle
Derfor vil jeg gerne sig en stor tak til jer alle. Siden
september 2007 har jeg med stor glæde arbejdet
som præst i Ketting og Asserballe sogne. Mange
gode og berigende møder knytter sig til fællesskab
i de mange søndagsgudstjenester, sommersøndage på stranden i Sebbelev, Æblefest i og omkring
Asserballe præstegård, livlige børnegudstjenester,
julevandring med børnehavebørn, inspirerende
møder med dejlige nysgerrige konfirmander, bruset fra konfirmandgospel med eget lokalt orkester,
minikonfirmandkor, hvor vi stod på scenen og
sang bibelske børnesange med Sigurd, gode samtaler om stort og småt, glæde og sorg. Tak for alt
det - og så meget mere.
Der er et afrikansk ordsprog der siger, det kræver
en landsby at opdrage et barn - det samme vil jeg
sige om det at være præst og kirke. Det kræver en
landsby - et fællesskab - at være kirke sammen. Og
det fællesskab, jeg har været en del af sammen med
jer i Ketting og Asserballe igennem årerne, vil jeg
sige en stor tak for.
Anne Margrethe Hvas

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Foråret er over os og sommeren er inden for
rækkevidde, med alt det den nu har at byde på.
Det bliver en sommer, der kommer til at byde
på lidt nyt for Ketting sogns vedkommende. Her
ved udgangen af april er vi ved at gøre klar til
at udskifte taget på kirketårnet. Det røde tegltag formodes at være omkring 120 år gammelt,
tagstenene er ved at være nedslidte og trænger
til at blive skiftet ud. Det nye tag vil blive med
fast undertag, så det ikke fremover bliver nødvendigt med understrygning af taget. Nu vi er
i gang med renovering af tårnet og stilladset er
oppe, vil de gamle murankre også blive tjekket
og udskiftet, hvor det er nødvendigt. Hele projektet forventes at være færdigt ved udgangen af
juni - hvis ellers vejret er med os. Den vanlige
benyttelse af kirken vil ikke være påvirket af arbejdet, blot vil tårnet være pakket ind i stillads
og afskærmning.
En anden nyhed er, at Anne Margrethe Hvas efter en årrække stopper som sognepræst ved Ketting og Asserballe kirker med udgangen af juni

2018. Anne Margrethe skal fortsætte som provst
ved Sønderborg provsti 50 % af den ugentlige
arbejdstid og de resterende 50 % tilknyttes stiftet som religionspædagogisk stiftskonsulent. Vi
ønsker Anne Margrethe alt det bedste i hendes
nye stilling ved stiftet. Der vil blive afholdt et afskedsarrangement i forbindelse med Anne Margrethes sidste gudstjeneste i både Asserballe og
Ketting d. 24. juni. Dette vil man kunne orientere sig om i ugeavisen og på sognets hjemmeside
www.kettingkirke.dk eller på vores Facebookside.
Anne Margrethes ophør som sognepræst ved
Ketting kirke betyder samtidig, at vi nu kan slå
en stilling som fuldtidspræst op. Vi er så småt
ved at gå i gang med de indledende øvelser i forbindelse med ansættelsen af en ny præst. Det er
en langvarig proces, vi skal i gang med. Vi håber
at nå i mål og kunne ansætte en ny præst engang
til efteråret.
På menighedsrådets vegne
Tove

Filmklub Onsdag d. 29. august kl. 19.30: »Dræb ikke en sangfugl«.
En film baseret på USA’s mest læste roman skrevet af Harper Lee, der fik Pulitzer priser for
romanen, der var hendes første. Filmen foregår i Maycomb - en lille fattig by i Alabama, hvor
den sorte Tom bliver anklaget for voldtægt. Den hvide højt respekterede advokat Atticus Finch
risikerer sin karriere for at forsvare den anklagede. En tankevækkende film med bl.a. Gregory
Peck (der fik en Oscar for denne rolle). Kom og se hele historien.
Helst med tilmelding senest 4 dage før til 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk

Konfirmation 6. maj 2018 i Ketting Kirke:
Anne Christine Hermanni, Dikte Thy Requate, Emma Cecilie Christensen, Julie Yardy, Kristine Jørgensen,
Maja Vestergaard, Melina Hansen, Mira Schmoll Voigt, Sarah Iversen, Sofie Hansen, Christian Bladt,
Lucas Foster-Mortensen, Nikolai Fischer, Simon Søndergaard og sognepræst Maiko Miyamoto.
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GUDSTJENESTER
JUNI
Søndag

3.

11.00

1. søndag efter trinitatis

Frederik Birkler

Søndag

10.

09.30

2. søndag efter trinitatis

Frederik Birkler

Søndag

17.

11.00

3. søndag efter trinitatis

Frederik Birkler

Søndag

24.

11.00

4. søndag efter trinitatis. Afskedsgudstjeneste

Anne Margrethe Hvas

I juli måned er der gudstjeneste hver søndag kl. 9.30 skiftevis i Asserballe og Ketting kirker.

1.

09.30

5. søndag efter trinitatis - Asserballe kirke

Frederik Birkler

Søndag

8.

09.30

6. søndag efter trinitatis - Ketting kirke

Frederik Birkler

Søndag

15.

09.30

7. søndag efter trinitatis - Asserballe kirke

Frederik Birkler

Søndag

22.

09.30

8. søndag efter trinitatis - Ketting kirke

Frederik Birkler

Søndag

29.

09.30

9. søndag efter trinitatis - Asserballe kirke

Frederik Birkler

Søndag

5.

09.30

10. søndag efter trinitatis

Frederik Birkler

Søndag

12.

11.00

11. søndag efter trinitatis

Frederik Birkler

Søndag

19.

09.30

12. søndag efter trinitatis

Frederik Birkler

Søndag

26.

11.00

13. søndag efter trinitatis

N.N.

AUGUST

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.

Sognepræst Frederik Birkler · tlf. 40 76 76 11, e-mail: ingefred@bbsyd.dk.
Træffes efter aftale og på telefon. Mandag er fridag.
Sognepræst (kbf) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas
Ketting kirketårn indpakket i stillads
Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 30 60 73 30.
e-mail: amrh@km.dk. Træffes efter aftale og på telefon.
april 2018. Foto: TL.
Fredag er fridag. Redaktør på dette kirkeblad.
Organist og korleder Jenny Skovmand,
Asserballe St. 13, 6440 Augustenborg, tlf. 51 50 12 81.
Graver Finn Voss (Telefontid tirsdag-fredag 8-16) · Kontor: Kirkevænget 7, Ketting, tlf. 24 91 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. 4 udkommer i uge 34.

Kirkekaffe efter gudstjenester kl. 9.30 i Ketting kirke

Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

JULI
Søndag

