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TRADITION & FORNYELSE
Traditioner betyder meat holde i hævd. Indimellem må de, idet vi prøver
get, især her i julen. Indpå at tage hensyn til hinanden og vores juleønsker
imellem drister vi os til at
og - forestillinger, justeres lidt. Det er ikke altid
ville forny dem, og så må
så nemt. »Rør blot ikke ved min gamle jul!«. Lyder
det briste eller bære. »Tradet i en af vores julesange. Altså: i julen vil vi gerdition og fornyelse« - såne have ro og fred og tryghed.
dan lød et reklameslogan
For på alle andre tider af året mødes vi af kravet
for nogle år siden. Hvad
om »omstillingsparathed« - altså at vi er parate til
det egentlig var, der skulle reklameres for, har jeg
og indstillet på, forandring og fleksibilitet. Det
glemt, men linjen er blevet hænkan også være godt og nødvengende. Tradition og fornyelse.
digt, med et frisk pust af forDet har også med vaner at gøre. ... SPØRGE OS SELV,
andring og ny inspiration, - og
Det vi plejer, at gøre. Og hvorfor
HVORFOR VI GØR, samtidig har vi brug for tryghegør vi egentlig, det, vi gør?
den, dét at kunne hvile i noget,
SOM VI GØR?
Jeg vil fortælle jer en lille hivi kender. Og vide, at vi bliver
storie, der handler om mad. I 3 generationer
hørt og set og taget alvorligt.
havde der i en familie hersket ganske bestemte
Det bringer mig videre til en anden tankebane,
traditioner og regler for, hvordan oksestegen til
der også involverer tradition og fornyelse. For
søndagsmiddagen skulle tilberedes. Det var olvi bor jo i et, ganske vidst ikke helt nyt, pastorat.
demors opskrift, og den krævede, at enderne på
Siden 2016 har Ketting og Asserballe udgjort ét
stegen skulle skæres af. »Hvorfor gør vi egentlig
fælles pastorat. Men med min ansættelse pr. 1.
det?«, spurgte et oldebarn. Og spørgsmålet gik
september 2018 er der nu 1 præst til at dække
videre, indtil bedstemor måtte ringe til oldemor
vore to sogne.
og forhøre sig: »Hvorfor er det nu lige, at enderne
Det giver selvfølgelig nogle forandringer og den
skal skæres af stegen, hvorfor gavner det smagen?«
nye indretning betyder også nye overvejelser om
- »Smagen« - siger oldemor uforstående. »Det er
traditioner og fornyelse: hvordan kan og vil vi
da kun fordi, at min gamle gryde ikke var større!«.
gerne være kirke under de nye betingelser? Hvad
Tradition og fornyelse - de to størrelser tvinger os
kan vi hver især bidrage med? Det er en betydnogen gange til at spørge os selv, hvorfor vi gør,
ningsfuld og spændende proces, som vi i fællessom vi gør? Og i mødet mellem mennesker justeskab nu har taget hul på: arbejdet med tradition
rer vi op og ned: Hvad er vigtigst? Hvad betyder
og fornyelse. Jeg er glad for at kunne være en del
noget? Hvad kan jeg selv være i? Hvad kan de anaf det og glæder mig til det fortsatte samarbejde
dre være i?
og mødet med jer alle sammen rundt omkring i
Mon ikke det er en kunst, vi prøver på at få til at
de to sogne.
gå op her i julen: at tradition og fornyelse gerne
I forlængelse af det vil min mand Jari og jeg, begskulle følges ad så gnidningsløst som muligt? Det
ge benytte lejligheden til at sige tak for den fine
kan handle om alt fra julemenuen til måden og
modtagelse, vi har fået. Vi glæder os over at måtte
rækkefølgen, som gaverne pakkes op i. Eller hvilbo og virke i blandt jer.
ke sange og salmer, vi i hvert fald vil nå at få sunMed ønsket om en glædelig jul
get. Her i julen har vi hver især rundt omkring i
og et velsignet nytår 2019.
familierne vores juletraditioner, som vi prøver på
Mette Dolberg,sognepræst
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MINIKONFIRMAND FORÅR 2019
Minikonfirmand? Hvad er det? Jo, det er et tilbud til alle børn i 3. kl. på Fryndesholm og
Augustenborg skole, der kommer fra Asserballe og Ketting sogne. Minikonfirmand er en mulighed for at lære kirken og kristendommen bedre at kende.
Vi mødes torsdage (og 1 lørdag). Vi hører Bibelhistorie, synger, spiser, tegner, snakker, tænker,
klipper, klistrer og går sammen på opdagelse i kirken.
Undervisningen forestås af sognepræst Mette Dolberg. Organist Jenny Skovmand deltager
desuden indimellem.
Vi starter torsdag d. 24. januar kl. 14.30 - 16.00
Derefter er der minikonfirmand på følgende torsdage: 7. februar, 21. februar, 28. februar, 7.
marts, 14. marts, 21. marts, 28. marts, 4. april og lørdag d. 6.april (denne ene dag kl. 10.0014.00). Transport: hvor skolebussen ikke passer, henter vi
børnene i bus.
Minikonfirmand foregår i Sognehuset i Ketting, Kirkevænget 7b i Ketting, hvis ikke der gives besked om andet. Det er
også derfra, at du skal aftale at blive hentet kl. 16.00.
HUSK! At tilmelde dig senest en uge før vi starter hos:
Mette Dolberg, 4047 3202 eller mail: mdo@km.dk

JULEHJÆLP I KETTING OG ASSERBALLE
Har du svært ved at overskue økonomien i julemåneden,
er der mulighed for at søge menighedsrådene om julehjælp. Ansøgningsskema kan fås hos sognepræst Mette
Dolberg og skal afleveres i postkassen Ramserl 20, Ketting,
i udfyldt stand senest d. 9. dec. Du vil hurtigst muligt derefter få besked, om din ansøgning er blevet imødekommet. Vil du have skemaet tilsendt på mail, ring da til sognepræsten på tlf. 4047 3202.

LØRDAGSDÅB
I KETTING-ASSERBALLE
Lørdagsdåb er mulig den 23. februar kl. 11.00
Dåben afholdes i den af de to kirker, hvor der først er 		
bedt om dåb.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
VOKSENKOR
I Ketting er vi så privilegerede at have et voksenkor med både kvinde- og mandsstemmer, som
leder salmesangen søndag efter søndag. Det er
en fornøjelse at sidde nede i kirkerummet og
have disse smukke stemmer som opbakning,
specielt i de situationer, hvor melodien ikke er
en af dem man kender. Der er plads til flere kormedlemmer oppe ved orgelet, så hvis du skulle have lyst til at blive medlem, er du hjertelig
velkommen til at tage kontakt til organist Jenny
Skovmand og høre nærmere.
VORES NYE PRÆST
Mette Dolberg er kommet godt fra start og ved
at lære sognene at kende. Det tager selvfølgelig
lidt tid at finde sig til rette på en ny egn, finde
ud af dens sæder og skikke. Desværre har det
ikke været muligt for Mette og hendes mand Jari
at flytte ind i præstegården endnu, da den skal
renoveres og sættes i stand. Indtil præstegården
er færdigrenoveret bor Mette og Jari i et sommerhus i Naldmose. Vi håber alle, de snart kan
komme til at flytte ind i præstegården.
NEDLÆGGELSE AF TELEFONNUMMER
Vi er ved at nedlægge fastnet telefonnummeret
til Ketting præstegård, indtil videre fungerer
det stadig, men der bliver viderestillet til Mettes
mobiltelefon. Fremover kan Mette kontaktes på
40 47 32 02
VELKOMMEN TIL NØRKLEKLUB
Mandag d. 20. oktober var vi 6 kvinder, der
mødtes i Sognehuset for at få gang i produktionen af dåbsklude. Med en statistik på 13 dåb om
året, skal vi hurtigt få dækket behovet og oparbejdet et lille lager af dåbsklude. Vi har derfor
talt om at udvide »Dåbsklude-klubben« til en
»nørkleklub«, hvor vi mødes én gang om måneden i vinterhalvåret og strikker, hækler, broderer, syr eller laver andet håndarbejde. Vi vil
tage kontakt til Røde Kors for at få de opskrif-

ter, de bruger til det børnetøj, de sender ud til
nødhjælp rundt omkring i verden. Hvis du har
lyst til at være med, er du hjertelig velkommen.
Vi mødes næste gang i Ketting Sognehus mandag d. 19. november kl. 16.00. Vil du høre mere
om det, er du hjertelig velkommen til at kontakte
Tove Lind på 24 94 79 13.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Møderne er offentlige og finder som udgangspunkt sted den første onsdag i måneden, undtagen december, juli og august hvor der som regel ikke afholdes menighedsrådsmøder. Mødet
starter kl. 18:30 og varer som regel ca. 2 timer.
Vi mødes i Sognehuset i Ketting. Hvis du har
lyst til at overvære et menighedsrådsmøde, er
du hjertelig velkommen, det er kun medlemmer
af rådet, der har taleret.
GLÆDELIG JUL
Dette indlæg er skrevet lige efter skolernes efterårsferie, hvor vejret jo nærmest stadig var helt
sommerligt. Men når kirkebladet kommer ud i
sognet, er vi (i hvert fald på papiret) for alvor
på vej ind i vintermånederne, og julen er ikke
så langt væk. En af juleforberedelserne er kirkevandringerne med Bro børnehus ved Ketting
kirke og Asserballe Private Børnehave ved Asserballe kirke. En formiddag, hvor børnene bliver mødt ved præstegårdslågen og sammen med
fortælleren går rundt i og omkring kirken. Her
møder de Josef og Maria, der leder efter et herberg i Betlehem. Hyrderne der våger på marken,
englen der bringer den gode nyhed om kongesønnens fødsel. De tre visemænd fra Østerland,
der leder efter kongesønnen. Og endelig finder
de det nyfødte Jesusbarn, i stalden i en krybbe.
Billedet på næste side er fra julevandringen i
Ketting i 2017. Jeg vil slutte med at ønske alle en
rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR.
Jeg håber vi ses i Ketting kirke Nytårsdag (d.
1/1.) til et glas champagne m. kransekage.
På menighedsrådets vegne
Tove Lind
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DET FØRSTE JULETRÆ

I ASSERBALLE KIRKE

Det er 125 år siden, at julen blev en ganske særlig oplevelse i Asserballe, takket være et træ. Juleaften er det 125 år siden, at juletræet tændtes i
Asserballe Kirke. Den smukke landsbykirke ligger på et 56 meter højt bakkedrag midt i byen og
er et vartegn for sognet. Det er om denne kirke,
at en dame beskrev juleaftenen i 1893 som særlig festlig, fordi grantræet og kirken var pyntet
med lys og gran: »Der var en særlig højtid i dette
års juleaften. Den nye degn havde haft travlt med
at pynte kirkens indre med gran og lys. Over alt
sås røde, gule og hvide roser samt mange snebolde, og alle steder hang der glinsende tråde. Blomsterne var papirblomster, datidens højt værdsatte
vinterpynt.
En æresport var rejst af gran op under kirkehvælvingen, og omkring Kristusfiguren var der 19 lys.
Ved hvert stolesæde var der en armstage forsynet
med to lys, og disse var pyntede. På en stage mellem kirkestolene var der anbragt to-fire lys.
Foran alteret var der rejst et stort grantræ, der
fyldte den store plads, og nåede helt op til altertavlen.
Der var 300 lys i kirkerummet, et smukt skue.
Degnen spillede på orglet, og skolebørnene havde indøvet julesalmer. På de tre første stolerader
sad en række af sognets mænd, der dannede et
sangkor, og fra dem lød der en kraftig brusen af

julens sange. Ind imellem lød der så menighedens
røst. Kirken var fyldt af sognets beboere. Der var
så mange, at kirken ikke kunne rumme dem alle,
derfor gik der i hast bud til naboen, hvor man
kunne låne bænke, for at alle kunne få siddeplads.
Præsten stod midt på gangen og læste evangeliet
og prædikede, og de mange lys samt julegranen
var med til at give gudstjenesten en storslået og
egen stemning.
Nytårsaften var der atter gudstjeneste, og her var
ceremonien den samme.
Sognets præst hed August Arendt. Han virkede
fra 1888 til sin død i 1904. Til minde om ham
ophængtes en sølvkrans i kirken med følgende
indskrift: »Asserballe menighed mindes i kærlighed sin afdøde præst, August A. W. Arendt, født
1845, død 1904«.
Degnen hed Mathiesen, der var tillige skolelærer
og en meget værdsat mand i sognet«.
Her slutter sognebarnets beretning om denne
særlige begivenhed. Nærværende tekst er inspireret af en artikel bragt i JydskeVestkysten, d.
23. dec. 1993 i anledning af 100 års dagen.
Med tak for året, der er gået og ønsket om en
god jul og et glædeligt nytår til alle.
Karen Margrethe Christiansen,
formand for Asserballe menighedsråd

Julevandringen i Ketting i 2017.
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1. SØNDAG I ADVENT
GUDSTJENESTER OG
JULETRÆSTÆNDING
Vi markerer ventetiden op mod jul med
gudstjenester og juletræstænding efter de
lokale traditioner.
Søndag den 2. december
Asserballe:
kl. 14.00 Gudstjeneste i Asserballe kirke,
hvor spejderne og børn fra Børnehuset
går Lucia. Efter en kort gudstjeneste tændes juletræet nedenfor kirken.
Ketting:
kl. 15.15 Julemanden ankommer og juletræet tændes på p-pladsen ved kirken.
Der er godteposer til børnene og gløgg og
æbleskiver til de voksne. Kl. 16.00 Gudstjeneste i Ketting kirke. (Arrangement i
samarbejde med Landsbylauget).

DE NI LÆSNINGER
Søndag den 16. december
Kl. 16.00 i Ketting, hvor Augustenborgkoret deltager under ledelse af Anker
Hansen.
Kl. 19.00 i Asserballe, Sydalskoret deltager under ledelse af Sebastian Clasen.
Begge steder er liturg Mette Dolberg.
De 9 læsninger er blevet en af de traditioner, der hører december måned til. Bibelteksterne, der læses af lokale læsere,
spænder fra Skabelsen over syndefaldet
til profetien og opfyldelsen (Jesu fødsel),
frelsen i Kristus og bekendelsen til ham.
Teksterne suppleres af nogle af advents og juletidens dejlige salmer.
Vi er så heldige at have besøg af Augustenborgkoret i Ketting og Sydalskoret i
Asserballe, så vel mødt til en af adventstidens stemningsfyldte gudstjenester.

VI MARKERER
ÅRSSKIFTET
Den 1. januar 2019 er der gudstjeneste i
Asserballe kl. 14.00 og Ketting kl. 15.30.
Efter gudstjenesterne byder menighedsrådene på et glas champagne og et stykke
kransekage, så vi kan ønske hinanden et
godt nyt år 2019.

SOGNEAFTEN MED
KAJ BOLLMANN
Torsdag den 31. januar kl. 19.30 		
i Ketting sognehus
»Fra vise mænd til Hellig tre Konger‹
Historien om de vise
mænd er en af de mest
elskede – både i folketradition og kirketradition. Her på Als
har traditionerne været meget stærke. Kaj Bollmann er en af
dem, der ved rigtig meget om historien og
traditionerne: Hvorfor er de tre? Hvordan
blev de til konger? Hvorfra kommer deres
navne, og hvorfor er vi så fascinerede af
deres rejse til den nyfødte Jesus med guld,
røgelse og myrrha skær. Historien har inspireret mange digtere og kunstnere både
i fortid og nutid.
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SOGNEAFTEN MED
METTE DOLBERG
Onsdag 27. februar kl. 19.30 		
i Ketting sognehus

SOGNEPRÆST

Mette Dolberg · Ramserl 20 · Ketting
6440 Augustenborg · tlf. 4047 3202
mail: mdo@km.dk · Mandag fridag

ORGANIST OG KORLEDER

»At mig dagen fryder - om sange, salmer og
aner i næsten vilkårlig rækkefølge«

Jenny Skovmand · Asserballe St. 13 ·
6440 Augustenborg · tlf. 7447 3142.

Det bliver en aften i
sangglædens tegn lover vores nye sognepræst. Og hun fortsætter: Min familie
har været bønder på
Djursland i flere generationer. Og vi er
glade for at synge: »Syng til dit arbejd, så
går det let. Så er du færdig, før du bliver
træt« var en gængs vending i mit barndomshjem. Jeg har udvalgt en håndfuld
sange og salmer til fællessang og medbringer et billede eller to for at fortælle
lidt om »…hvor jeg har rod, hvorfra min
verden går«. Der vil også være tid til en
kop kaffe, så vi kan få klaret stemmerne.

GRAVER VED KETTING KIRKE
Finn Voss · Kirkevænget 7 · Ketting
6440 Augustenborg · tlf. 2491 2394
Telefontid tirsdag-fredag kl. 8-16.

GRAVER VED ASSERBALLE KIRKE

Palle Knudsen · Bygaden 16A · Asserballe
6440 Augustenborg · tlf. 7447 3107
mail: asserballekirke@mail.dk · Mandag fridag.
Gravermedhjælper: Lars Bengtson · tlf. 7447 3107

MENIGHEDSRÅDSFORMAND KETTING

Tove Lind · tlf. 2494 7913 · tovelind-dk@hotmail.com

MENIGHEDSRÅDSFORMAND ASSERBALLE
Karen Margrethe Christiansen · tlf. 2343 8243 ·
mail: karen.l@live.dk

BRUG AF SOGNEGÅRDEN I ASSERBALLE

Booking af sognegården kan ske hos menighedsrådsformand Karen Margrethe Christiansen.

FASTELAVN
Søndag d. 3. marts fejrer vi fastelavn for
børn i alle aldre og deres familier. Mød
gerne udklædte op i kirken! Efter gudstjenesterne inviteres der til fastelavnsfest
med tøndeslagning og fastelavnsboller.
Hold øje med dagspressen, hjemmeside
og facebook for mere info, når vi nærmer
os fastelavn.
Kl. 11.00 er der gudstjeneste i Ketting.
Kl. 14.00 er der gudstjeneste i Asserballe.

KIRKEBILER

Ketting: tlf. 7445 9545 · Asserballe: tlf. 7440 4446

KIRKEWEB

www.kettingkirke.dk · sogn.dk/asserballe

FACEBOOK

www.facebook.com/Kettingkirke/
www.facebook.com/pages/Asserballe-Kirke/

DEADLINE for næste kirkeblad er den 22. januar
2019. Kirkeblad nr. 2-2019 udkommer i uge 10.

SMP Magasinpost
ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
DAG
2. december

KIRKEÅRET
1. s. i advent

9. december

2. s. i advent

16. december

3. s. i advent

16.00

23. december

4. s. i advent

9.30

24. december

Juleaften

13.00 + 16.00

25. december

Juledag

11.00

26. december

2. juledag

30. december

Julesøndag
Nytårsdag

6. januar

Helligtrekonger

9.30 EKJ

ASSERBALLE KIRKE
14.00
11.00 EKJ
19.00
14.30
9.30

9.30
11.00 MF
15.30

14.00

9.30

13. januar

1. s. e. h. 3 k.

20. januar

2. s. e. h. 3 k.

9.30

27. januar

3. s. e. h. 3 k.

11.00

3. februar

4. s. e. h. 3 k.

9.30

10. februar

S. s. e. h. 3 k.

17. februar

Septuagesima

9.30

24. februar

Seksagesima

11.00

9.30

Fastelavn

11.00

14.00

1. s. i fasten

11.00

9.30

3. marts
10. marts

11.00 MF

11.00 MF

MF - Malene Freksen, sognepræst i Notmark.
EKJ - Elisabeth Krarup Jensen, sognepræst i Augustenborg.
Hvor intet andet er nævnt, prædiker sognepræst Mette Dolberg.

9.00 EKJ
9.30
19.30 EKJ
Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

1. januar

KETTING KIRKE
16.00

KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN

