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PLUDDER, PLØRE OG PÅSKE
At samle livet op, som
det er: Ikke flygte fra det,
ikke lade tilværelsens slag
ende på bitterhedens blinde veje. Men samle livet
op, som det er. En nyudsprungen forårsblomst
den ene dag og en ordentlig gang pløre og mudder den næste. Kan vi magte det – helt alene - at samle livet op, som det er?
H. C. Andersen skrev et helt eventyr om det, som
I sikkert kender, nemlig Klods-Hans.
Klods-Hans begiver sig ud på sit livs frieri, siddende på sin gedebuk. Hans belæste og belevne
brødre har kun hovedrysten tilovers for, hvad han
samler op på vejen: Det første er en død krage,
det næste en gammel træsko, og den tredje ting:
Ja, det er såmænd pludder, frisk fra grøften. Endda den fineste slags, som man slet ikke kan holde
på. Klods-Hans fylder lommen med det dyrebare
pludder, og brødrene synes, det er så flovt, at de
sikrer sig et godt forspring på deres fine heste. For
følges med sådan et fjols vil de i hvert fald ikke!
Men begge mister de mælet og går helt i baglås
med al deres belæste belevenhed, da de endelig
møder prinsessen. De ender som »stegte hanekyllinger«, ude af betragtning som friere.
Men Klods-Hans, han tager kegler, da han serverer den døde krage i den gamle træsko, med
pludderet som dyppelse. Han bruger det, han har.
Han har samlet livet op, som det er. Uden kunstig
forstillelse og uden pyntede facader. Dér skete
forvandlingen for ham. Ja, måske det var ren opstandelse, da alt det værste blev til det bedste for
ham: kone, krone og trone.
Nu ved vi jo godt, at så nemt går det nødvendigvis
ikke. Men eventyret om Klods-Hans opfordrer os
til at samle livet op, som det er. Tage det på os.
Både på de dage, hvor det er blomstrende og rigt,
men også når det bare er mudder og pløre. Og
stå ved det. For vi kan ikke alt. Vi er ikke alt. Vi
er ikke fuldkomne. Alt det, der har døden i sig,
er jo en del af vores liv. Skyld og skam, skidt og
møg, har det med at hobe sig op i hjørnerne, eller
blive fejet ind under gulvtæppet. Og så snubler vi

måske en dag, fordi vejen ikke var så jævn, som vi
forventede, som vi troede, den skulle være.
Måske troede vi, at bare vi passede vores og stræbte efter det bedste, så var alt sikret, så lå lykkevej
lige om hjørnet. Men vi kan jo ikke besværge livet
på den måde. Det er, som det er.
En nyudsprungen forårsblomst den ene dag og en
ordentlig gang pløre og mudder den næste.
Pludderet, pløret, det værste, - er det værste. Vi må
kalde det ved dets rette navn (ondskab, sygdom,
kriser, dødsfald, livslede) og ikke forsøge at pynte
på det. Det værste er, som det er. Det betyder ikke,
at vi ikke kan gå igennem det. Det er bedre, at vi
går igennem mørket, end mørket går igennem os.
Men den væsentlige, evangeliske pointe er, at vi
ikke gik først, og at vi aldrig går alene.
Kristus er gået i forvejen for os, og derfor siger vi
Gud ske tak og lov for Påskedag! Påskedag er den
mellemregning, som gør det muligt og troligt for
os, at samle livet op, der, hvor det er.
Påskedag er Guds budskab til os om, at i det værste er vi aldrig alene. Kristus har været der før os.
Han gik gennem pløret og mørket og nu samler
han os op, hvor vi faldt.
På grund af Hans kærlighed, og det lys, han lod
skinne ind i verden, ind på os, der hvor vi stod
midt i det værste.
I mørket, ved korset, i magtesløsheden. Men det
er i vores magtesløshed, at Guds kraft udfolder
sig helt. Der, hvor vi ikke formår mere, der hvor
andre må tage over og håbe på vores vegne, der
skinner lyset ud på os fra den tomme gravhule.
Det, der er det værste, mørke og død, har Gud
overvundet med liv og opstandelse. Påskedag,
samler Gud dig op og siger: »Jeg kender dig, jeg
ved, hvem du er og hvad du indeholder, og du er
mit elskede barn«.
Ved Hans kærlighed og fællesskab med os får vi
troen og modet til at samle livet op, som det er,
og stå ved det. Ved Ham sætter kærligheden sig
igennem og gør livet nyt.
Dét er forunderligt. Dét er opstandelse.
Med ønsket om godt mod til alle
gennem pludder, pløre og påske
Mette Dolberg, sognepræst
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KONFIRMANDER 2019
Ved redaktionens slutning er følgende konfirmander tilmeldt konfirmation 2019:
Ketting Kirke
søndag den 5. maj kl. 10.00
• Karoline Albers
• Stine Andersen
• Julie Beck
• Signe Zeranh Geilager
• Signe Aagaard Huusmann
• Malthe Laue Jacobsen
• Theis Jensen
• Frederikke Kaluzny Jeppesen
• Louise Rønberg Kullegaard
• Katrine Nielsen
• Daniel Snær Rúnarsson
• Nicklas Overgaard Reetz Skovmand

Asserballe Kirke
søndag den 12. maj kl. 10.00
• Nicolai Albeck Callesen
• Cathrine Holmkær Hansen
• Marie Hjorth
• Niklas Iversen
• Thomas Viktor Kirkeberg Rokahr Jacobsen
• Anita Marie Baagøe Nissen
• Kasper Volf Petersen
• Anders Wrang Thomsen
Konfirmandernes navne bringes kun,
når der er givet skriftligt samtykke dertil

KONFIRMATIONSDATOER 2019-2025
Klokkeslæt gives af præsten i forbindelse med konfirmationsundervisningen
ÅR
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ketting,
1. søndag i maj
5. maj kl. 10
3. maj
2. maj
1. maj
7. maj
5. maj
4. maj

Asserballe,
2. søndag i maj
12. maj kl. 10
10. maj
9. maj
8. maj
14. maj
12. maj
11. maj

Asserballe : Hørup-konfirmander
Bededag
17. maj kl. 10		
8. maj		
30. april		
13. maj		
5. maj		
26. april		
16. maj		

LØRDAGSDÅB
I KETTING-ASSERBALLE
Lørdagsdåb er mulig den 27. april kl. 11.00
Dåben afholdes i den af de to kirker, hvor der først er 		
bedt om dåb. Er der ikke bestilt dåb, bortfalder handlingen.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
ÅBENT HUS I KETTING PRÆSTEGÅRD
I skrivende stund er renoveringen af Ketting
præstegård i fuld sving, det går stille og roligt
fremad. Vi forventer præstegården er klar til
indflytning med udgangen af marts måned. I
den anledning vil vi gerne invitere sognets beboere til åbent hus i præstegården, her vil der
være mulighed for at se huset, inden Mette og
Jari flytter ind og gør det til deres hjem – forhåbentlig for de næste mange år. Arrangementet
finder sted fredag d. 22. marts i tidsrummet
14.00-17.00. Vi forventer, du har taget inde
skoene med og skifter til dem, ellers foregår
rundvisningen i strømpesokker (for at beskytte
de nybehandlede gulve i hele huset).
RENOVERING AF KIRKETÅRNET
Renoveringen af kirketårnet er nu endeligt afsluttet. Det har pyntet med nyt tag og med fast
undertag slipper vi nu for at skulle op og understryge det med jævne mellemrum. Der blev
lidt penge til overs i budgettet, så der også blev
midler til at få malet kirkedøren. Desværre fik
de nyistandsatte urskiver ridser i malingen og
måtte efter nytår pilles ned for en kort bemærkning og sendes til maleren igen. De er nu atter
tilbage på deres pladser og tårnet tager sig igen
rigtig flot ud.
NØRKLEKLUB
Vi har indtil nu været samlet 3 gange i Sognehuset og har fået lavet et helt lille lager af dåbsklude. Der er også godt gang i produktionen af
diverse trøjer, huer og andet børnetøj til Røde
Kors i Sønderborg. Har du lyst til at være med,
så mødes vi næste gang i Sognehuset mandag d.
25. marts kl. 16.00-17.30.
FREDSKOV
Som formand for menighedsrådet stifter man
bekendtskab med mangt og meget, bl.a. også
skovdrift! Bestemt ikke et område, jeg har man-

ge kompetencer (om nogen) indenfor. Heldigvis
er vi medlem af Skovdyrkerforeningen og har
en aftale med dem om, at de varetager driften
og plejen af de skovarealer menighedsrådet råder over.
Det har i flere år været besluttet, at der skulle
ryddes grundigt op i det lille skovareal på ca.
1/4 ha nord for Kettingmark. Pga. våde somre
og andet vejrlig var dette projekt flere gange
blevet udskudt. Men efter høsten 2018 var forholdene ideelle til at få det gjort, hvorfor Skovdyrkerforeningen gik i gang. Sidst i august fik
jeg en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg afdeling. Hvor de
klager over, »fældningen af mindre skov med
pålagt fredskovpligt….« Hertil skal siges, at vi
inden omtalte fældning har haft kigget på kort
over området fra Kort- og Matrikelstyrelsen,
men heraf fremgik det ikke, at der var tale om
fredskov.
Sagen har nu været behandlet i Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen. Heldigvis
har Skovdyrkerforeningen håndteret sagen på
Ketting Menighedsråds vegne. Efter skriverier
og udtalelser frem og tilbage kom afgørelsen fra
Miljø- og Fødevareministeriet lige før jul: »Miljøstyrelsen giver hermed påbud om retablering af
den ryddede fredskov….« »Retableringen skal om
muligt ske ved at lade arealet ligge til naturlig tilgroning ved stødskud og selvsåning. Hvis det mod
forventning viser sig, at selvforyngelsen efter 3 år
fra d.d. ikke ser ud til at lykkes, skal selvforyngelsen suppleres ved indplantning med en blanding
af hjemmehørende løvtræer og buske af de samme arter som fandtes på arealet før renafdriften.«
Til alt dette har jeg kun at sige, godt vi er medlemmer af Skovdyrkerforeningen og dermed
har nogle professionelle folk til at støtte og rådgive os. Vi tager selvfølgelig afgørelsen til efterretning og glæder os til at se skoven vokse op
igen, og ikke mindst til at følge de tilbageblevne
træers udfoldelse, nu de har fået lys og plads.
På menighedsrådets vegne
Tove Lind
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VINTERGÆKKE DIGT
Den lille blomst
der sprænger sig op
af den sorte jord
Den bringer bud om et forår
der kommer
som varsel for den nye sommer
Den lille blomst vil lære dig
at glæde baner vej
Kun tryg og glad og fri i sind
så følger glæden med dig ind
Rigtig godt forår til alle,
Asserballe Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDER FOR BEGGE SOGNE
ASSERBALLE PRÆSTEGÅRD
19/3 - 23/4 - 21/5 - 11/6. Alle møder er kl. 18.00.

KETTING SOGNEHUS

6/3, 3/4, 8/5, 12/6, 4/9, 2/10, 6/11. Alle møder er kl. 18.30.
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OPSTART AF
NØRKLEKLUB
I mange kirker strikkes der dåbsklude,
det er vi blevet enige om også at gøre her
i Asserballe. Dåbsbørnene får deres egen
dåbsklud med hjem.
Da vi ikke har så mange dåb i sognet har
vi lavet en aftale med nørkleleder Nina
Smedegaard Christensen, Røde Kors
Sønderborg om, at vi kan strikke/sy nødhjælpstøj til dem.
Nina kommer til Asserballe sognegård
torsdag den 21. marts kl. 14.00, hvor
hun vil fortælle os om nørklearbejdet og
hvor tøjet sendes hen.
Er du interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte Yrsa Ryborg enten
på mail yrsa.ryborg@gmail.com eller på
30 31 40 51.
Vel mødt!

Asserballe Menighedsråd

FILMKLUB:
»STADIG ALICE«
Alice Howland er lingvistikprofessor, lykkeligt
gift og har tre voksne
børn med sin mand. Under en forelæsning begynder hun at glemme
ord, og hun finder efterfølgende ud af, at det er tidlige tegn på
Alzheimers. Nu bliver både Alices familie
og ikke mindst hendes egen selvforståelse
prøvet til det yderste.
Dato: onsdag d. 27. marts kl. 19:30
Sted: Sognehuset i Ketting
Vi slutter af med ost og lidt rødvin.
Helst med tilmelding:
tlf./SMS til 51 50 12 81 eller mail til:
jennyskovmand@bbsyd.dk

FÆLLESSPISNING
Skærtorsdag d. 18. april indbydes der til
fællesspisning efter gudstjenesten i Asserballe Kirke.
Velkommen til et dejligt påskemåltid!
Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding til Karen Margrethe Christiansen, tlf.
23 43 82 43 eller på mail: karen.1@live.dk
Pris: 35 kr. pr. person
Sted: Asserballe præstegård

SANGAFTEN MED
SYDALS KORET
Lyt og syng med
Dato: onsdag d. 24. april kl. 19.30
Sted: Ketting Kirke
Vi slutter af med kaffe i sognehuset.
Gerne med tilmelding:
tlf./SMS til 51 50 12 81 eller mail til:
jennyskovmand@bbsyd.dk

UDLÅN AF
KONFIRMATIONSTØJ
Kan du godt lide festtøj med en historie,
eller synes du bare, det er for dyrt at købe
nyt? Så er der mulighed for at låne konfirmationstøj til den store dag. Du er velkommen til at kontakte menighedsrådsformand i Asserballe, Karen Margrethe
Christiansen på tf. 23 43 82 43 for at høre
nærmere.
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EN KUNSTNERISK
FORÅRSUDFLUGT
TIL HERNING

SOGNEPRÆST

Søndag den 26. maj

ORGANIST OG KORLEDER

Tag med på en hyggelig udflugt som bl.a.
byder på følgende:
Besøg hos vores tidligere sognepræst,
Annette Birk, som
i dag er sognepræst
ved Hedeager Kirke. Det er en »ny«
kirke med en utraditionel arkitektur.
Oplev bl.a. relieffet på den 16 meter høje
altervæg som forestiller en brændende
tornebusk.
Vi deltager i gudstjenesten kl. 10.00.
Derefter er der rundvisning og frokost.
Vi skal desuden se Birk, »den hvide by ved
Herning« som er et internationalt enestående område hvor kunst, arkitektur, landskab, uddannelse og erhverv kombineres i
et spændende samspil.
Vi besøger Heart Herning, Museum of
Contemporary Art, og slutter af med kaffe.

Mette Dolberg · Ramserl 20 · Ketting
6440 Augustenborg · tlf. 4047 3202
mail: mdo@km.dk · Mandag fridag
Jenny Skovmand · Asserballe St. 13 ·
6440 Augustenborg · tlf. 7447 3142.

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.

Bussen er ved Asserballe Kirke kl. 7.00 og
Ketting Kirke kl. 7.15

KIRKEBILER

Der er rundstykker og kaffe i bussen.

HJEMMESIDER

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

Forventet hjemkomst mellem kl. 18 &19

www.kettingkirke.dk · sogn.dk/asserballe

Deltagerpris 250 kr.

FACEBOOK

Tilmelding senest den 15. maj til Jenny
Skovmand, tlf. 51501281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk

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

DEADLINE for næste kirkeblad er d. 19. marts.
Kirkeblad nr. 3 - 2019 udkommer i uge 21.
SOGN.DK

Du kan finde oversigt over gudstjenester
og arrangementer i begge sogne på kalenderen
på www.sogn.dk
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ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
DAG
3. marts

KIRKEÅRET
Fastelavn

KETTING KIRKE
11.00

10. marts

1. s. i fasten

11.00

17. marts

2. s. i fasten

9.30

24. marts

3. s. i fasten

31. marts

Midfaste

7. april

Mariæ Bebud.

11.00

14. april

Palmesøndag

11.00 Guldkonfirmation

18. april

Skærtorsdag

19. april

Langfredag

21. april

Påskedag

22. april

2. Påskedag

28. april

1. s. e. påske

5. maj

2. s. e. påske

12. maj

3. s. e. påske

10.00 Konfirmation

17. maj

Bededag

19. maj

4. s. e. påske

11.00

10.00 Konfirmation
(Hørup-konf.)
v. Mette Carlsen
9.30

26. maj

5. s. e. påske

30. maj

Kr. Himmelf.

Fælles sogneudflugt. Der
henvises til Augustenborg
og Notmark
9.30

2. juni

6.s.e. påske

11.00

11.00 MF
9.30

ASSERBALLE KIRKE
14.00
9.30
14.00 MF
11.00 Guldkonfirmation
9.30
17.00

9.30 (liturgisk)
11.00

9.30
9.30

9.30

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

9.30
KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN

Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

10.00 Konfirmation

