Juni, juli & august | 3 · 2019

KIRKEBLAD
FOR KETTING &
ASSERBALLE SOGNE

KLUDDERMOR
OG BØN
SE SIDE 2

FIND TID TIL STILHED
OG EFTERTÆNKSOMHED
SE SIDE 5

www.kettingkirke.dk | sogn.dk/asserballe

2 | PRÆSTENS KLUMME

KLUDDERMOR
Jeg talte med minikonfirmanderne fra 3. klasse
om bøn, hvad det var for
noget. »Jeg har et eksempel«, sagde en af pigerne
og så foldede hun hænderne og sagde: »Kære
Gud, jeg ønsker mig rigtig meget at være i vandland NU!«.

ønske. Vi brug for at sætte ord på vores vilkår.
Det, vi ikke kan ændre. Problemer, det er noget
andet, - dem kan vi løse. Vilkår, derimod, dem
må vi leve med. Der kommer Ordet og bønnen
os til hjælp. Uafhængigt af tid og sted. Bøn er
ikke kun for specialister eller særligt indviede.

I forskellige kulturer og religioner bliver bøn
opfattet som magiske ord - en slags »Sesam,
Sesam, luk dig op!« - til at påvirke guddommelige kræfter. Den slags bliver klart afvist af Jesus
fra Nazaret. Vi bliver ikke bønhørt på grund af
vore mange bønner, for Gud ved i forvejen,
hvad vi trænger til, og vil i sin godhed give os
gode gaver. Fader-vor betegner nærheden i den
relation og er den enkle bøn, han har givet videre til os.

Et kort blik tilbage til minikonfirmanderne: Efter et stykke tid skulle vi prøve at lette lidt på
alle de tanker og røre os. »Nu skal vi prøve at
lege Kluddermor!« sagde jeg. Én gik uden for.
Så tog de andre hinanden i hænderne og kludrede sig ind i hinanden, det bedste, de havde
lært. Kunsten er ikke at
give slip. Og når det er
allermest sammenfiltret det hele, så råbe
»Hjælp!« for fuld
kraft.

De to korteste bønner, jeg kender, er Hjælp!
og Tak! Og alligevel kan der
ligge uendelig meget bag de to
BØN ER IKKE
små, store ord. Hjælp! og Tak!
Men der skete ikke rigtig noget. Hun sad der stadigvæk.
KOMMANDOER TIL Så enkelt kan det være at bede.
Hjælp! til at gå igennem sorg
»Det virkede jo ikke rigtig«,
VORHERRE...
og modgang. Tak! for medsagde hun så skeptisk.
gang, tak for alt det gode og
Næh. Bøn er ikke kommandoglædelige og fantastiske, som livet også byder
er til Vorherre. Eller ønskesedler. »Måske det
os.
mere handler om at kunne snakke med Gud«,
Måske får vi ikke lige præcist, hvad vi beder
foreslog en af de andre. Sige de ting, der er
om. Men så får vi noget andet. Nemlig fortrøstsvære at have i hovedet. Ord om tab og sorg og
bekymring.
ning. Modstandskraft. Livsmod.

Hvad er det, vi ønsker at ændre med vores bøn?
Er det Gud? Er det os selv?
Vi ved jo godt, at vi langtfra altid får det vi
beder om. Selvfølgelig vil der være skuffelse
og måske endda bitterhed, hvis vi tror, vi kan
kommandere rundt med Gud. Det kan vi ikke.
Men det skal ikke forhindre os i at spørge Gud
om hvorfor og hvordan og hvor længe. Samtalen
med Ham må fortsætte. Også selvom svaret lader vente på sig, eller er et andet, end vi kunne

»Hvor var det dejligt
at blive viklet ud«,
lød det så bagefter.
Tak for det.
God sommer!
Mette Dolberg,
sognepræst
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LØRDAGSDÅB
I KETTING-ASSERBALLE
Lørdagsdåb er mulig den 14. september 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.

KONFIRMANDSTART 2019
De nye konfirmander fra Ketting-Asserballe pastorat starter deres 			
konfirmandforberedelse onsdag d. 4. september kl. 7.45, hvor vi 				
mødes i Ketting sognehus. Konfirmandforberedelsen vil derefter 				
foregå på onsdage kl. 7.45 - 10.00 frem til uge 4, 2020. Derefter 				
ligger forberedelsen indtil påske i tidsrummet kl. 7.45 - 8.45.
I løbet af efteråret vil der blive afholdt et informationsmøde for 			
konfirmandforældre. Dato oplyses senere.

KONFIRMATION 2020
Ketting: søndag d. 3. maj kl. 10.00 · Asserballe: søndag d. 10. maj kl. 10.00

OBS! ANGÅENDE NY MULIGHED FOR
DIGITAL KONFIRMANDTILMELDING
Pr. 1. april 2019 er der kommet en ny selvbetjeningsløsning med NemID. Ved fælles 		
forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af
dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september,
men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har brug for at tilmelde
dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte sognepræsten. I den digitale løsning kan der ikke vælges dato og kirke for konfirmationen, det er derfor
nødvendigt at aflevere den af præsten udsendte blanket angående indskrivning.
Dette link til den digitale tilmelding vil være at finde på vores hjemmeside:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
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ENDELIG

PRÆSTEGÅRDEN ER NU
FÆRDIGRENOVERET

PRÆSTEGÅRDEN FÆRDIG!
Endelig, præstegården er nu færdigrenoveret - i
hvert fald for denne omgang. Det blev markeret med et åbent hus arrangement fredag d. 22.
marts, hvor menighedsrådet var vært. Ca. 45
kiggede forbi og så det færdige resultat. Et resultat alle vist godt kan være tilfredse med. Jeg
håber, Mette og Jari bliver glade for at bo i præstegården og vil gøre det til deres hjem de næste
mange år.
Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer - mon vi
kan håbe på en gentagelse af sommeren 2018.
På Ketting menighedsråds vegne.
Tove Lind
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FIND TID

TIL STILHED OG
EFTERTÆNKSOMHED

Her i Danmark stiger levealderen med tiden.
Det er ikke usædvanligt at blive 100 år. Men
det kræver jo udfordringer af de ældre - i tidens Danmark må man ikke have tid til at blive
»gammel« - hvile i sig selv. Arbejdslivet bliver
ved længere - og så skal man blive ved med at
være »ungdommelig« højt oppe i alderen.
Vores sidste livsforløb her i verden giver ikke tid
til at fordybe os og mærke efter hvordan vores
livsbane har formet sig. Vi skal blive ved med
at løbe, - helst en hel eller halv maraton, træne
vores krop i fitness centeret - skønt kroppen er

slidt efter et arbejdsliv. Und dig selv at finde stilheden, da verden er fuld af larm og lyde.
Stilheden, - tiden til eftertænksomhed kan man
finde i kirkerummet og gudstjenesten.
Find ind til dig selv. Gør ligesom Gnags synger
om »Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på
en bænk ude ved havet« - og lytte til bølgernes
skvulp ind mod stranden og fornemme Guds
frie natur - med al dens skønhed.
God sommer!
Karen Margrethe Christiansen

ASSERBALLE KIRKE
FRISKET OP
Den indvendige kalkning af Asserballe kirke er nu afsluttet,
og resultatet er blevet rigtig flot og har frisket op i vores
smukke kirke. Kom selv ind og kig!

MENIGHEDSRÅDSMØDER FOR BEGGE SOGNE
ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD

11/6 kl. 18, 8/8 kl. 9, 11/9, 23/10 og 20/11.
Hvor intet andet er nævnt, er mødet kl. 10.30 i Asserballe præstegård.

KETTING MENIGHEDSRÅD
12/6, 4/9, 2/10, 6/11. Alle møder er kl. 18.30 i sognehuset i Ketting.
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FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE MED
KONFIRMANDINDSKRIVNING
Til september starter nye konfirmander
i Ketting-Asserballe pastorat på konfirmandforberedelsen, men vi vil gerne hilse
på de kommende konfirmander og deres
familier inden da.
Derfor indbyder vi til fælles sommergudstjeneste for de to sogne 2. pinsedag,
mandag d. 10. juni kl. 11.00 ved præstegården i Asserballe
Vi beder de kommende konfirmander
om at huske at udfylde og aflevere den i
forvejen udsendte blanket angående indskrivning til konfirmationsforberedelsen
til sognepræst Mette Dolberg efter gudstjenesten. Der vil ligeledes blive givet en
kort introduktion til forberedelsen og opstarten i september.
Alle er selvfølgelig velkomne til at deltage
i gudstjenesten. Vi håber på, at sommeren
vil vise sig fra sin bedste side, men hvis
ikke, byder kirken på ly og læ.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på hotdogs og en forfriskning.

KIRKEUGLER OG
ANDRE UGLER
Formanden for DOF’s Uglegruppe og
fugle- og naturfotograf Klaus Dichmann
kommer og giver en status over vores 7
danske uglearter, samt en vurdering af
arternes fremtidige eksistens muligheder i Danmark. Foredraget vil derudover
handle om bestandsudviklingen i landene
omkring os, med særligt fokus på Nordtyskland.
Foredraget vil være krydret med egne fotos og oplevelser fra ind- og udland.
Onsdag d. 28. august
kl. 19.30 i Ketting Sognehus, Kirkevænget 7.
Helst med tilmelding
til Jenny Skovmand tlf.
5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk

DONATION AF KONFIRMATIONSTØJ
Vil du gerne, at dit brugte konfirmationstøj skal komme andre til gode?
Så er der mulighed for at donere tøjet til videre brug. Det er menighedsrådsformand i Asserballe, Karen Margrethe Christiansen, der vil stå for formidlingen af tøjet, og du er velkommen til at kontakte hende på tlf. 2343 8243.
Vi takker for det fine tøj, der allerede er blevet indleveret.
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SOGNEPRÆST

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

ORGANIST OG KORLEDER

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

KUN FOR MÆND
Denne gruppe, der mødes en gang om
måneden består af godt 20 medlemmer og
har nu eksisteret i ¾ år. Foruden almindelige møder med lokale, historiske emner,
har vi gennemført flere virksomhedsbesøg. Det sidste var på Rumohrsgaard,
hvor Holger Iversen fortalte træk af herregårdens historie og vi så den omfattende
svineproduktion og gårdens maskinpark.
Vi har holdt en sogneaften »Sådan mærkede Ketting 2. verdenskrig« og man kan
hente en lille del af den historie på kirkens
hjemmeside.
Her er en den direkte forbindelse til
denne: www.kettingkirke.dk/fileadmin/
group/783/Lokalhistorie/Sådan_mærkede_Ketting_II_verdenskrig.pdf

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.

Der er plads til flere medlemmer - det
normale mødetidspunkt er den anden
tirsdag i måneden i Sognehuset, Interesserede kan bare møde op, det kan være vi
er ude et sted – check evt. på 2825 1487.

KIRKEBILER

Med venlig hilsen
Poul Steffen Dam

FACEBOOK

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

HJEMMESIDER

www.kettingkirke.dk · sogn.dk/asserballe

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

DEADLINE for næste kirkeblad er d. 1. juli 2019.
Kirkeblad nr. 4 - 2019 udkommer i uge 34.
SOGN.DK

Du kan finde oversigt over gudstjenester
og arrangementer i begge sogne på kalenderen
på www.sogn.dk

ID-nr.: 46879

150

GUDSTJENESTER
Kr. Himmelfart

KIRKEÅRET

KETTING KIRKE
9.30

2. juni

6. s. e. påske

11.00

9. juni

Pinsedag

9.30

9.30

10. juni

2. pinsedag

16. juni

Trinitatis

9.00 ELKJ

23. juni

1. s. e. trin.

9.30 MF

30. juni

2. s. e. trin.

7. juli

3. s. e. trin.

14. juli

4. s. e. trin.

21. juli

5. s. e. trin.

28. juli

6. s. e. trin.

11.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Asserballe
med konfirmandindskrivning
14.00 ELKJ
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

4. august

7. s. e. trin.

11. august

8. s. e. trin.

18. august

9. s. e. trin.

9.00 ELKJ

25. august

10. s. e. trin.

14.00 ELKJ

11. s. e. trin.

11.00 MF

1. september

ASSERBALLE KIRKE

9.30
9.30

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

9.00 ELKJ

KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN

Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

DAG
30. maj

