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Konfirmation i Ketting Kirke den 5. maj kl. 10.00: Bagerst fra venstre: Sognepræst
Mette Dolberg, Frederikke Kaluzny Jeppesen, Signe Aagaard Huusmann, Stine Andersen, Signe Zeranh Geilager, Karoline Albers, Katrine Nielsen. Forrest fra venstre:
Malthe Laue Jacobsen, Nicklas Overgaard Reetz Skovmand, Julie Beck, Louise Rønberg Kullegaard, Theis Jensen, Daniel Snær Rúnarsson.

Konfirmation i Asserballe Kirke den 12. maj kl. 10.00: Bagerst fra venstre: Sognepræst Mette Dolberg, Niklas Iversen, Thomas Viktor Kirkeberg Rokahr Jacobsen,
Nickolai Albeck Callesen. Forrest fra venstre: Anders Wrang Thomsen, Anita Marie
Baagøe Nissen, Cathrine Hølmkær Hansen, Marie Hjorth, Kasper Volf Petersen.
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SOMMER OPSTART & BRUNCH
FÆLLES KIRKEGÅRDSPULJE
I skrivende stund er sommeren over os, desværre ikke med helt det fantastisk dejlige sommervejr, vi havde sidste år. Fordelen er, at det ikke
går så hårdt ud over planter og blomster på bl.a.
kirkegården, som det var tilfældet i sommeren
2018.
I efteråret 2018 vedtog menighedsrådene i Sønderborg provsti, at der skulle nedsættes en fælles kirkegårdspulje: til fremme og finansiering af
større, nødvendige omlægninger og anlægsarbejder på provstiets kirkegårde, primært hvor der er
mange ledige gravsteder……… På baggrund af
kirkegårdskonsulentens idéoplæg vedtager menighedsrådet sin egen konkrete udviklingsplan
for den enkelte kirkegård som langsigtet plan for
udviklingen af et nyt kirkegårdsbillede over en
årrække i takt med de færre fornyelser og gravsteder, der hjemfalder, så sammenhængende arealer på dele af kirkegården kan omlægges og blive
mindre plejekrævende…..
Dette samarbejde har vi i Ketting menighedsråd
valgt at gå ind i opstarten af sammen 4 øvrige
menighedsråd i Sønderborg provsti. Umiddelbart før sommerferien havde vi det første møde
med provst Anne Margrethe Hvas, kirkegårdskonsulent Anne Skaarup og kirkegårdsdriftkonsulent Ole Daugaard. Et interessant møde, hvor
vi var rundt at se på kirkegården, som den tager
sig ud nu. Efter sommerferien skal vi for alvor
tage hul på arbejdet med at fremtidssikre Ketting kirkegård, så den bliver ved med at tage sig
lige så godt ud i fremtiden, som den gør i dag

takket være vore dygtige medarbejdere Finn
Voss og Keld Maron.
NØRKLEKLUBBEN
Nørkleklubben har holdt ferie hen over sommeren, men mon ikke der bliver flyttet et par masker og taget nogle omgange på strikketøjet alligevel. Vi starter op igen i Nørkleklubben onsdag
d. 23. oktober kl. 16.00. Kom trygt og vær med
til nogle hyggelige timer i Sognehuset. Vi har
for længst frembragt et mindre lager af dåbsklude og strikker nu trøjer, sokker, huer m.m. for
Røde Kors i Sønderborg. Har du evt. nogle garnrester, som du ikke selv skal bruge, modtager
vi dem meget gerne. Hvis du vil høre mere om,
hvad det går ud på, er du meget velkommen til at
kontakte mig på telefon 24 94 79 13.
VELKOMMEN TIL BRUNCH
Det har knebet lidt med fremmødet til rundstykker og morgenkaffe, som vi tidligere har
arrangeret forud for gudstjenesten på Kr. Himmelfartsdag, i år har vi derfor valgt at forsøge at
invitere til brunch på et andet tidspunkt. Søndag d. 24. november er der gudstjeneste i Ketting kirke kl. 9.30, bagefter vil vi gerne invitere
til brunch i Sognehuset. Ved samme lejlighed vil
jeg kort fortælle om, hvad vi arbejder med i menighedsrådet og selvfølgelig svare på spørgsmål,
hvis der skulle være nogle sådanne.
På Ketting menighedsråds vegne.
Tove Lind

MENIGHEDSRÅDSMØDER FOR BEGGE SOGNE
ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD

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

KETTING MENIGHEDSRÅD
4/9, 2/10, 6/11. Alle møder er kl. 18.30 i sognehuset i Ketting.
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BABYSALMESANG
• er et pædagogisk koncept specielt udviklet til de mindste. Der bruges 				
forskellige instrumenter, sæbebobler, lagener til at blive vugget i, m.m.
• støtter indlæringen med sang og bevægelse. Stimuleringen af hjernen 			
er vigtig, ligesom mad og drikke!
• varer knap en times tid. Bagefter sidder vi og hygger, ofte med en kop kaffe.
Nyt hold starter i september, eller når der er nok tilmeldte. Det er organist Jenny Skovmand,
der står for forløbet. Torsdage kl. 10.00 i Asserballe præstegård, Bygaden 13, Asserballe,
6440 Augustenborg. Tilmelding til Jenny Skovmand 51501281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk

ROSER OG KONCERT I ASSERBALLE KIRKE
Lørdag d. 7. september pynter Sønderborg Rosenforening Asserballe kirke.
Samme dag kl. 17.00 er der koncert med gruppen »Det grå guld«. Entré kr. 50. Hold øje med
dagspressen for mere information.
Den fine udsmykning kan også opleves ved gudstjenesten søndag d. 8. september kl. 9.30.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe.

VIL DU VÆRE MED TIL AT STRIKKE?
Onsdag d. 11. september kl. 16.00 i Præstegården i Asserballe, Bygaden 13.
Vi er begyndt at strikke dåbsklude her i Asserballe, og da vi ved at der ikke er så mange dåb
her i sognet, har vi lavet en aftale med Røde Kors Sønderborg, om at lave nørkletøj og bamser
m.m. til dem. Hvis det lyder, som noget, du har lyst til at være med til, så kommer Nørkleleder
Nina Smedegaaard Christensen til præstegården og fortæller mere om nørklearbejdet og om,
hvor tøjet bliver sendt hen. (Fotoet viser noget af det arbejde Nørkleklubben i Ketting har lavet).
For at Nina ikke skal komme forgæves beder vi om tilmelding senest den 7. september til Yrsa
Ryborg på yrsa.ryborg@gmail.com eller 30 31 40 51.

HØSTFEST I KETTING
Søndag d. 15. september kl. 11.00
Vi starter med gudstjeneste kl. 11.00 i Ketting kirke og fortsætter i sognehuset med lidt godt at spise. Hr. Jensens Jasskapel underholder. Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@
bbsyd.dk senest 9. september.
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ÆBLEFEST
Søndag den 22. 		
september
Dagsprogram:
9.30 Gudstjeneste
		
i kirken.
10.30 Boderne åbner.
14.00 Afslutning.
I Hjelmen kan der købes kaffe/ te, kage,
grillpølser og frisk presset æblemost.
I stalden er der markedsplads med forskellige boder.
På gårdspladsen er der mulighed for at
presse sin egen æblemost.
Har du selv æbler og flasker med, er det
til halv pris.
I haven er der aktiviteter ved spejderne
og ungdomsforeningen.
Der er mulighed for at få en køretur
med æslet Romeo.
Igen i år er der mulighed for at få vurderet ting og sager.
Har du også en hobby, som andre kan
have glæde af at se, og kunne du tænke
dig en bod ved æblefesten, så kontakt
Yrsa Ryborg på mail: yrsa.ryborg@gmail.
com eller 30 31 40 51 senest den 15. september.

INDIEN VERDENS
STØRSTE
OG MEGET BROGEDE
DEMOKRATI
Sogneaften onsdag d. 25. september
kl. 19.30 i Sognehuset Kirkevænget 7,
Ketting
Poul og Karen Dam fortæller om deres
forbindelse med Indien og indere igennem 40 år hovedoverskrifterne er:
• Glimt af Indiens historie, muslimske
stormoguler, engelsk overherredømme.
• Et nyt stort hindutempel fra 2005
i Delhi, som kunne være inspireret af
Disney land.
• Et gensyn med kristne indiske venner gennem 40 år i Varanasi og deres
nu voksne børn.
• Sihker og et besøg i deres hovedby
Amritzar.
• Buddhister! Et besøg i en stor SOSbørneby og skole for Tibetanere i eksil.
Helst med tilmelding til Jenny Skovmand tlf.
5150 1281 el. jennyskovmand@bbsyd.dk

FYLD DANMARKS KIRKER
Projekt »Fyld Danmarks Kirker« er blot ét af mange forsøg på at styrke danskernes interesse
for kirken. I år er det 11. år, hvilket viser, at ideen har vundet genklang mange steder.
Kirke er dér, hvor folk mødes, og ordet forkyndes og når vi nu har så mange, pragtfulde gamle
og nye kirker at mødes i rundt om i landet, er det et naturligt sted at begynde. Formålet med
Fyld Danmarks Kirker er at dele evangeliet med flest muligt, og erfaringen er, at mange meget
hurtigt opdager, at kirken nok er et gammelt hus, men at den taler til os om emner, som også
er relevante i 2019. Kirken er fællesskab, og det er et fællesskab uden pladsproblemer. Så tag
din mand, kone, mor, far, søster, bror, bedstemor, bedstefar, nabo eller ven eller veninde med.
I år hedder Fyld Danmarks Kirker-dagen søndag den 29. september, og den dag er højmesse
i Ketting kirke kl. 9.30. Vi ses!
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SALMER TIL DET SØGENDE MENNESKE
Sogneaften onsdag d. 30. oktober kl. 19.30 i Sognehuset i Ketting
Denne sogneaften er der foredrag med Iben Krogsdal. Iben er forfatter,
salmedigter og tidligere religionsforsker fra Århus Universitet. Hun er levende engageret i Folkekirken og arbejder i salmer, bøger og foredrag med
eksistentielle og religiøse emner. Hun kalder sit foredrag »Vi, som er søgende - salmer til moderne mennesker« og det handler om både nye salmer og
den verden, vi lever i. I dag lever mennesker med nye former for magt og afmagt, med nye
udfordringer og muligheder - og de er troende på nye måder. Men hvad kendetegner egentlig
det moderne menneskes måder at tro på? Og hvordan kan nye salmer tale ind i det moderne
menneskeliv? Det skal vi høre mere om ved foredraget samt prøve at synge nogle af de nye
salmer. Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jenny-skovmand@bbsyd.dk

ALLE HELGENS DAG DEN 3. NOVEMBER
Alle helgens dag er den første søndag i november. Oprindelig var dagen viet til de helgener,
der i øvrigt ikke var blevet plads til med egne dage i kalenderen. Efter reformationen fastholdt
man helligdagen, men nu som en mere generel mindedag for de afdøde. Den tradition holder
vi i hævd og dagen vil også blive markeret med flere gudstjenester i vores pastorat: I Ketting
kirke kl. 11.00 og i Asserballe kl. 19.00. Pårørende vil således modtage en invitation.
Der er særligt fokus på dem, der er døde i det forgangne år, men det er lige så meget en mærkedag for alle, der har en grav at besøge på kirkegårdene. Alle er meget velkomne!

»MARKUS LIVE« VED KLAUS HØJGAARD LAURSEN
Lørdag d. 16. november kl. 14.00 i Ketting kirke
Tænk at lære store dele af Bibelen udenad og så fortælle videre for andre. Det kan Klaus Højgaard Laursen. Denne dag gælder det Markusevangeliet. Det ældste og det korteste af evangelierne i Det Nye Testamente. Klaus fortæller: »Markusevangeliet er på mange måder en speciel
historie. Der er ikke mange bøger eller film, hvor helten er en fattig mand, som går rundt og gør
gode gerninger, for derefter at blive slået ihjel og siden stå op fra de døde! Hvor f.eks. brevene i
Det Nye Testamente indeholder ord der er sagt fra én enkelt til nogle andre, har Markusevangeliet derimod mange forskellige personer, som handler og taler. Dette gør det til en helt anden
oplevelse som tilhører, da det giver meget mere anledning til drama«.
Denne lørdag eftermiddag er konfirmanderne i Ketting og Asserballe specielt inviterede til at
høre »Markus live«, men alle er velkomne til at dukke op og være med.

BRUNCH
Efter gudstjenesten d. 24. november i Ketting kirke inviterer menighedsrådet på brunch i
sognehuset. Formand Tove Lind vil desuden fortælle lidt om menighedsrådets arbejde.
Tilmelding gerne til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281, eller jenny-skovmand@bbsyd.dk

»ORDET OG BILLEDET«
Sogneaften onsdag d. 27. november
kl. 19.30 i Sognehuset i Ketting
Billedkunstneren Jari
Dolberg, der er gift med
vores sognepræst fortæller: »Ordet inspirerer til mine billeder. Her
mener jeg ordet i bred
forstand, det kan være bibelske tekster
eller al anden form for litteratur. Jeg kobler ordet med hvad jeg selv har med mig.
Processen fra idé til det udtrykte billede,
skulptur eller grafiske værk kan tage lang
tid. Der kan gå flere år hvor jeg arbejder
med skitser inden jeg når frem til det endelige resultat. Min udtryksform er maleriet, monotypier (grafik) og skulpturer
formet i jern, gammelt kasseret skrot, der
får nyt liv«.
Helst med tilmelding til Jenny Skovmand
tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@
bbsyd.dk
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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 / 5150 1281.

GRAVERKONTOR, KETTING

Graver Finn Voss · Kirkevænget 7 · Ketting
6440 Augustenborg · tlf. 2491 2394
Telefontid tirsdag-fredag kl. 8-16.

GRAVERKONTOR, ASSERBALLE

Graver Palle Knudsen / gravermedhjælper Lars Bengtson · Bygaden 16A · Asserballe · 6440 Augustenborg
Tlf. 7447 3107 NB! Fastnet nr. udgår pr. 1.9.19.
Træffes derefter kun på mobil 2168 8768
Mail: asserballekirke@mail.dk – Mandag fridag

MENIGHEDSRÅDSFORMAND KETTING

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

KIRKEKAFFE
Er en god lejlighed til at få talt sammen,
vendt og drejet små og store emner om
alt mellem himmel og jord og derudover.
Som udgangspunkt er der kirkekaffe efter alle gudstjenester kl. 9.30, både i Ketting og Asserballe kirker.

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.

KIRKEBILER

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

BESØG AF MIG?
Vil du gerne have besøg af mig eller kender du en, der godt kunne tænke sig at
få besøg af mig, er du velkommen til at
kontakte mig. Det kræver ingen anledning!
Mette Dolberg

LØRDAGSDÅB
Lørdagsdåb er mulig den 23. november
kl. 11.00 i Ketting-Asserballe pastorat
Dåben afholdes i den af de to kirker,
hvor der først er bedt om dåb. Er der
ikke bestilt dåb, bortfalder handlingen.

HJEMMESIDER

www.kettingkirke.dk · sogn.dk/asserballe

FACEBOOK

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

DEADLINE for næste kirkeblad er d. 27. sept. 2019.
Kirkeblad nr. 1 - 2020 udkommer i uge 47.
SOGN.DK

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

KIRKEÅRET
11. s. e. trin.

KETTING KIRKE
11.00 MF

8. september

12. s. e. trin.

11.00

15. september

13. s. e. trin.

11.00 Høstgudstjeneste

22. september

14. s. e. trin.

29. september

15. s. e. trin.

6. oktober

16. s. e. trin.

13. oktober

17. s. e. trin.

20. oktober

18. s. e. trin.

11.00

27. oktober

19. s. e. trin.

9.30

9.30 Konfirmandvelkomst
11.00

10. november

21 s. e. trin.

17.00 ELKJ

17. november

22. s. e. trin.

11.00 Kransenedlæggelse
efter gudstjenesten

24. november

S. s. i kirkeåret
1. s. i advent

9.30

9.30 MF

11.00

1. december

9.30
9.30 Æblefest

Alle helgens dag

3. november

ASSERBALLE KIRKE

9.30
19.00
9.30 Kransenedlæggelse
efter gudstjenesten

9.30 Brunch i sognehuset
16.00

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

14.00 med Lucia
KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN

Et nyt hold konfirmander står på spring til at udforske, hvad de har fået med sig i dåbsgave.
Det er de store spørgsmål og svar om Gud, om godt og ondt, liv og død, om tro, håb og kærlighed, som vi vil komme ind på sammen. De nye konfirmander starter deres konfirmandforberedelse onsdag d. 4. sept. kl. 7.45 i sognehuset i Ketting. Konfirmandforberedelsen foregår
herefter i sognehuset og kirken, onsdage kl. 7.45 – 10.00. (Efter uge 4 i 2020 til og med uge 14
slutter forberedelsen kl. 9.00). Velkommen til de nye konfirmander!
Konfirmandstarten markeres ved gudstjenesten i Ketting d. 29. sept. kl. 9.30, hvor konfirmanderne vil få udleveret den bibel, som menighedsrådene forærer dem og som skal bruges i konfirmandforberedelsen.

Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

KONFIRMANDSTART I KETTING - ASSERBALLE PASTORAT

