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HALLELUJA!
»Hvad er det at synge i jubel?
At indse, at det, der synges med hjertet,
ikke kan forklares med ord«.
Augustin

Det vidste allerede kirkefaderen Augustin (354
- 430), der gjorde opmærksom på, at »jubelsangens lyd tilkendegiver,
at hjertet er svanger med
noget man ikke kan sige«.

Ordet kom for alvor ind i min opmærksomhed
efter Det Internationale Melodi Grand Prix
i 1979, hvor den israelske gruppe »Milk and
Honey« vandt med et nummer, der netop hed
Og han siger videre: »Det uud»Halleluja«! Ja, jeg kendte det
sigelige er det man ikke kan tale
selvfølgelig fra barndommens ... DET SIMPELTHEN
om. Men hvis du ikke kan tale
yndlingsjulesalme »Et barn er
om ham og det alligevel ikke
LYDER BEDRE
født i Bethlehem«, og synes,
passer dig at tie, hvilken anden
OG HAR MERE
det var et godt ord. For kunne
mulighed står så tilbage end at
man ikke huske teksten, eller
du bryder ud i jubel, så hjertet
KLANG I SIG.
var man for lille til at kunne
kan glæde sig uden ord, med
læse den, så kunne man i det mindste skråle
den endeløse glæde, der ikke er tynget af ordenes
med på det hebraiske »Halleluja - Halleluja« af
stavelser«.
al sin kraft og komme i en dejlig, overskudsagDe tanker ser vi bragt ud i livet i den gregotig julestemning.
rianske sang og i de latinske messer, hvor et
Der er blevet sunget »Halleluja« rigtig længe,
helt tilbage før Jesu tid. Vi kan se det i Salmernes Bog i Det Gamle Testamente: flere af salmerne både indledes og afsluttes med det. Selve
ordet betyder at lovsynge eller prise Gud. Der
bruges også andre musikudtryk i de gammeltestamentlige salmer, såsom »sela« og »al-hasheminit«, men de kan slet ikke hamle op med
halleluja, og mon ikke det er fordi, (udover at
ordet selvfølgelig priser Guds storhed) at det
simpelthen lyder bedre og har mere klang i sig.

Det dukker også op i Det Nye Testamente.
Det lille ord bliver ikke oversat fra hebraisk
til græsk, nej, det bliver brugt som det er, som
begejstringsudråb. - Og det finder sin plads, da
den kristne kirke tager form. Hvis noget er så
overvældende, at ord ikke slår til, må man udbryde et halleluja!

enkelt halleluja kan strækkes ud til mere end
200 stavelser(!) ved hjælp af de såkaldte melismer, det vil sige flere toner på en enkelt vokal.
Reformatoren Martin Luther reagerede mod
denne form, fordi han mente, det blev alt for
abstrakt. Det, der foregik i kirken skulle gøres
mere tilgængeligt og forståeligt, blandt andet
ved at evangeliet skulle læses på ens eget sprog
og ikke som hidtil, på latin. Men det lille halleluja, det ville han alligevel ikke lave om på eller
nyoversætte. For det var, som han sagde dengang i 1500-tallet, »kirkens evige stemme«. Og
tænk engang. Vi bruger det endnu.
Halleluja! Et lille ord til at sige det uudsigelige.
Glæde, lovprisning, begejstring.
Et godt ord at bruge, sige, synge. Ikke kun ved
juletid.
Med ønsket om en glædelig jul
og et velsignet nytår til alle.
Mette Dolberg, sognepræst
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MINIKONFIRMANDER FORÅR 2020
Minikonfirmand? Hvad er det? Jo, det er et tilbud til alle børn i 3. klasse 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. 23. januar kl. 14.30-16.00. Derefter er der minikonfirmand på følgende
torsdage: 30. januar, 6. februar, 20. februar, 27. februar, 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26.
marts og lørdag d. 28. marts (denne dag kl. 10.00 - 14.00 i Asserballe præstegård)
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 d. 12. januar hos: 					
Mette Dolberg tlf. 4047 3202 eller mail: mdo@km.dk

JULEHJÆLP I KETTING OG ASSERBALLE SOGNE
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. december. 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 1. februar 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.

STOLEGYMNASTIK
Vi hører så tit, at motion er sundt! Her er muligheden for en times bevægelse, selvom
du sidder på en stol! Øvelserne er mange og virkningen stor, så velkommen til en prøvetime i Asserballe præstegård.
Start: Onsdag d. 15. januar kl. 13.30 - 14.30.
Sted: Asserballe præstegård, Bygaden 13.
Tilmelding til: Karen Margrethe Christiansen, 2343 8243, mail: karen.1@live.dk
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NYT FRA KETTING MENIGHEDSRÅD
Julen nærmer sig og dermed dejlige overraskelser af forskellig karakter. Jeg har ladet mig
fortælle, det også vil være tilfældet med belysningen af Ketting kirke i julemåneden. Om det
er nisserne, der har været på spil, skal jeg ikke
kunne udtale mig om. Men jeg ved ikke ret meget om det på nuværende tidspunkt, vi må vist
blot vente og se, hvad der sker.

det bedste i Egen. Vi forventer at søge en ny graver engang efter nytår og ind til da, har vi aftalt
med Keld Maron, at han varetager de kirkelige
handlinger. Ud over det har vi valgt at ansætte
2 medhjælpere i midlertidige stillinger á 20 timer ugentligt. Vi har derfor pr. 1. oktober ansat
Sævar Patrekur og Ricky Petersen Duus foreløbig frem til omkring jul.

Siden sidste kirkeblad har vores graver Finn
Voss søgt nye udfordringer som graver ved
Egen Kirke. Vi er kede af at have måttet tage afsked med ham, men ønsker ham selvfølgelig alt

Slutteligt vil jeg ønske alle en glædelig jul og et
godt nytår.
På Ketting menighedsråds vegne
Tove Lind

NYT FRA ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD
LIDT OM DET ALSIDIGE 		
MENIGHEDSRÅDSARBEJDE
Vi administrerer kirkens anlæg, bygninger,
mm. Vi arrangerer foredrag, udflugter, kulturelle sammenkomster og vi fejrer vores højtider i
kirken. Desuden er vi arbejdsgivere for kirkens
ansatte, og skal som sådan sørge for, at loven følges. For eksempel i forhold til arbejdsmiljø og
afholdelse af MUS-samtaler.

Arbejdet i menighedsrådet er et meget interessant og alsidigt arbejde, hvor man får indsigt i
mangt og meget. Vækker det jeres nysgerrighed
så kom og deltag ved et menighedsrådsmøde.
Det er åbent for alle. Datoerne findes her i bladet.
God jul og godt nytår, med tak for det gamle!
Karen Margrethe Christiansen,
menighedsrådsformand

MENIGHEDSRÅDSMØDER FOR BEGGE SOGNE
KETTING MENIGHEDSRÅD
8. januar, 5. februar, 4. marts. Alle møder er kl. 18.30 i sognehuset i Ketting.

ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD

8. januar, 5. februar, 5. marts kl. 8.00. Hvor intet andet er nævnt, er mødet kl. 10.30		
i Asserballe præstegård.
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1. SØNDAG I ADVENT

DE NI LÆSNINGER

Søndag den 1. december
Vi markerer ventetiden op mod jul med
gudstjenester og juletræstænding efter
de lokale traditioner.

Søndag den 15. december
3. søndag i advent

Asserballe: (Arrangement i samarbejde
med Ungdomsforeningen).
Kl. 14.00 Gudstjeneste i Asserballe kirke, hvor spejderne og børn fra Børnehuset går Lucia. Efter en kort gudstjeneste tændes juletræet udenfor.

Kl. 19.00 i Asserballe, Sydalskoret deltager
under ledelse af Sebastian Clasen.

Ketting: (Arrangement i sam-		
arbejde med Landsbylauget).
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.

Kl. 16.00 i Ketting, hvor Sydalskoret deltager under ledelse af Arnout Boersma.

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 Sydalskoret, både i Ketting og i Asserballe, så vel
mødt til en af adventstidens stemningsfyldte gudstjenester.

GODT NYTÅR!
Onsdag den 1. januar 2020 er der gudstjeneste i Asserballe kl. 14.00 og i 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 2020.

SOGNEAFTEN: »PATMOS - GRÆSK Ø OMGÆRDET AF MYSTIK«
Onsdag den 29. januar kl. 19.30 i Sognehuset i Ketting
Foredrag ved pastor emeritus Frederik Birkler: I en bjerggrotte på den lille
græske klippeø modtog Johannes sin store vision i slutningen af det første
århundrede. Denne vision har siden været meget omdiskuteret. Hvilken Johannes er der tale om? Hvad var det egentlig, han så? Og ikke mindst : hvad
betyder hans vision for øen Patmos i dag ? Disse og flere andre spørgsmål
søges besvaret i foredraget, som vil blive efterfulgt af en række smukke og
udtryksfulde billeder fra den spændende ø.
Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jenny-skovmand@bbsyd.dk
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KYNDELMISSE
Ved gudstjenesten søndag den 2. februar kl. 16.00 i Ketting kirke markerer vi,
at det er kyndelmisse. Det vil sige, det går mod lysere tider og forår! Kyndelmisse
falder den 2. februar hvert år. Ordet kyndelmisse er en fordanskning af det latinske ord missa candelabris, som betyder lysmesse. Kyndelmisse er altså en lysfest.
Jesus vises frem for Gud i templet
Man kan ikke læse noget om kyndelmisse i Bibelen, men vi fejrer kyndelmisse på baggrund
af en begivenhed i Bibelen. Det er fremstillingen af Jesus i templet. Når en kvinde havde født
et barn, var hun, ifølge Moseloven, uren i 40 dage (3. Mos. K. 12). I de 40 dage måtte hun ikke
komme i det jødiske tempel, men når dagene var gået, kunne hun igen komme i templet og
nu fremvise sit barn. Maria fremstillede altså Jesus i templet efter 40 dage, og derfor ligger
kyndelmisse 40 dage efter jul.
Simeons lovsang
I templet tager en gammel mand ved navn Simeon Jesus i sine arme. Simeon har af Helligånden fået at vide, at han ikke skal dø, før han har set Herrens salvede, altså Kristus. Nu, hvor
han har set Jesus, bryder han ud i en takkesang til Gud. Han forstår nemlig, at Jesus ikke bare
er et almindeligt barn, men Kristus. I sin lovsang kalder Simeon Jesus for ét lys til åbenbaring
for hedninger’. Så man fejrer altså også Jesus som lyset midt i mørket – og det bliver ikke meget mere konkret end i det mørke februar.

GENFORENINGEN MARKERES
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med det øvrige Danmark efter folkeafstemningerne i 1920. Genforeningen skete gradvist. Slesvig blev opdelt i 3 afstemningszoner, Nordslesvig, Mellemslesvig og Sydslesvig. Stemmeret havde alle voksne over 20 år, der
var født i afstemningsområderne, eller som havde boet der siden 1. januar 1900. Datoerne for
disse afstemninger var 10. februar og 14. marts.
Den 5. maj rykkede danske tropper ind i Sønderjylland, og den 20. maj indførtes dansk mønt
og dansk postvæsen. Den 15. juni 1920(Genforeningsdagen) overtog den danske regering
styret i Sønderjylland, og den tyske pas- og toldkontrol flyttede officielt fra Kongeåen til den
grænse, vi kender i dag. Loven om »De sønderjyske landsdeles indlemmelse i Danmark« blev
underskrevet af kong Christian X d. 9. juli, og dagen efter markeredes Genforeningen ved
kongens berømte ridt på den hvide hest over den slettede Kongeågrænse. Det blev starten på
flere dages festligheder. I perioden fra 1919 til 1950 blev der rejst ca. 580 mindesten rundt
om i hele landet. Et synligt minde om den glæde, som Genforeningen bragte med sig (kilde:
Becker-Christensen, Henrik: Da Sønderjylland blev delt).
På 100-årsdagen for den første afstemning, 10. februar, markerer vi også Genforeningen i
vores pastorat.
10. februar 2020 kl. 17.00 er der gudstjeneste i Asserballe kirke. Derefter inviterer menighedsrådet til spisning i præstegården og efterfølgende foredrag. Hold øje med dagspressen/
facebook, når vi nærmer os for udførligt program og tilmelding.
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SOGNEAFTEN:

FILM: »DEPARTURES«
Onsdag den 26. februar kl. 19.30 i sognehuset i Ketting
I den japanske film 'Departures' er Daigo
Kobayashi en passioneret cellist i et orkester, der netop er blevet opløst, og han
står nu uden job.
Daigo beslutter sig for at rejse med sin
kone fra Tokyo og hjem til sin fødeby,
hvor hans mor har efterladt ham et hus,
for at søge arbejde og starte et nyt kapitel
i sit liv.
I avisen støder han på en stillingsannonce benævnt 'sidste afgang' i den tro, der
er tale om et rejsebureau. Han erfarer
imidlertid, at stillingsbetegnelsen dækker over en ganske anden profession,
bedemand.
Daigo begynder at føle en stolthed i sit
nye arbejde og sætter en ære i at gøre det
til en perfektionistisk kunstart, hvor han
fungerer som bindeled mellem den afdøde og den afdødes efterladte. Samtidig
giver det ham mulighed for at reflektere over forholdet til sin egen familie, og
hans cellospil åbner yderligere op for de
indestængte følelser.
'Departures' er en fortælling om ære
og respekt og en hyldest til mennesket
og livet. Den vandt en Oscar for Bedste
udenlandske film i 2008.
Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150
1281 eller jenny-skovmand@bbsyd.dk

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

Keld V. Maron · 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. 2168 8768
Mail: asserballekirke@outlook.dk – Mandag fridag

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.

KIRKEBILER

Ketting: tlf. 4848 4848 · Asserballe: tlf. 7440 4446

HJEMMESIDER

www.kettingkirke.dk · sogn.dk/asserballe

FACEBOOK

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

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

DEADLINE for næste kirkeblad er d. 17. jan. 2020.
Kirkeblad nr. 2 - 2020 udkommer i uge 10.
SOGN.DK

Du kan finde oversigt over gudstjenester
og arrangementer i begge sogne på kalenderen
på www.sogn.dk
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GUDSTJENESTER
KIRKEÅRET
1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

KETTING KIRKE
16.00 Familiegudstjeneste
9.30 MF
16.00 De 9 læsninger
9.30
13.00 + 16.00
11.00
9.30

Nytårsdag

15.30
9.30
11.00
9.30 MF
11.00

1. s. e. h3k
2. s. e. h3k
3. s. e. h3k

2. februar
9. februar
10. februar
16. februar
23. februar

S. s. e. h3k
Septuagesima
Mandag
Seksagesima
Fastelavn

16.00 Kyndelmisse
9.30

1. s. i fasten
2. s. i fasten

9.30
11.00 MF

1. marts
8. marts

14.30
9.30
11.00 MF

1. januar
5. januar
12. januar
19. januar
26. januar

Helligtrekonger

ASSERBALLE KIRKE
14.00 Fam.gudstj. m Lucia
17.00 ELKJ
19.00 De 9 læsninger

14.00
9.30
9.30

17.00 Genforeningen
9.30
9.30

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

13.00 Familiegudstjeneste
9.00 ELKJ
KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN

FASTELAVN I KETTING-ASSERBALLE PASTORAT
Søndag d. 23. februar kl. 13.00 fejrer vi fastelavn for børn i alle aldre og deres familier. Mød
gerne udklædte op i kirken! Efter gudstjenesten inviteres der til fastelavnsfest med tøndeslagning og fastelavnsboller. Hold øje med dagspressen, hjemmeside og facebook for mere info,
når vi nærmer os fastelavn. For at markere, at de to sogne udgør 1 pastorat, har menighedsrådene besluttet, at vi har 1 fastelavnsgudstjeneste for børn, og 1
almindelig højmesse denne søndag. Kl. 9.30 er der højmesse i
Ketting og kl. 13.00 er der børnegudstjeneste i Asserballe.
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DAG
1. december
8. december
15. december
22. december
24. december
25. december
26. december
29. december

