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KONFIRMANDER 2020
Ved redaktionens slutning er følgende konfirmander tilmeldt konfirmation 2020:
Ketting Kirke
søndag den 3. maj kl. 10.00
• Alexander Vindahl Lüders
• Caroline Bladt
• Emilie Karstensen
• Ida Iversen
• Jesper Kiilsholm Thaysen
• Katja Louise Hansen
• Karoline Gjelstrup Nielsen
• Kirstine Maigaard Hermansen
• Lucas Ellegaard Heltoft
• Lærke Tækker Lass
• Mikkel Hesselberg Christiansen
• Mikkeline Lang Hansen

• Signe Jensen
• Sofie Lindberg Petersen
• Sophie Heise Høffner
• Xenia Skjold Hansen
Asserballe Kirke
søndag den 10. maj kl. 10.00
• Anne Sofie Albeck Callesen
• Anette Louise Baagøe Nissen
• Emil August Diener Ringive
• Emma Krogh
• Joakim Iversen
Konfirmandernes navne bringes kun,
når der er givet skriftligt samtykke dertil.

KONFIRMATIONSDATOER 2021-2025
Klokkeslæt gives af præsten i forbindelse med konfirmationsundervisningen.
ÅR

Ketting
1. søndag i maj

Asserballe
Asserballe: Hørup-konfirmander
2. søndag i maj Bededag

2021

2. maj

9. maj

30. april

2022

1. maj

8. maj

13. maj

2023

7. maj

14. maj

5. maj

2024

5. maj

12. maj

26. april

2025

4. maj

11. maj

16. maj

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, 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
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LØRDAGSDÅB
I KETTING-ASSERBALLE
Lørdagsdåb er mulig 18. 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.

BØRNEKIRKEDAG 28. MARTS 2020
Børnekirkedag er en kreativ dag for børn i 2., 3. og 4. klasse i Ketting og Asserballe sogne. Samtidig er det afslutningen på årets minikonfirmandforløb. Børnene arbejder i kreative
værksteder om formiddagen, temaet er »Påske«. Der vil blive udsendt udførligt tilmeldingsskema på aula og først-til-mølle princippet gælder, da der er begrænset plads på holdene.
Her er en generel plan for dagen: kl. 9.30 mødes vi i præstegården i Asserballe, Bygaden 13.
Her arbejder vi i værksteder indtil kl. 13.00 (der er frokost undervejs). Så rydder vi 		
op og pynter op i kirken, så vi er klar til »Påskefortælling« kl. 14.00.
Hvis du vil vide mere, eller hvis din mor/far/bedstemor/bedstefar eller 			
lign. har lyst til at være frivillig på dagen og hjælpe til i værkstederne, 				
så kontakt gerne sognepræst Mette Dolberg på tlf. 4047 3202 eller				
mdo@km.dk

PÅSKEFORTÆLLING MED KIRKETEATERET
Familiegudstjeneste i Asserballe kirke lørdag d. 28. marts kl. 14.00.
Det er for børn og barnlige sjæle i alle aldre. Påskens drama fortalt med lune og alvor af Jens
Jødal og bugtalerdukken David. Familiegudstjenesten markerer afslutningen på vores Børnekirkedag 2020 og på forårets minikonfirmandforløb.
Påskefortælling med Kirketeateret er en både morsom og alvorlig gengivelse 			
af påskens drama - formidlet for børn og voksne med bugtale og en 			
smule trylleri.
Jens Jødal optræder i 6 roller. Det bliver sjovt!
Jens Jødal, der står bag Kirketeateret, er både skuespiller,
forfatter og kirkelig konsulent. Han har spillet
professionelt, bibelsk teater siden 2005
Du kan læse mere om Kirketeateret på
www.kirketeateret.dk
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KORT OM MENIGHEDSRÅDSVALGET
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene
rundt omkring i landet. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne
til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling hvor kandidater opstilles og vælges. Forud
for valgforsamlingen afholder menighedsrådet
et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige
og alle er velkomne. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit
præg på menighedsrådet.

Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020, er du med til at vælge retningen for
kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved at være
med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater eller
ved selv at stille op som kandidat. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af
menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf
afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet
laver i lige præcis Ketting og Asserballe, hvilke aktiviteter vi arrangerer og hvordan du kan
stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde
op til det offentlige orienteringsmøde 12. maj
2020. På dette møde vil dit lokale menighedsråd
fortælle om, hvad vi har lavet i de forløbne fire
år. Derudover vil du høre om menighedsrådets
kommende opgaver, hvor mange kandidater,
der skal vælges til menighedsrådet og datoer og
regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges.

Valgforsamlingen i Asserballe d. 15. september starter kl. 18.00 i præstegården.

Orienteringsmødet i Asserballe d. 12. maj
starter kl. 18.00 i præstegården.
Orienteringsmødet i Ketting d. 12. maj starter
kl. 20.00 i sognehuset.

Valgforsamlingen i Ketting d. 15. september
starter kl. 20.00 i sognehuset.
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i
advent den 29. november 2020.
Ved at møde op til møderne, er det altså muligt
at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter
for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for
flygtninge, drop-in dåb, koncerter eller noget
helt andet.
Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på
kirkeministeriets hjemmeside:
http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/
Du kan også følge med i arbejdet i dit sogn
på sogn.dk/ketting & kettingkirke.dk &
sogn.dk/asserballe
Du er selvfølgelig altid velkommen til at
tage kontakt til menighedsrådsmedlemmerne og høre mere om arbejdet i menighedsrådene, hvis det skulle have din interesse.
På menighedsrådenes vegne.
Tove Lind, formand Ketting menighedsråd
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NYT FRA ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD
NYT TAG PÅ PRÆSTEGÅRDEN		
I ASSERBALLE
Som det nok er blevet bemærket har vores
dejlige gamle præstegård fået nyt stråtag.
Så nu er vi vandtætte. Det var nogle utrolig
dygtige håndværkere, som var 14 dage forud for deres aflevering.
2020 er startet stille og roligt og vi ser frem
til et godt nyt år.

I ønskes alle et dejligt forår,
Karen Margrethe Christiansen, menighedsrådsformand

SOGNEUDFLUGT
TIL RØMØ

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Søndag d. 17. maj
08.00 Afgang fra Asserballe kirke
08.15 Ketting kirkes P-plads
- Morgenkaffe i bussen undervejs
09.45 Ankomst til Sct. Clemens Kirke Rømø
- rundvisning i kirken & gudstjeneste
11.30 Afgang fra kirken
- Gruppen skal forbi og se 			
Kommandørgården
- Kort ophold på egen hånd
12.15 Frokost på Havneby Kro
13.15 Afgang fra Havneby
13.30 Ankomst til Naturcenter Tønnisgård
14.30 Afgang fra Tønnisgård
15.00 Ankomst til Lakolk
- Kaffe & kage
17.00 Afgang fra Lakolk
18.30 Forventet retur i Ketting

FOR BEGGE SOGNE

Deltagerbetaling 250 kr. der opkræves i bussen.
Tilmelding til Jenny Skovmand på tlf. 5150 1281
eller jennyskovmand@bbsyd.dk
NB: Der kan forekomme småjusteringer
i programmet.

ASSERBALLE
MENIGHEDSRÅD

18. marts, 22. april, 13. maj. Alle
møder er kl. 9.30 i Asserballe præstegård.

KETTING
MENIGHEDSRÅD
1. april, 6. maj, 3. juni. Alle møder
er kl. 18.30 i sognehuset i Ketting.
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SOGNEAFTENER
KILIMANJARO 5.895 METER
Onsdag d. 18. marts kl. 19.30 			
i sognehuset i Ketting: Omkring 40.000 forsøger
hvert år at bestige bjerget, omkring 20.000 giver op inden de når toppen. 4 friske piger fra
Nordals vandrede op ad bjerget - 2 af dem kommer og fortæller om turen til toppen.
SAGN FRA ALS OG SUNDEVED
Onsdag d. 25. marts kl. 19.30 i sognehuset i Ketting
Birgit Christensen, Vibæk (fhv. lærer Hørup) om fortidsminder og sagn
fra Als og Sundeved. Sagn er lidt i familie med eventyr. Men modsat
eventyret knytter sagn sig altid til bestemte steder: Et vandløb, et træ, en
gravhøj, en kirke m.v. I dag er mange sagn blevet »hjemløse«, da vores
land har forandret sig voldsomt i de sidste hundrede år - mange lokaliteter findes slet ikke mere. På Als og Sundeved ser det ikke så slemt ud
takket være Jens Raben, som i tide fik skrevet de mange sagn ned.
Det skal vi høre om.... og om, hvordan nogle 12-årige børn i 1975 fik lov
at skrive »en rigtig bog«: SAGN FRA ALS OG SUNDEVED. Selvfølgelig skal vi også høre nogle
af de mest spændende og uhyggelige sagn .....og de er ikke for sarte ører!
KETTING SKOLES HISTORIE
Onsdag d. 29. april kl. 19.30 i sognehuset i Ketting
Nulevende elever, samt Jenny Skovmand og Poul Dam,
har samlet lidt materiale sammen om Ketting skoles historie. Skolen blev nedlagt i 1952 efter en »kamp« imellem Ketting og Augustenborg kommune om en ny skole.
Kom og lyt med, har du billeder eller en historie med relation til skolen, så lad os se billederne og fortæl os din
historie.
Tilmelding til sogneaftener til Jenny Skovmand, tlf. 5150 1281 / mail jennyskovmand@bbsyd.dk

I ANLEDNING AF 75-ÅRET FOR BEFRIELSEN
Sogneaften mandag d. 4. maj kl. 19.00
Alskoret synger med i Ketting kirke, derefter er der »befrielses-kaffe« i sognehuset.
Vi viser en lille film med Poul La-Cour
Møller der fortæller om 2. verdenskrig og
hans rolle i den.
Helst med tilmelding til Jenny Skovmand tlf.
5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
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FÆLLESSPISNING
Skærtorsdag d. 9. 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.
2343 8243 eller på mail: karen.1@live.dk
Pris: 40 kr. pr. person
Sted: Asserballe præstegård

SORGGRUPPE

FOR UNGE UNDER 25 ÅR
Er du under 25 år og har du oplevet at
miste? Så er det måske noget for dig at
komme med i en sorggruppe, hvor du
kan møde jævnaldrende.
Kontaktperson for sorggruppe for unge
under 25 år: Sogne- og ungdomspræst
Tamira Mariann Jørgensen, tlf. 30481741
eller mail: tmj@km.dk
Unge-huset, Kaplenivej 4, Ulkebøl.
Unge-huset er et hyggeligt hus med mange muligheder for unge ml. 15 og 25 år.
Hver tirsdag kl. 16.00-18.00: Åbent hus
med hygge, kreative ting, 2 PC’ere og
playstation.
Hver anden onsdag i lige uger: Kort- og
brætspil fra kl. 18.00 - 20.30.
Hver anden onsdag i ulige uger: kl.
18.00 - 21.30: Film-, foredrag- og debataftener.
Mulighed for fælles madlavning og spisning fra kl. 17.00.
Bliv »Følger« og følg med på FaceBook:
unge-præst Sønderborg provsti.

SOGNEPRÆST

Mette Dolberg · Ramserl 20 · Ketting
6440 Augustenborg · tlf. 4047 3202
mail: mdo@km.dk · Mandag fridag
Sognepræsten er altid til rådighed for en samtale.
Ring eller mail og aftal tid på forhånd, hvis det er muligt

ORGANIST OG KORLEDER

Jenny Skovmand · Asserballe St. 13 ·
6440 Augustenborg · tlf. 7447 3142 / 5150 1281.

GRAVERKONTOR, KETTING

Graver 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

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/

DEADLINE for næste kirkeblad er d. 25. marts
2020. Kirkeblad nr. 3 - 2020 udkommer i uge 21.
SOGN.DK

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

Unge-huset

Hyggeligt hus med mange muligheder for unge mellem 15 og 25 år.
Januar, februar, marts, april, maj, juni 2020.

ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
DAG
8. marts
15. marts
22. marts
28. marts
(Lørdag)

KIRKEÅRET
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Børnekirkedag

29. marts

Mariæ bebud.

5. april
9. april
10. april
12. april
13. april
19. april
26. april

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske

11.00 Guldkonfirmation

3. maj

3. s. e. påske

10.00 Konfirmation

8. maj

Bededag

10.00 Konfirmation
v. Mette Carlsen

10. maj
17. maj

4. s. e. påske
5. s. e. påske

10.00 Konfirmation

21. maj
24. maj
31. maj

6. s. e. påske
Pinsedag

1. juni

2. pinsedag

ASSERBALLE KIRKE
9.00 ELKJ
11.00 Guldkonfirmation
14.00 Familiegudstjeneste
med Kirketeaterets
»Påskefortælling«

9.30
17.00
9.30 MF
9.30
11.00
17.00 ELKJ

11.00
9.30
9.30

Fælles sogneudflugt.
Der henvises til Augustenborg og Notmark
9.30
9.30 MF
9.30

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

9.30
KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN

Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

Kr. Himmelfart

KETTING KIRKE
11.00 MF
9.30

