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TANKER I EN CORONATID!
Meget har været anderledes i de seneste måneder på grund af udbruddet af coronavirus. Her
i skrivende stund, ved deadline sidst i marts
måned, er det ikke til at vide, hvordan verden
ser ud til juni, hvor dette kirkeblad udkommer.
Ej heller er det til at spå om, hvilke restriktioner
der eventuelt vil gælde for både vores samfund
som helhed og det kirkelige liv som sådan. Vi
håber selvfølgelig på at kunne gennemføre alle
de gudstjenester og alle de arrangementer, der

er beskrevet i nærværende blad. Men vi er
jo til enhver tid underlagt de restriktioner, der
måtte gælde. Hold derfor også øje med dagspressen, hjemmeside og
facebook for aflysninger eller ændringer.
Med ønsket om godt helbred og en god sommer
Mette Dolberg, sognepræst

EN KÆLDERHISTORIE
Da jeg var barn, boede jeg med mine forældre
Nå, men huset havde kælder, stueetage og loft.
i det hus, som Elmer havde bygget. Det var et
I kælderen blev der opbevaret alle mulige mærmindre parcelhus i en mindre by. Elmer var min
kelige, men også spændende ting. Kasser med
fars kammerat fra skoletiden og de havde genalt mit gamle legetøj. Min mors store syltekruknem årene bevaret kontakten med hinanden.
ker, der kunne være fyldte med mange forskelFor eksempel hjalp de hinanden med den fællige gode sager: klejner, for eksempel, når det
les hobby: biavl. Når det var sæson for at bierne
var jul. Syltede græskar, rødbeder, asier. Inde
sværmede, ringede folk nogle gange og bad om
i værkstedet stod min far og gjorde vokstavler
hjælp til at få sådan en sværm fjernet fra haven.
klar til bierne. Det var dem, de byggede videre
Vi havde nogle særlige flettede
på og forseglede, så honninbikuber af halm til det, kan jeg
gen ikke løb nogen steder. Det
OM AFTENEN, NÅR var et sindrigt system, som jeg
huske. Af form som en stor tehætte, nærmest. Det gjaldt om DET VAR MØRKT ...
var meget fascineret af. Tavat få lokket bidronningen derlerne bestod af en træramme,
BLEV DET ET Uind, for så fulgte resten med.
og gennem rammen blev der
HYGGELIGT STED.. trykket et stykke ståltråd. I
Elmer blev engang bedt om at
hente en sværm i en have. Han
topppen af rammen sad to søm
havde ingen kube at putte sværmen i, så meget
i hver sin side, hvor han hæftede ståltråden fast.
resolut savede han den gren af, som sværmen
Så lagde han et stykke voks hen over rammen
sad på. Da han ikke havde nogen bil, transporog ståltråden, ledte strøm gennem sømmene,
terede han sværmen hjem på sin knallert, mens
og vupti! Sad vokspladen fast på tavlen. Kungrenen med bierne lå hen over styret. Det var
sten var at stoppe opvarmningen lige i rette tid,
en typisk Elmer-løsning. Og det var altså hans
inden varmen ledte ståltråden helt igennem
hus, vi boede i. Hvert andet år skulle terrassen
vokspladen. Det duftede fantastisk. Og lige
mures op og males, fordi den smuldrede. Jeg
uden for døren stod det gamle køleskab, som
husker det som en fast bestanddel af sommervar lavet om til varmeskab, for det var her de
ferien i al den tid, jeg boede hjemme: blande,
nye dronninger blev »udklækket«, endnu en
mure op og male.
fascinerende ting ved kælderen.
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Der stod også en kæmpestor fryser, en gammel
virkelig tage mig sammen: »måske skal jeg dø
model. Lukkemekanismen var i stykker, så i
nu« kan jeg huske, jeg gentagne gange sagde
mange år stod der en 10 liters dunk med hyltil mig selv, inden jeg åbnede kælderdøren og
debærsaft oven på låsen for at holde låget nede.
begyndte nedstigningen til det ukendte. Og jeg
I mange år, den samme dunk, det gærede selvgjorde op med mig selv: »Men hvis det er nu,
følgelig. Jeg kan huske, at fryserens logo havde
så er det nu, og så må det være sådan!«. og tog
et billede af en isbjørn. Og den var faktisk stor
det første skridt. Jeg kunne selvfølgelig have
nok til at rumme en isbjørn, tror jeg, hvis det
nægtet pure at hente noget som helst i den fryskulle være. Sådan så den i hvert fald ud denser. Jeg kunne være blevet det, som min mor
gang, med barneøjne. Da min mor endelig fik
kaldte »obsternasig«, altså på tværs og usamen ny, energibesparende fryser,
arbejdsvillig. Men det ville jeg
dalede strømforbruget i huset
heller ikke. For ingen skulle se,
EN BØN OM, AT
markant. Men jeg husker det
at jeg var bange. Dengang satte
store monstrum af en gammel
GUD MÅ GIVE OS det hele min eksistens på spidfryser, som stod og brummede
sen at skulle bevæge mig ned
STYRKE OG MOD
i det varme kælderrum.
i kælderen. Men jeg gjorde det
OG
TRO...
alligevel, nok også fordi jeg var
Egentlig havde jeg det fint nok
og er, temmelig stædig. Der
med kælderen, men det var
gik
mange
år,
før
jeg fortalte min mor, hvad det
om dagen. Om aftenen, når det var mørkt, var
satte
i
gang,
når
hun
bad mig om at hente noget
det en helt anden sag. Så blev det et uhyggei
kælderen.
»Det
anede
jeg virkelig ikke« sagde
ligt sted. »Kan du ikke lige gå ned og hente en
hun undrende.
pakke fars i fryseren« kunne min mor ganske
spontant og helt uskyldigt sige til mig. Men
Igennem et helt liv kan der være mange forhun anede jo heller ikke, hvad hun satte i gang
mer for fare, som vi må se i øjnene. Nogle er
inden i mit barnehoved. Som 8-9 årig var det at
reelle, andre er noget, vi forestiller os. Det at
gå ned i kælderen om aftenen, det samme for
være bange kan også være en måde at vi pasmig som at skulle se alt det mest forfærdelige i
ser på os selv og hinanden. Det svære er, når
øjnene. Lyset var dårligt. Trappen, som Elmer
frygt eller angst begynder at styre vores hverhavde lavet, var kantet og hård, og man skulle
dag totalt. Der er et gammelt udtryk, som jeg
i den grad passe på med, hvor man satte sine
har tænkt meget over på det seneste, det lyder:
ben. Min mor faldt der engang og slog sit ben
»Gud i vold«. Det har ikke noget med korporlig
noget så slemt. Det havde gjort indtryk. Desfysisk vold at gøre. Nej, når man selv siger, eller
uden stod der noget på næsten hvert trin: langs
ønsker nogen »Gud i vold«, så er det både et
væggen var der linet op med kassen med skoønske og en bøn om, at Gud må passe på os
pudsningsgrej, et net med mine bolde, sjippeeller den anden i hvert skridt vi måtte tage. Der
tov, spraydåser, sko, malerbøtter. Når man haver en frimodighed over det, som taler angst og
de overvundet trappen, stod man foran kassen
frygt imod. En bøn om, at Gud må give os styrmed sodavand, som kun var til fødselsdage og
ke og mod og tro med videre på vores vej. Uanandre højtider. Et sving til venstre, så skulle
set hvor meget kaos og hvor mange usikkerheman gå et par meter, før man kunne tænde lyder, der så kan være at skulle forholde sig til.
set i det store kælderrum, hvor fryseMette Dolberg
ren stod. Buh, det var uhyggeligt! Jeg
brød mig bestemt ikke om mørket.
Det var jo ikke til at vide, hvad der
gemte sig af »busserøh-mænd« bag
kasser og møbler og døre. Jeg skulle
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KONFIRMATIONSDATOER
Asserballe Kirke
lørdag den 6. juni kl. 10.00
• Anne Sofie Albeck 		
Callesen
• Anette Louise Baagøe 		
Nissen
• Emma Krogh
• Joakim Iversen

• Emil August Diener 		
Ringive
• Emilie Karstensen
• Jesper Kiilsholm Thaysen
• Katja Louise Hansen
• Karoline Gjelstrup Nielsen
• Kirstine Maigaard 		
Hermansen

Ketting Kirke
søndag den 7. juni kl. 9.30
• Alexander Vindahl Lüders
• Caroline Bladt

Ketting Kirke
søndag den 7. juni kl. 11.30
• Ida Iversen
• Lucas Ellegaard Heltoft

• Lærke Tækker Lass
• Mikkel Hesselberg 		
Christiansen
• Mikkeline Lang Hansen
• Signe Jensen
• Sofie Lindberg Petersen
• Sophie Heise Høffner
• Xenia Skjold Hansen

Konfirmandernes navne
bringes kun, når der er givet
skriftligt samtykke dertil.

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.

LØRDAGSDÅB
I KETTING-ASSERBALLE
Lørdagsdåb er mulig den 1. august 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. (Vær opmærksom
på myndighedernes gældende begrænsning af deltagerantal).
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NYT FRA

KETTING MENIGHEDSRÅD

Alt bliver udsat eller aflyst i disse Corona-tider,
blot ikke deadline for at indlevere materiale til
sommerens kirkeblad, som er d. 1. april. Gad
vide, hvor meget af det, vi har planer om at skulle lave i den kommende tid, der bliver til noget?
Forhåbentlig har vi lagt Corona tiden og dens
indskrænkelser bag os og er kommet godt ud på
den anden side, når dette kirkeblad udkommer.
Nok rig på en masse erfaringer, som ingen af os
havde drømt om.
Som det fremgik af det sidste kirkeblad, så er der
til efteråret valg til Menighedsrådet. Det er en
både spændende, men også stor opgave at gå ind
i menighedsrådsarbejdet. Jeg har fået indsigt i en
masse ting, heraf også ting, som jeg i hvert fald
ikke havde forestillet mig, at jeg skulle forholde
mig til. Ting som f.eks. lovgivning i forbindelse

NYT FRA

med sanering af noget af den skov, Ketting kirke
ejer, eller planer for fremtidens kirkegård, ansættelse af personale ved kirken og meget, meget
mere. Det er et hverv, som jeg absolut vil opfordre dig til at påtage dig, hvis du skulle have lyst til
det. Har du lyst til at høre mere om menighedsrådsarbejdet, vil der i løbet af foråret/sommeren
blive afholdt informationsmøde i Sognehuset.
Du er også velkommen til at kontakte mig på
2494 7913.
Jeg vil ønske alle en rigtig god og varm sommer
med masser af mulighed for at være sammen
med dem, vi holder af og som vi måske ikke har
kunnet være så meget sammen med, som vi gerne ville i Corona-tiden.
På Ketting menighedsråds vegne
Tove Lind

ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD

I skrivende stund er coronaepidemien over os,
og har lammet hele verden. Vi håber, at når det
her bliver læst, at vi er på den anden side og kan
se fremad. Livssynet bliver også nok forandret Vi er da blevet belært om at intet er for givet. Al
verdens teknik har intet kunne stille op - ej heller
rigdom og materielle goder. Så det er vist godt
nok lige at blive mindet om, at vi har noget, der
er større end os. Det kan sætte mange tanker i
gang. I den forgangne tid blev alting vendt op og
ned i vores kirke. Kirkegang - arbejdsgang - aflysning af diverse arrangementer og møder. Men
vi har løst det på bedste måde.

I præstegården har vi syet mundbind, som kan
bruges igen, når de er kogt. Det blev til ca. 100
stk. Vi sad i hver vores stue og syede - så reglerne blev overholdt. Vi skal nu i gang med at
få præstegården kalket, stalden, stuehuset og ny
hovedtrappe. Men hverdagen skal først vende
tilbage. Vi har jo også menighedsrådsvalg (valgforsamling d. 15. september) og vi håber på god
deltagelse og opbakning - det er jer derude, som
bestemmer valget.
Asserballe menighedsråd
ønsker jer en dejlig sommer!
Karen Margrethe Christiansen

ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD

10. juni. Alle møder er kl. 9.30 i Asserballe præstegård.

KETTING MENIGHEDSRÅD
3. juni, 2. september Alle møder er kl. 18.30 		
i sognehuset i Ketting.

ORIENTERINGSMØDET
En ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet betyder, at orienteringsmødet om valg til menighedsråd flyttes fra 12. maj
til 9. juni 2020.

OBS!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
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FRILUFTSGUDSTJENESTE

MED FÆLLES KONFIRMANDINDSKRIVNING
Til september starter nye konfirmander fra 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: søndag d. 21. 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 umiddelbart efter gudstjenesten. Der vil ligeledes blive givet en
kort introduktion til forberedelsen og opstarten i september. Er du forhindret i at deltage denne
dag, kan du også lægge tilmeldingen i postkassen ved præstegården, Ramserl 20, Ketting.
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 lidt at spise og en forfriskning.

FRILUFTSGUDSTJENESTE I SEBBELEV STRANDENGE
Søndag d. 2. august kl. 10.00
Vi håber på godt vejr denne søndag i august, hvor gudstjenesten er henlagt til Sebbelev Strandenge. For knap så stedkendte skal man huske at køre ud af den vej, der
hedder »Sebbelev Skov«, så kommer man til det rigtige sted. Sebbelev Beboerforening
er så venlige at stille borde og bænke an. Husk at medbringe din egen kaffe og kop!

SOGNEAFTEN
Onsdag d. 26. august kl. 19.30 ved historiker René Karpantschof
Sønderjyllands genforening og folkenes selvbestemmelse
Genforeningen 1920 satte punktum for årtiers national strid, da man simpelthen delte Slesvig midtover langs nutidens dansk-tyske grænse. René Karpantschof fortæller delingstankens historie med krig og tragedie, som kunne være undgået. Og desuden en lille historie fra Asserballe. I 1920 spurgte man endelig slesvigerne selv, om de ville høre
til Danmark eller til Tyskland. Den løsning var faktisk blevet foreslået fra både dansk og tysk side
lige siden 1840erne. Men hver gang gik det galt, så i stedet udkæmpede man to blodige krige. I
dag taler grænselandets danske og tyske mindretal for en fædrelandskærlighed uden nationalhad - og kan vi ikke alle lære af det?
René Karpantschof er historiker og en meget erfaren formidler, og netop dette
foredrag anbefales af det officielle Genforeningen2020. Desuden er han aktuel
med bogen De stridbare danskere, 1848-1920 om bl.a. den nationale strid, ligesom han er historisk konsulent for DR’s store genforeningsserie, Grænselandet.
Helst med tilmelding til Jenny Skovmand, tlf. 5150 1281 el. på mail: jennyskovmand@bbsyd.dk
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KONFIRMANDSTART 2020
De nye konfirmander fra Ketting-Asserballe pastorat starter deres konfirmandforberedelse onsdag d. 2. sept. kl. 7.45,
hvor vi mødes i Ketting sognehus, Kirkevænget 7. Konfirmandforberedelsen vil
derefter foregå på onsdage kl. 7.45- 10.00
frem til uge 4, 2021. Derefter ligger forberedelsen indtil påske i tidsrummet kl.
7.45 – 8.45. Efter påske 2021 kan der evt.
blive tale om enkelte eftermiddagstimer,
og i løbet af året et arrangement om lørdagen, som hører med til forberedelsen.
Konfirmanderne skal selv sørge for
transport til sognehuset om morgenen.
Har du brug for transport fra sognehuset
og til skolen i Augustenborg, så kan menighedsrådene sørge for bus. Men husk
at gøre opmærksom på dette ved tilmelding (til præsten).
Konfirmationsdatoer 2021
Ketting 2. maj kl. 10
Asserballe 8. maj kl. 10

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

DONATION AF

KONFIRMATIONSTØJ
Mange har fået ændret konfirmationsdato i år. Måske kommer det til at betyde,
at bukserne blive for korte eller kjolen
for lille? Eller måske har du brugt konfirmationstøj, som andre kan få glæde af?
Der er mulighed for at donere tøjet til
videre brug, eller måske finde noget, du
kan passe. Det er menighedsrådsformand
i Asserballe, Karen Margrethe Christiansen, der vil stå for formidlingen af tøjet, og
du er velkommen til at kontakte hende på
tf. 2343 8243.
Vi takker for det fine tøj, der allerede
er blevet indleveret.

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. 10. juli 2020.
Kirkeblad nr. 4 - 2020 udkommer i uge 34.

SOGN.DK

Du kan finde oversigt over gudstjenester
og arrangementer i begge sogne på kalenderen
på www.sogn.dk
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10. s. e. trinitatis
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KETTING KIRKE

ASSERBALLE KIRKE
9.30
10.00 Konfirmation

9.30 Konfirmation
11.30 Konfirmation
9.00 ELKJ
11.00 Friluftsgudstjeneste
med fælles konfirmandindskrivning
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
10.00 Friluftsgudstjeneste,
Sebbelev Strandenge
9.00 ELKJ
16.00 MF
11.00 MF
9.00 ELKJ
11.00

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

DAG
1. juni
6. juni
7. juni

