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2 | PRÆSTENS KLUMME

KOM IND I KAMPEN!
Lige om lidt er der menighedsrådsvalg i vore
to sogne. Eller valgforsamling, som det nu
hedder efter den nye ordning. Tirsdag d. 15.
september er en vigtig dato. Hvorfor? Spørger
du måske, og: Hvad kommer det mig ved? Jo,
en hel masse. For det handler om det nære i
lokalsamfundet. Hvordan vi bedst værner om
det, og bevarer det. Og om, hvor vi mødes. Så
meget er forsvundet gennem tiden i de små
samfund rundt omkring: skolen, købmanden,
posthuset, m.m. og rundt omkring gør forskellige foreninger og frivillige en brav indsats for
at bidrage til lokalsamfundet.
Noget af det sidste, der er tilbage i mange af
landsbyerne, efter forretninger og skole er forsvundet, det er kirken.
Jeg tror, vi er vant til at tage meget for givet.
At kirken altid er der. Men det er skrøbeligt.
Der skal være nogen til at holde gang i den.
For der ligger en masse forarbejde bag ved al
den selvfølgelighed. En masse forberedelser og
planlægning, som det nu engang er sjovest at
dele med så mange som muligt, for at det også
skal nå så mange som muligt, når det kommer
til gennemførelsen af arrangementer, foredrag,
gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Der skal være nogen til at give kirken liv og
kulør og til at bruge den. Nogen til, helt elementært, at gå i kirke om søndagen og være
menighed sammen. Det er en gave og opgave
som alle der er døbte og medlemmer af folkekirken, er blevet betroet. Det handler nemlig
om, hvad kirken er lavet af.
Det har jeg gennem tiden talt med rigtig mange børn og unge om. Også minikonfirmanderne (altså dem, der går i 3. klasse) Og der
var flere ting, vi kunne nævne: træ, metal, og
masser af sten! Og så er der selvfølgelig en
prædikestol, et alter og en døbefont og et orgel
og fine lysestager og en bibel, hvor alle fortællingerne om Gud og Jesus står.

Og så var der dét, som
jeg havde gemt i min
kuffert bag ved alteret.
Én efter én skulle de
komme og kigge og ikke
sige noget om til de andre, hvad de så. Når jeg
åbnede kufferten, kiggede de lige ned i et spejl.
»Jamen, det er jo mig selv« var der flere, der udbrød - og ganske rigtigt: kirken består jo også
af de mennesker, der er i den og sætter sit præg
på den.
Det er ikke bare en bygning.
Det er et fællesskab, som vi alle sammen skal
være med til at holde levende.
For hvert menneske, der bliver døbt, føjes en
ny levende sten til kirken.
Kirken er altså ikke bare døde, tunge sten, der
har ligget på det samme sted mange år. Det
er ikke bare en bygning. Det er også levende
mennesker, der bekender sig til den kristne
tro, og som mødes i kirken for at høre Guds
glade budskab. Det budskab om kærlighed og
tilgivelse, som Gud sendte Jesus Kristus ned til
os med. Han er Guds søn og derfor er han fundamentet, hovedhjørnestenen, som vi bygger
vores kirke på.
Når nogen bliver døbt, som barn, ung eller
voksen, så bliver han/hun medlem af menigheden. Bliver en af de levende sten. Og dermed
bliver han/hun også sat ind i en sammenhæng,
der er større end den enhed, vi kender fra vores
familier og vores venskaber. En sammenhæng,
der er med til at holde liv i det nære.
Det er nu, du har chancen for at være med til at
sætte dig præg på dit sogn de næste 4 år. Brug
den! Mød op til valgforsamlingen d. 15. september!
Med ønsket om et godt og
velsignet efterår til alle!
Mette Dolberg, sognepræst
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Vil du være med til at sikre, at der bliver ved
med at være kirkeligt arbejde i dit sogn?

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

Vil du være med til at præge sit sogn og din
kirke?

Valgforsamlingen i Ketting den 15. september
starter kl. 20.00 i sognehuset.

Så mød op til valgforsamling den 15. september 2020. Her 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.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i
advent den 29. november 2020.
Ved at møde op til valgforsamlingen, er det altså
muligt at sætte dit præg på, hvad din kirke skal
de næste fire år. Hvad enten du kunne tænke dig
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: www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/
Du kan også følge med i arbejdet i dit sogn på:
sogn.dk/ketting eller kettingkirke.dk eller 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.
Med venlig hilsen
Asserballe menighedsråd og
Ketting menighedsråd

NY GRAVERMEDHJÆLPER
Pr. 1. august har Ketting menighedsråd ansat Ricky Petersen Duus som gravermedhjælper ved Ketting kirke. Hvis du
synes, du har set ham før, enten
i kirken eller på kirkegården,
er det fordi Ricky allerede har
været her et års tid som praktikant. Velkommen til Ricky i det
nye job!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD

9. september kl. 19.00, 8. oktober kl. 19.00, 24. november kl. 19.00. Alle møder er i Asserballe præstegård.

KETTING MENIGHEDSRÅD
9. september kl. 15.00, 7. oktober kl. 18.00, 4. november kl. 18.00. Alle møder er kl. 18.30 i sognehuset i Ketting.
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PRAKTIKANT I ASSERBALLE OG KETTING
Foto: Iben Gad

Mit navn er Jakob Bruhn Hansen, jeg er 26 år, og jeg skal i praktik
i Asserballe og Ketting sogne i uge 36, 37, 46, 47 og 48, som et led i
min præsteuddannelse i København.
Til daglig bor jeg på Amager i København, men er født og opvokset
på Als, ligesom jeg regner med at flytte tilbage til egnen, så snart
uddannelsen er færdig.
Som teolog er jeg særligt interesseret i Søren Kierkegaard, som jeg
også netop har afsluttet mit speciale om, på Københavns Universitet. Specialet handlede særligt om, hvilken rolle Gud spiller, når et
menneske forsøger at finde sig selv.
Ud over teologi interesserer jeg mig særligt for landbrug, håndværk og litteratur, og jeg glæder
mig meget til at tilbringe 5 uger i det Sønderjyske og opleve hvordan et rigtigt landsbysogn
fungerer. Jeg er sikker på, at det bliver både sjovt og lærerigt.
Mvh. Jakob

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.
Tid: Torsdage kl. 10.00
Sted: Asserballe præstegård, Bygaden 13, 6440 Augustenborg
Tilmelding: Jenny Skovmand 51501281 eller
jennyskovmand@bbsyd.dk

LØRDAGSDÅB
I KETTING-ASSERBALLE
Lørdagsdåb er mulig den 24. oktober 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.
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KONFIRMANDSTART
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 den 2. september kl. 7.45
i sognehuset, Kirkevænget 7 i Ketting. Konfirmandforberedelsen foregår herefter i sognehuset og kirken, onsdage kl. 7.45 - 10.00. (Efter uge 4 i 2021 slutter forberedelsen kl. 8.45).
Velkommen til de nye konfirmander!

HØSTGUDSTJENESTER I VORE SOGNE
Søndag den 6. september har vi 2 høstgudstjenester: i Asserballe kl. 9.30 og i Ketting kl.
11.00. Efter gudstjenesten i Ketting fortsætter vi i sognehuset med lidt godt at spise og arrangementet er fælles for begge sogne. Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til Jenny
Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk senest 31. august.
På grund af restriktionerne ang. coronavirus har Asserballe menighedsråd besluttet at aflyse
den traditionelle æblefest i år. Vi holder i stedet en høstgudstjeneste i Asserballe kirke, hvor
der efterfølgende er et fælles arrangement for alle i hele pastoratet: frokost i sognehuset i
Ketting kl. 11.45.

SOGNEAFTEN

»OMAN - NATUR OG KULTUR I ET
TOLERANT MUSLIMSK LAND I ARABIEN«
Onsdag den 30. september kl. 19.30 ved Hanne & Jens Eriksen,
Gråsten.
Hanne og Jens Eriksen har boet i Mellemøsten i mere end 31 år, heraf 26 år i Oman. Jens var
som professor i kemi med til at starte landets første universitet i hovedstaden Muscat i 1986.
Oman ligger på den østlige side at den Arabiske Halvø og er på størrelse med Tyskland eller
Storbritannien. Selv om Oman ligger i et geopolitisk brændpunkt med nabolandene Saudi Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Yemen, så er landet yderst fredeligt og må regnes som
et af de sikreste lande i verden. Det skyldes for en stor del den tolerante og venlige befolkning
og deres enevældige og højst elskede leder Sultan Qaboos, som i 2020 vil have regeret landet
i 50 år. Oman har en moderne og velfungerende infrastruktur samt et varieret landskab med
enorme ørkenområder, store sandklitter, høje bjerge op til 3000 m, en 1700 km kyststrækning,
et vadehav, landbrugsområder, byer og parker. Oman ligger som en land-bro mellem Asien og
Afrika på en trækrute for millioner af fugle.
I foredraget fortæller ægteparret om deres mange oplevelser i Oman, om kulturen i landet og
om dets rige dyreliv. Foredraget bliver ledsaget af smukke lysbilleder. Se evt. mere på www.
Birdsoman.com. Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
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SOGNEAFTEN
»DEN SIDSTE KØBMANDSBUTIK I KETTING«
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30 ved Preben Sievertsen
Preben Sievertsen, søn af den sidste købmand Heinrich Sievertsen fortæller om sin far og om hans
butik.
I ældre tid havde Ketting 3 købmandsbutikker, 4 benzintanke, 4 - 5 landbrug, en smed, samt en
del andre håndværksmestre, nu er der ikke mange selvstændige erhverv tilbage.
Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk

SOGNEAFTEN
»FORTÆLLING OM EDITH PIAFS LIV«
Onsdag den 25. november kl. 19.30 ved Lillian Hjorth-Westh
Lillian er tidligere lærer og forstander ved Bornholms Højskole og en fantastisk fortæller, som du vil opleve ved dette foredrag.
Alle kender Edith Piaf fra hendes skønne sange. Alle kender Edith
Piaf, - spurven med den store stemme. Men ikke alle kender hendes
historie. Hendes halvsøster Simone Berteaut har skrevet om hende i
bogen, »Piaf - Frankrigs store sangerinde«. Bogen er udgangspunktet
for foredraget der er en fortælling fra hendes fødsel til død, krydret
med de dejlige sange. Det er en dramatisk livshistorie. Der var store
op- og nedture og man kan høre hende både grine og græde. Hun blev
bare 48 år men nåede de store scener overalt i verden. Det var der ingen der havde regnet med,
da hun i 1915 på dramatisk vis kom til verden i det fattige Belville kvarter i Paris.
Tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk

ALLE HELGENS DAG DEN 1. 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 til Alle helgens gudstjeneste.
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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

FØRSTE SØNDAG
I ADVENT
GUDSTJENESTER OG
JULETRÆSTÆNDING
Vi markerer ventetiden op mod jul med
gudstjenester og juletræstænding efter
de lokale traditioner.
Søndag d. 29. november

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

GRAVERKONTOR, KETTING

Graver Keld V. Maron
Gravermedhjælper Ricky P. Duus
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

ASSERBALLE:
kl. 14.00 Gudstjeneste i Asserballe kirke,
hvor spejderne og børn fra Børnehuset
går Lucia. Efter en kort gudstjeneste tændes juletræet neden for kirken og vi går
over i den gamle skole, hvor julemanden
har gemt sig(med godteposer). Der kan
købes gløgg, kaffe og æbleskiver.
Arrangement i samarbejde
med Ungdomsforeningen

MENIGHEDSRÅDSFORMAND KETTING

KETTING:
kl. 15.15 Julemanden ankommer og juletræet tændes på p-pladsen v. kirken.
Der er godteposer til børnene og gløgg
og æbleskiver til de voksne.

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

Efter juletræet er tændt og julemanden
kørt videre, så fortsætter vi i kirken kl.
16.00, hvor børnene starter med at bære
lys og stjerner ind, før gudstjenesten
starter og det første lys i adventskransen
tændes.
Arrangement i samarbejde
med Landsbylauget

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

HJEMMESIDER

www.kettingkirke.dk · sogn.dk/asserballe

FACEBOOK

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

DEADLINE for næste kirkeblad er d. 29. sept. 2020.
Kirkeblad nr. 1 – 2021 udkommer i uge 47.
SOGN.DK

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

ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
DAG
6. sept.

KIRKEÅRET
13. s. e. trinitatis

12. sept.

Lørdag

13. sept.
19. sept.
20. sept.
27. sept.

14. s. e. trinitatis
Lørdag
15. s. e. trinitatis
16. s. e. trinitatis

4. okt.
11. okt.
18. okt.
25. okt.

17. s. e. trinitatis
18. s. e. trinitatis
19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis

1. nov.
8. nov.
15. nov.

Alle helgens dag
22. s. e. trinitatis
23. s. e. trinitatis

22. nov.
29. nov.

Sidste s. i kirkeåret

6. dec.

2. søndag i advent

KETTING KIRKE
11.00 Høstgudstjeneste
JBH og MD

ASSERBALLE KIRKE
9.30 Høstgudstjeneste
10.00 Konfirmation af
Hørup-konfirmander MC

9.30
9.30 og 11.30 Konfirmation
10.00 Konfirmation
11.00 Guldkonfirmation
11.00 MF
9.30
11.00
9.30

9.30

11.00
9.30
11.00 JBH og MD
m. kransenedlæggelse

11.00 MF
1. søndag i advent 16.00 Familiegudstjeneste
JBH og MD

19.00
9.30 JBH og MD
m. kransenedlæggelse
14.00 Familiegudstjeneste
med Lucia - JBH og MD

9.00 ELKJ

MF - Malene Freksen, Notmark
ELKJ - Elisabeth Krarup Jensen, Augustenborg
JBH - Jakob Bruhn Hansen, praktikant fra
Pastoralseminariet i København
Hvor intet andet er nævnt, prædiker
sognepræst Mette Dolberg.

Høstfrokost i sognehuset i Ketting.

Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

Vi følger de til enhver tid gældende regler
angående forebyggelse af coronasmitte.

