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PLANLÆGNING
& CORONA
Det er to svære størrelser at sætte sammen.
Coronavirussen har sat
sit præg på nærmest
alle dele af vores hverdagsliv - 2020 er og
bliver et skævt år, hvor
meget ikke er som det plejer og vi må finde
nye veje. De restriktioner, vi er underlagt kan
hurtigt ændre sig og få indflydelse på de arrangementer og gudstjenester, der er omtalt i
dette kirkeblad. Det gælder blandt andet også
dette års julefejring i kirken. Hold derfor øje
med dagspressen, hjemmeside og facebook
for opdateringer og ændringer i den periode,
som kirkebladet dækker. I år ligger juledagene
tæt, ja, 4 dage i træk er der gudstjenester med
julens budskab som omdrejningspunkt! Vi vil
derfor opfordre til, også at søge kirken på de
dage, hvor der, som regel er god plads! Det vil
for eksempel sige 4. søndag i advent, juledag
den 25. december, 2. juledag den 26. december
og julesøndag den 27. december.

Vi har to salmesangsgudstjenester i gudstjenestelisten. Det er gudstjenester, hvor fokus vil
være på at få sunget nogle af vores dejlige julesalmer.
Nemlig:
2. juledag den 26. december i Asserballe kl.
9.30 (som reglerne er i skrivende stund må vi
være 50, når vi synger).
Julesøndag den 27. december i Ketting kl.
9.30 (som reglerne er i skrivende stund må vi
være 40, når vi synger).
Her er mulighed for at ønske en julesalme - i
god tid inden gudstjenesten.
Har du en yndlingsjulesalme fra Den Danske
Salmebog og vil du gerne, at vi synger den til
en af de 2 ovennævnte salmesangsgudstjenester, så ring eller skriv til mig med dit ønske,
senest den 8. december.
Med ønsket om en glædelig jul og
et velsignet nytår til alle!
Sognepræst Mette Dolberg

PRÆSTENS JULEHYGGE
Tirsdag den 8. december kl.14.00
I år starter vi med en kort gudstjeneste i Ketting kirke, hvor vi
vil synge nogle af de smukke julesalmer. Derefter går vi i sognehuset og fortsætter eftermiddagen. Jeg medbringer en historie
og sikkert også en lille konkurrence. Der er kaffe på kanden og
julegodter.
Coronarestriktionerne gør, at det er nødvendigt at tilmelde
sig til Jenny Skovmand, tlf. 5150 1281, eller mail: jennyskovmand@bbsyd.dk
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KONFIRMATION 2020
Ketting - Hold 1 2020
lørdag den 19. september
Forrest fra venstre: Kirstine Maigaard
Hermansen, Karoline Gjelstrup Nielsen, Katja Louise Hansen Iversen.
Bagerst fra venstre: sognepræst Mette
Dolberg, Alexander Vindahl Lüders,
Jesper Kiilsholm Thaysen, Emil August
Diener Ringieve, Emilie Karstensen,
Caroline Bladt.

Ketting - Hold 2 2020
lørdag den 19. september
Forrest fra venstre: Mikkeline Lang
Hansen, Sofie Lindberg Petersen,
Sophie Heise Høffner, Signe Jensen.
Bagerst fra venstre: sognepræst Mette
Dolberg, Lærke Tækker Lass, Lucas
Ellegaard Heltoft, Mikkel Hesselberg
Christiansen, Xenia Skjold Hansen,
Ida Iversen.

Asserballe 2020
søndag den 20. september
Forrest fra venstre: Emma Krogh,
Anne Sofie Albeck Callesen.
I midten fra venstre: sognepræst Mette Dolberg,
Anette Louise Baagøe Nissen.
Bagerst: Joakim Iversen.

TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER OG DERES FAMILIER!

4 | MENIGHEDSRÅD

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
Menighedsrådsvalget den 15. september er
nu vel overstået og heldigvis står vi med et
fuldtalligt menighedsråd i Ketting. Dejligt,
det lykkedes. Det nye menighedsråd træder
i aktion den første søndag i advent, nærmere
bestemt søndag den 29. november.
December måned står for døren og dermed
også julen og alle dens traditioner, uden
hvilke vi næsten ikke kan tænke os, det kan
blive en god jul. Men sådan kan vi sikkert
ikke helt tillade os at tænke om julen 2020.
Corona har i skrivende stund (den 1. oktober) endnu ikke sluppet sit tag i vores hverdag og det har den sikkert heller ikke når
julen nærmer sig. Vi må derfor nok forberede os på, at julegudstjenesterne kommer til
at foregå på en anden måde, end de plejer
med en fyldt kirke. Der vil selvfølgelig blive
afholdt gudstjeneste den 24. december, men
hvordan og med hvor mange kirkegængere
inde i kirken kan vi endnu ikke vide noget
om med sikkerhed. Der bliver arbejdet med
alternative løsninger, som selvfølgelig vil
blive annonceret i ugeavisen og på kirkens
hjemmeside, når tiden nærmer sig.
Dette bliver mit sidste indlæg i kirkebladet,
idet jeg har valgt at stoppe som medlem af
menighedsrådet, når denne valgperiode
slutter. Det har været nogle gode år, som har
budt på mange forskellige opgaver. Jeg vil
gerne sige en stor tak til det menighedsråd,
jeg har haft fornøjelsen at være formand for
gennem de sidste 4 år. Vi har sammen nået
mange af de ting, vi har sat os for - men må
også erkende, at der var nogle ting, vi ikke
nåede. Ikke fordi viljen manglede, men fordi der ofte er mange instanser, der skal på
banen, og meget faste procedurer, der skal
følges - og det tager tid og kræfter at få det
hele på plads. Også en stor tak til jer, der
deltager i og støtter op om de arrangementer

af forskellig art, menighedsrådet har taget
initiativ til. Det er bl.a. den opbakning, der
giver energi til at fortsætte det frivillige arbejde. Jeg ønsker alt det bedste for det nye
menighedsråd.
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
På Ketting menighedsråds vegne
Tove Lind
LISTE OVER MEDLEMMER AF
KETTING MENIGHEDSRÅD EFTER
VALGFORSAMLINGEN DEN
15. SEPTEMBER
Gitte Rathje Requate, Benthe Marie Andersen, Flemming Huusmann, Poul Steffen
Dam, Susanna Katrina Stefansson og Robert
M. Schumacher. Som suppleanter er valgt:
Martha Jørgensen, Claus Hansen og Skuli
Stefansson.

Så er det nye menighedsråd kommet på
plads. Og vi er klar til at varetage sognets
opgaver på bedste vis. Vi håber på stor opbakning.
Fra rådet skal lyde ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt velsignet nytår.
Asserballe menighedsråd
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LISTE OVER MEDLEMMER AF ASSERBALLE MENIGHEDSRÅD EFTER VALGFORSAMLINGEN DEN 15. SEPTEMBER
Martin Johanning, Rita Jensen, Yrsa Ryborg,
Karen Margrethe Christiansen og Susanne
Krogh Schmidt. Som suppleanter er valgt:
Anette Nielsen og Pia Jensen.
Såfremt der ikke indgives nye lister inden
4 uger fra valgforsamlingen, træder de
nye råd i funktion 29. november, altså 1.
søndag i advent.

Ved redaktionens slutning er der endnu ikke
fastsat nye datoer for menighedsmøder i de
nye råd. Hold øje med hjemmeside/facebook/
dagspresse for info.

DE NI LÆSNINGER
3. søndag i advent, den 13. december kl. 16.00 i Ketting og
kl. 19.00 i Asserballe. Begge steder er liturg Mette Dolberg.
De 9 læsninger er stemningsfulde gudstjenester, hvor udvalgte bibeltekster læses af lokale læsere. Bibelteksterne 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.

JULEHJÆLP
I KETTING OG ASSERBALLE SOGNE
Har du svært ved at overskue økonomien i julemåneden, så 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 den 8. 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.

GODT NYTÅR!
Den 1. januar 2021 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 2021.

6 | DET SKER

SOGNEAFTEN »DEN ALSISKE BRORSON«
Onsdag den 27. januar kl. 19.30 i sognehuset Kirkevænget 7, Ketting
»Den alsiske Brorson, digteren Peter Ernst fra Ketting«
En tilfældighed reddede en bog fra forbrændingsanstalten. Pastor emeritus Jens Lyster brugte
lang tid på at finde til bunds i bogens historie og oprindelse. Bogen var fuld af ukendte sange
skrevet af digteren Peter Ernst, der boede i Ketting. Jens Lyster fortæller om, hvad han har
kortlagt om digteren Peter Ernst. Kom og hør historien, der er med til at sætte Ketting sogn på
landkortet.
På grund af Corona er det vigtigt med tilmelding til Jenny Skovmand tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk

LØRDAGSDÅB I KETTING-ASSERBALLE
Lørdagsdåb er mulig den 6. 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.

FÆLLES FASTELAVNSGUDSTJENESTE
MED KIRKETEATERET
Søndag den 14. februar er der familiegudstjeneste i Ketting kirke kl. 14.00. Vi fejrer fastelavn
for børn i alle aldre og deres familier. Mød gerne udklædte op i kirken! Vi får besøg af Kirketeateret ved Jens Jødal og vi skal se og opleve en af de dramatiske fortællinger fra Bibelen. Det er
historien om »Daniel - den skøre ku(g)le« - en én-mands-rap-musical med Jens Jødal i 7 roller!
Hold øje med dagspressen, hjemmeside og facebook for mere info 				
om tøndeslagning, m.m. efter gudstjenesten, når vi nærmer os fastelavn.

FILMKLUB: »MINE AFTENER I PARADIS«
Onsdag den 24. februar i sognehuset Kirkevænget 7, Ketting
»Mine aftener i Paradis« er en italiensk romantisk dramafilm fra 1989, der er instrueret og
regisseret af Giuseppe Tornatore.
Filmen er en hyldest til biografen som mødested, den traditionelle film og Sicilien. Den er retrospektiv - vi møder hovedpersonen som ung, som teenager og som barn.
Den udgave vi viser vandt »Prix du Jury« ved Cannes Film Festival 1989 og
en Oscar for bedste udenlandske film samme år.
På grund af Corona er det vigtigt med tilmelding til Jenny Skovmand
tlf. 5150 1281 eller jennyskovmand@bbsyd.dk
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MINIKONFIRMANDER
FORÅR 2021
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 torsdag eftermiddag. 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 den 21. januar
kl. 14.00 - 15.30
Derefter er der minikonfirmand på følgende torsdage: 28. januar, 4. februar,
11. februar, 25. februar, 4. marts, 11.
marts, 18. marts og 25. marts.
Transport: Vi kan hente børnene i bus
ved Fryndesholm og Augustenborg skole. Gør opmærksom på ved tilmelding,
om du ønsker det.
Minikonfirmand foregår i Sognehuset,
Kirkevænget 7b i Ketting, hvis ikke der
gives besked om andet. Det er også derfra, at du skal aftale at blive hentet kl.
15.30.
HUSK! At tilmelde dig
senest d. 19. januar
hos: Mette Dolberg,
tlf. 4047 3202
eller mail:
mdo@km.dk

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
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

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. 21. januar
2021. Kirkeblad nr. 2 – 2021 udkommer i uge 9.

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
29. nov.

KIRKEÅRET
1. s. i advent

KETTING KIRKE
16.00 Familiegudstj. JBH

6. dec.
13. dec.
20. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
27. dec.

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

11.00 MF
16.00* De 9 læsninger
9.30
13.00 + 16.00
11.00

1. januar
3. januar
11. januar
17. januar
24. januar
31. januar

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. h3k
2. s. e. h3k
Sidste s. e. h3k
Septuagesima

15.30*
9.30
11.00 MF

7. februar
14. februar
21. februar
28. februar

Seksagesima
Fastelavn

9.30
14.00* Familiegudstjeneste
9.30
11.00

7. marts

3. s. i fasten

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

ASSERBALLE KIRKE
14.00 Familiegudstj. JBH
19.00* De 9 læsninger
14.30
9.30
9.30* Salmesangsgudstj.

9.30* Salmesangsgudstj.
14.00*

9.00 ELKJ
9.30
16.00

9.30
9.30
9.30

9.30

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

KIRKEKAFFE EFTER
GUDSTJENESTEN

Hvor intet andet er nævnt, prædiker
sognepræst Mette Dolberg.

Videbæk Bogtrykkeri A/S · 97 17 11 22

MF - Malene Freksen, Notmark
ELKJ - Elisabeth Krarup Jensen, Augustenborg
JBH - Jakob Bruhn Hansen

