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Pinse i det fri

2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10.00
ved spejderhytten i Blommeskobbel
Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste for
hele familien 2. pinsedag ved spejderhytten Blommeshytten, der ligger lige op til Blommeskobbel,
Sønder Kettingvej 17A. Der er gode parkeringsmuligheder ved hytten og skiltning ved landevejen.

Gudstjenesten er i børnehøjde med sang og bibelfortælling. Medbring evt. et tæppe eller campingstol, vi håber på godt vejr, så vi kan side på engen.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde den
medbragte mad. Og måske får vi et stykke kage, da
kirken holder fødselsdag i pinsen?
Alle er velkomne til denne gudstjeneste, som er et
fælles arrangement for Asserballe og Ketting sogne.

Strand, eng, vand, vind og udsyn...
...sådan er det ved Strandgudstjenesten
søndag den 22. juni kl. 9.30.
Vi fortsætter vores gode tradition og håber på godt
vejr og solskin. Sebbelev og Osbæk beboerforening
og sognepræst provst Anne Margrethe Hvas har i
fællesskab gjort klar til gudstjenesten ved Sebbelev
strandeng. Følg skiltene gennem Sebbelev, så er det
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let at finde frem til gudstjenesten på stranden og tag
gerne kaffekurven med. Der er opstillet borde og
bænke, men tag også gerne egen campingstol med,
så kaffen kan nydes efter gudstjenesten.

TAK! for hjælpen
På 2½ time blev der den 9. marts indsamlet
9.033 kr. til Folkekirkens Nødhjælp hos os.
Alle pengene vil blive brugt til stor nytte og støtte af
fattige og sultne især i Etiopien.
Mange tak til alle, der gav pengene, og til de 21 indsamlere, konfirmander, forældre og andre frivillige,
som gik rundt denne søndag eftermiddag i marts
2014.
Indsamlingsleder, Folmer Hvas

Nyt fra sognepræsten
Ved Annette Birk
I al sin glans nu stråler solen, sådan indleder Grundtvig den mest kendte pinsesalme. Og jeg tror, de fleste, der går i kirke pinsedag, forventer, at vi skal
synge denne salme og helst som den første. Så ved
vi, at sommeren er kommet til Danmark. Bøgen er
for længst sprunget ud og markerne står frodige og
grønne.

Med ønsket om en glædelig pinse og en god sommer.

Konfirmanderne 4. maj 2014

Pinsedag er kirkens fødselsdag. Her fejrer vi, at Helligånden kom og virkede i disciplene, så de kunne
tale alle verdens sprog. Fra Jerusalem kunne de begive sig ud i verden og fortælle om Jesus og hans
gerninger. I pinsen sker der det samme, som det
der skete i Babylon. Der ville menneskerne bygge et
tårn, der rakte helt op i himmelen, for at undgå dette, gjorde Gud det umuligt for dem at bygge videre,
ved at fratage dem et fælles sprog. Da menneskene
ikke længere kunne forstå hinanden, blev byggeriet
opgivet. Her greb Gud ind for at forhindre menneskene i at udfolde sig.
I pinsen griber Gud ind ved Helligånden, også ved
at give forsamlingen alle verdens sprog, men nu for
at give mennesker muligheden for at tale sammen.
Alle folkeslag skulle kunne høre budskabet om Jesus
Kristus på deres modersmål.
Pinsen er den sidste store fest i en lang række af forårets helligdage. Med sommerens komme, går vi ind
i kirkeårets hverdag, trinitatistiden. Vi har fejret jul,
påske og nu pinse. Foran os ligger tiden for vækst,
både ude i naturen og inde i kirken.
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hvem der står: „I ham var liv, og livet var menneskers
lys.“ Vi er skabt ved ham og til ham, han er livslyset for os, den livgivende og oplysende sol i vort liv.
Nådestolen har Grundtvig benyttet for at henvise til
Jesu død på korset til frelse for os, der blev stadfæstet i hans opstandelse påskemorgen.

Stående fra venstre: Anne Margrethe Hvas,
Jannik Kryhlmand Collin, Mikkel Degn Jordt,
Mads Blom Christiansen, Henrik Høj Jensen
Siddende fra venstre: Sara Juul Nielsen, Lene Olsen,
Rikke Snitker Kirkegaard, Marlene Jensen Heissel

I al sin glans nu stråler solen hører til blandt de største salmer. Den har et billedsprog med en dybde, der
er åben for mange fortolkninger. Salmen er fuld af
dejlige sommerbilleder, så den kan synges som en
almindelig sommersalme. Men samtidig rummer
teksten også udsagn om den kristne tro.
„I al sin glans nu stråler solen, livslyst over nådestolen…“ i denne sætning kommer vi til at tænke på en
pinsesøndags solskinspragt, men sætningen rummer mere end tanken om sol og sommer. For i gamle dage var solen et billede på den sejrende Kristus.
At det er ham, vi skal tænke på kommer frem i næste linje „livslyset over nådestolen.“ Livslyset henviser til Johannesevangeliet, der indledes med Guds
skabelse af verden ved Ordet, det vil sige Jesus; om

Øverst fra venstre: Michael Schmidt Vibskov Iversen,
Niklas Gefke Madsen, Alexander Hansen, Mads Christian
Hansen, Mathias Frank Hildebrandt, Oliver Agergaard
Sørensen, Simon Kjærgaard, Søren Wind Jensen, Morten
Borne Søndergaard, Annette Birk
Nederst fra venstre: Emil Ardahl, Christine Marie Boysen,
Josefine Gefke Madsen, Debbie Eskildsen, Rikke Borggreen
Kristiansen, Maria Kjærgaard, Niklas Thomsen
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Nyt fra menighedsrådet

Ved formand Poul Steffen Dam

Som I måske har set i dagspressen, så har organist
Sebastian Clasen fået arbejde som organist i Egen
sogn.

Timetallet i vores organiststilling er mindre end en
halvtidsstilling, derfor var det en forventet udvikling, da Sebastian nu er næsten er færdig med den
Præliminære Organist uddannelse i Løgumkloster.

Vi glæder os over de knapt 6 år, han har fungeret i
Ketting og ønsker ham god vind fremover.
Vi har opslået stillingen, men der er ikke noget nyt
i skrivende stund.

Birthe Hedegaard, Guderup, der har virket i kirkekoret i mange år, har besluttet at stoppe inden sommer. Tak også til Birthe for hendes trofasthed over
for Ketting Kirke – vi ønsker hende ligeledes god
vind fremover.
Skulle der blandt læserne findes nogle, der har lyst
til at synge – så er de mere end velkomne!
Sognepræst Margit Nørregaard Lauridsen har sluttet sin ”praktikperiode“ i Ketting. Tak til Margit og
hendes mand Mogens for jeres tid i Ketting.

Kirkegårdstakster
Sønderborg provsti har i de seneste år fastsat taksterne på kirkegården, så man nu betaler det samme
pr. år i hele Sønderborg kommune. Der er kommet
nogle nye poster bl.a. ”fornyelse (ca. 90 kr. pr gravplads pr. år)“ og ”hækklipning (typisk 100-150 kr.
pr. år)“ på takstbladet.
Hækklipning er en årlig udgift, der bliver pålagt alle
gravsteder – vi vil begynde at opkræve denne fra
årsskiftet 2014/15 efter følgende retningslinier.
Indgåede aftaler, hvor der er betalt for vedligeholdelse af et gravsted i fredningsperioden eller gravsteder, hvor der er aftalt, at kirkegåden vedligeholder
gravstedet efter regning i fredningstiden, fortsætter
uden ændringer.
Når en aftale ændres eller forlænges, så opkræver vi
et beløb til betaling for hækklipning i den forlængede tid.
For reserverede gravsteder og gravsteder, hvor fredningstiden er udløbet begynder vi at opkræve et beløb for hækklipning fra årsskiftet 2014/15.
Fornyelse – vi vil ikke opkræve et beløb til dækning
af fornyelse af et gravsted, hvor fredningstiden er
udløbet – men der skal fremover betales for hækklipning efter ovennævnte.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøerne er offentlige og tilhører er
altid velkomne. Møderne holdes i Ketting Sognehus, Kirkevænget 7, Ketting.
De kommende mødedatoer kan ses på Ketting kirkes hjemmeside, www.kettingkirke.dk.
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– Reserver allerede nu søndag den 14. september kl. 9.30-14.00 til sommer-høstfest
med gudstjeneste, spisning og fest.

Gudstjenester i sommerferien
Sommerferietid er ofte lig med at rejse og opleve
nyt. Alt det kan man også herhjemme. Hvad med
at tage til gudstjeneste en søndag i Asserballe, og dér
opleve gudstjeneste i et andet kirkerum, der er indrettet helt anderledes end i Ketting.

Muligheder er der, i skolernes sommerferie veksler
gudstjenesterne mellem Ketting og Asserballe, således at vi skiftes til at holde gudstjeneste.
Se nedenfor hvor og hvornår, der holdes gudstjeneste.

Gudstjenester
Juni 2014
Søndag 1. kl. 11.00
Søndag 8. kl. 9.30
Mandag 9. kl. 10.00
				
Søndag 15. kl. 9.30
Søndag 22. kl. 9.30
				
Søndag 29. kl. 9.30

6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag i det fri
ved Blommeskobbel (se forsiden)
Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis Strandgudstjeneste
ved Sebbelev strand (se forsiden)
2. søndag efter trinitatis i Asserballe

Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk

Annette Birk

3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis i Asserballe
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis i Asserballe

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk

Anne Margrethe Hvas
Anne Margrethe Hvas

Juli 2014
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6.
13.
20.
27.

kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 9.30

August 2014
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

3. kl. 11.00 7. søndag efter trinitatis
Annette Birk
10.		Henviser vi til gudstjenesterne i nabokirkerne på grund af sogneudflugt i Asserballe
17. kl. 9.30 9. søndag efter trinitatis
Annette Birk
24. kl. 9.30 10. søndag efter trinitatis
Anne Margrethe Hvas
31. kl. 9.30 11. søndag efter trinitatis
Annette Birk
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E-mail: amrh@km.dk. Træffes bedst mandag-onsdag 8-9 og torsdag 9-10. Fredag er fridag.
Organist og korleder: vakant
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Sognepræst Annette Birk · tlf. 40 47 32 02, E-mail: abi@km.dk.
Træffes bedst i Asserballe Præstegård onsdag mellem kl. 10.00 -12.00 eller på telefon. Mandag er fridag.

