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Ketting Sogns
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Sommer-høstfest
Søndag den 14. september kl. 9.30 – 15.00
Vi vil forsøgsvis slå Høstgudstjenesten og Sommerfesten sammen.

K i r k e b l a d

nr. 4
september, oktober og november 2014

foto: frh

Alle er velkomne, men tilmeld jer af hensyn til maden på 28 25 14 87 eller kettingsogn@hotmail.com.
Poul Steffen Dam

i Kirken:
· 9.30 Høstgudstjeneste.

Gospel med over 70 konfirmander
og eget husorkester

i Sognehuset:
· 10.45 Kaffe m. kage formanden fortæller om
planer og om årets gang i sognet
· 12.00 Mad v. BS Food
· Konfirmandbilleder.
Vi er ved at gøre klar til at hænge konfirmandbillederne op i sognehuset, men vi mangler oplysninger på nogle af vores konfirmandbilleder,
vi vil bede deltagerne om hjælp.
· Er det nogen der har konfirmandbilleder fra før
1984 – tag dem med vi vil gerne have lov til at
kopiere dem.
· 14.00 Musik og underholdning v. Saxappeal,
dertil kaffe og en småkage.
· Ca. 15.00 SLUT.

Søndag den 26. oktober kl. 10.30
i Vester Sottrup kirke
Konfirmander fra Ketting, Asserballe og Vester
Sottrup har sammen med organist og gospelinstruktør Peter Steinvig brugt hele lørdagen på at
forberede dette brag af en gospelgudstjeneste.
Det er 5. år vi holder en sådan gospelgudstjeneste,
og i år er det Vester Sottrups tur til at lægge kirke
til denne helt særlige gudstjeneste. Igen har vi haft
held med at sammensætte et helt særligt gospelorkester til lejligheden. Så gå ikke glip af denne
livsglade og begejstrende gudstjeneste.
Anne Margrethe Hvas

Nyt fra sognepræsten
Ved Anne Margrethe Hvas
2014 markerer vi vigtige jubilæer
I april var der særligt fokus på 150 året for 1864.
En krig og et nederlag, der på mange måder stadig
præger os som danske. Også en anden krig markeres særligt i år. Den 1. august ringede kirkeklokkerne rundt i landet for at minde os om 100-året for
1. verdenskrigs begyndelse. En krig der på mange
måder skabte ar i sjælen på de soldater, der deltog,
de familier der mistede, og en krig der blev skelsættende for Europas lande. 1. verdenskrig står især for
vores landsdel stadig i levende erindring, da vi hver
år markerer afslutningen på denne forfærdelige krig
den 11. november.
Folkeskolen og Bibelen
For 200 år siden var der to begivenheder, der siden
har præget hver eneste dansker. I 1814 underskrev
Kong Frederik den 6. en række såkaldte anordninger, der fastslog undervisningspligten for alle danske børn. Det blev begyndelsen på folkeskolen, for
Danmark fik et skolesystem, hvor staten skulle sørge
for undervisning for jævne folks børn i den såkaldte
almueskole. Dermed var skolen nu ikke kun noget
for de riges børn, men for alle.
Bibelselskabet blev stiftet i maj 1814. Bibelselskabets
opgave er at oversætte og trykke bibler, så enhver
kan læse biblen på sit eget sprog, og så barn som
voksen kan få mulighed for at lære Biblens budskab
at kende. Derfor udgiver Bibelselskabet i dag både
den traditionelle bibel, men også tegneserier, børnebøger, legetøj og spil. Alt med det formål at åbne
biblens univers, så vi forstår mere og mere af den
rigdom, der ligger gemt i de mange bøger.
Bibel betyder bibliotek
Bibelen består af mange forskellige bøger og udvælgelsen af skrifter til henholdsvis Det gammel Testamente og Det nye Testamente foregik over en meget
lang årrække. Afslutningen på hvad bibelen skulle
indeholde, kaldes kanonisering. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige
kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus. (Læs
mere på: http://www.bibelselskabet.dk.
Denne lange proces er for mig et bevis på, at de
bibelske skrifter er levende bøger, der åbner for ny
indsigt også i dag. Derfor oversætter vi også gentagne gange biblen på ny, så vi kan læse vores bibel

på nutidigt dansk. I anledning af jubilæet udgiver
Bibelselskabet et Bibelmagasin, som Ketting menighedsråd giver videre, som gave ved sommer-høstfesten den 14. september.
Hans Adolph Brorson
Det sidste store jubilæum er 250 året for salmedigterne Brorsons død. H. A. Brorson var dansk salmedigter og biskop i Ribe. Særligt i Sønderjylland har
Brorson haft stor betydning, fordi han, som præst,
skrev mange salmer og udgav dem i små hæfter til
den danske del af befolkningen i Tønder. Da Brorson i 1739 blev stiftsprovst i Ribe, valgte han at samle alle de små Tønder-hæfter i én udgave, som fik
navnet ”Troens rare Klenodie”. Den udkom i 1739.
Sådan blev mange Brorson salmer kendte og elskede
i store dele af Sønderjylland. Nogle af Brorsons salmer hører stadig til blandt vor tids store favoritter.
F.eks. ”Op, al den ting, som Gud har gjort“ og julesalmen ”Den yndigste rose er funden“.
På den måde griber alle disse forskellige jubilæer ind
i det liv, vi lever i dag. Vi fejrer eller markerer personer og begivenheder, fordi de både har formet og
stadig former vores liv og selvforståelse.

Særlige gudstjenester
Alle helgens dag med navneoplæsning
Søndag den 2. november kl. 11.00
Vi tænder et lys for dem, vi har mistet i årets løb og
navnene på vores kære, der ikke længere er iblandt
os, læses op. Derved mindes vi om, at vi lever i håbet
om og troen på, at Guds løfte gælder os alle, både
os selv og vores døde, at vi alle hører hjemme i hans
nærvær. Såvel i livet som i døden. Traditionen med
navneoplæsning og lystænding er en gammel kristen tradition, som fortsat lever her i sognet.
Inden gudstjenesten er der formiddagskaffe i Sognehuset kl. 10, hvor enhver er velkommen til at deltage.
Anne Margrethe Hvas

Mindedag for faldne
under 1. verdenskrig
Søndag den 9. november kl. 11.00
Da det i år er 100 år siden starten på 1. verdenskrig
vil vi udvide kransenedlægningen ved mindesøjlen
med et arrangement i sognehuset.Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse og så frokost i sognehuset. Her fortæller efterkommere af sognets faldne
lidt af det de ved om deres forfædre.
Poul Steffen Dam
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Juletræ og lysgudstjeneste

1. Søndag i Advent kl. 15.15 og kl. 16.00
Søndag den 30. november, 1. Søndag i Advent er
det igen tid til den traditionsrige indledning på adventstiden. Kl. 15.15 tændes juletræet på p-pladsen
ved kirken. Landsbylauget sørger for en fornøjelig
tid med æbleskriver, julemand, juletræsdans og slikposer til børnene. Kl. 16.00 begynder gudstjenesten,
hvor børnene bærer lys og stjerner ind i kirken. Når
alle lys og børn er kommet ind i kirken og adventskransen er blevet tændt holdes en kort festlig børnefamiliegudstjeneste.
Anne Margrethe Hvas

Sognemøder

Sognemøderne holdes i sognehuset,
Kirkevænget 7, Ketting.

Syng dansk

Onsdag den 29. oktober kl. 19.30
Vi vil synge danske viser, sange og salmer fra Højskolesangbogen i anledningen af Spil dansk dagen
i oktober. En skøn blanding mellem nye og kendte
sange.

Kom og få rørt sangstemmerne, inden vores tradition for fællessang uddør. Der gøres i disse år flere
tiltag for at opprioriterer den danske sang tradition.
Der er oprettet en skole ved Herning for at styrke
den danske sangskat, ligesom ”Spil dansk” dagen
også gerne skulle puste liv i fællessangen.
Annette Birk

Origami

Onsdag d. 26. november kl. 19.30
Origami er japansk og betyder papirkunst – kunsten at
kunne folde papir. Organist
Sebastian Clasen lærer os
det. Billedet viser en Trane.
Poul Steffen Dam

Kommende sogneeftermiddag
– notér dato
Torsdag den 11. december kl. 14.00
Tilmelding til arrangementer
Alle er velkomne til sognemøderne - det koster
ikke noget at deltage. Hvis I vil deltage i arrangementer med kaffe og mad, vil vi gerne af hensyn
til det praktiske arrangement, have tilmelding på

kettingsogn@hotmail.com – eller på telefon 28 25
14 87 oplys arrangement og antal personer. Man
kan også sende en SMS til nummeret.
Poul Steffen Dam

Nyt fra menighedsrådet

Ved formand Poul Steffen Dam

Menighedsrådsmøder:

Menighedsrådsmøder er offentlige og tilhørere er
altid meget velkomne. Møderne holdes i Ketting
Sognehus, Kirkevænget 7, Ketting.
De kommende møder er:
Onsdag den 10. september kl. 19.00
Onsdag den 1. oktober kl. 19.00
Onsdag den 12. november kl. 19.00

Ketting Sogns filmklub

Onsdag den 24. oktober kl. 19.30 ser vi i Filmklubben: De urørlige. Derefter diskuterer vi filmen
over et glas rødvin og lidt ost.

Den franske feel good-komedie De urørlige er baseret på en virkelig historie. Filmen giver et indblik i
hvad relationer imellem mennesker med forskellig
baggrund kan give. Filmen er blevet set af mange
og indeholder mange emner der kan diskuteres.
Hvordan opfører os over for hinanden, mødet med
nogle der ikke lige ligner os m.m?
Phillipe er hvid, mangemillionær, der bor i Paris’
fineste kvarter og er lam fra halsen og ned efter
en ulykke. Driss er sort, arbejdsløs, småkriminel
og bor i en forstadsghetto. Da Phillipe vil ansætte
en ny hjælper, søger Driss modvilligt jobbet, for at
være berettiget til kontanthjælp og forventer at få
det kategoriske ”nej”, som han er vant til. Men Philippe, der savner forandring i sit liv, hvor han lever
pakket ind i vat, overrumples af Driss’ sarkasme
og befriende mangel på medlidenhed. De to oparbejder et usædvanligt venskab, som kommer til at
udfordre deres respektive verdensbilleder. Alle er
velkomne.
Tilmelding til Annette Birk 40473202 eller
abi@km.dk, senest søndag den. 21. august.

Minikonfirmander
I september deltager 3. kl. fra Sønderborg kommune i Jesus på Slottet, en form for total teater hvor
historier om Jesus fortælles. En opfølgning på dette,
kunne være at deltage i minikonfirmand forløbet.
I efteråret vil børn i 3. kl., der bor i Ketting sogn,
blive inviteret til minikonfirmand. I skrivende stund
er tidspunktet ikke fastsat, da vi ikke kender skole-

skemaet. Vi vil mødes nogle eftermiddage, hvor vi
vil være kreative, synge, hører historier fra bibelen
og have tid til at tale sammen. Børnene hentes og
bringes ved skolen. Tilmelding og nærmere information til minikonfirmandforløbet uddeles på
Augustenborg skole.
Annette Birk

Gudstjenester
September 2014
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7.
14.
21.
28.

kl. 11.00 12. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 Sommer-høstfest
kl. 10.00 – 14.00 Æblefest i Asserballe
kl. 9.30 15. søndag efter trinitatis

Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk
Annette Birk

Oktober 2014
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5.
12.
19.
26.

kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 9.30
kl. 10.30

16. søndag efter trinitatis
17. søndag efter trinitatis
18. søndag efter trinitatis
Konfirmand-gospel i Vester Sottrup kirke

Anne Margrethe Hvas
Annette Birk
Annette Birk
Præsterne

November 2014
Søndag 2. kl. 11.00
				
Søndag 9. kl. 11.00
				
Søndag 16. kl. 9.30
Søndag 23. kl. 9.30
Søndag 30. kl. 16.00

Allehelgen med navneoplæsning
Annette Birk
Der er morgenkaffe kl. 10 i Sognehuset
21. søndag efter trinitatis
Anne Margrethe Hvas
Der er kransenedlæggelse efter gudstjenesten (se side 2)
22. søndag efter trinitatis
Annette Birk
Sidste søndag efter trinitatis
Annette Birk
1. søndag i advent (se side 3)
Anne Margrethe Hvas
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