KIRKEBLAD
ORTE OG KERTE
September, Oktober og
November 2013

SIDEN SIDST:
Orte Kirke:

Konfirmationer i
Orte og Kerte
fremover:

Dåb:

Kuno Kjærside Christensen, Vildbjerg:
døbt d. 23. juni 2013.

Vielser:
Marina Zigbart og Kristian Leo Pedersen,
Frøbjergvej: viet d. 8. juni 2013.
Karin Bøgedal Jørgensen og Martin Slothuus Nielsen,
(nu begge: Bøgedal Slothuus), Frøbjergvej:
viet d. 6. juli 2013.
Rikke Rousing og Nis Nissen, Orte Byvej:
viet d. 17. august 2013.

Bisættelser/begravelser:

Hans Aage Banke, tidl. Aarupvej: bisat fra Orte
Kirkes kapel d. 22. juni 2013.
Gerda Dahl Nielsen, Bankevejen: bisat fra
Kolding Sygehuskapel d. 28. juni 2013.
Ole Jensen, Bankevejen: begravet fra Orte Kirke
d. 26. juli 2013.
Tove Dalsgaard Friis, Søstrenes Have:
bisat d. 23. august 2013.

2014:
Orte 26-27. april
Kerte 11. maj
2015:
Orte 3. maj
Kerte 10. maj
2016:
Orte 24. april
Kerte 8. maj
2017:
Orte 7. maj
Kerte 14. maj

Kerte Kirke:
Dåb:

Noah Thode Pindstofte Iversen, Salbrovad:
Døbt d. 8. juni 2013.
Cilje Eldrup Christensen, Søllestedvej:
døbt d. 10. august 2013.

Vielser og velsignelser:
Kirsten Myltoft Andersen og Jørgen Jensen,
Kaslundvej: viet i skoven d. 5. juli 2013.
Jeana og Jens Nielsen, Kertevej:
Kirkeligt velsignet i Kerte Kirke d. 17. august 2013.

Bisættelser/begravelser:
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Mary Føns Nielsen, tidl. Engvej:
bisat d. 8. juni 2013.
Tom Jönsson, Pindsende:
bisat d. 15. juni 2013.

Salmemaraton
i Orte:
se side 12

I Kerte? Det bliver
tirsdag d. 7. januar 2014
kl. 19.00-21.00.
Mere herom i næste
kirkeblad.

Tag med på en “fængslende” sogneudflugt søndag
d. 22. september:

Årets sogneudflugt for Orte og Kerte sogne byder på museumsbesøg i det
gamle Horsens Statsfængsel – gudstjeneste og rundvisning i Vor Frelsers
Kirke, som er Horsens´ ældste bygning – samt kulinarisk forkælelse på en
dejlig restaurant i Horsens.
Opsamling ved Orte Kirke kl. 7.30, afgang fra Kerte Kirke kl. 8.00.
Kaffe og rundstykke serveres i bussen.
Kl. 10.00 er der gudstjeneste i den ældste bygning i Horsens, Vor Frelsers
Kirke. Herefter rundvisning i kirken.
Så har vi samlet appetit til en rigtig gourmetmiddag: oksehøjreb og
chokoladekage med pynt på Hotel Danica!
Efter denne dejlige middag skal vi i fængsel: Vi får en guidet rundtur på
Fængselsmuseet i det gamle Horsens Statsfængsel. Fængselsliv gennem 153
år, set fra både den indsattes og den ansattes synsvinkel. En unik oplevelse.
Vi laver en kop eftermiddagskaffe i bussen, og menighedsrådene giver kage til.
Vi er hjemme igen omkring kl. 18.00.
Alt dette for en pris af kun 225 kr.
Tilmelding til Lise Hansen på tlf. 64 43 12 03 senest d. 8. september.
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Konfirmander i kirkerne:
Konfirmandundervisningen starter den første uge i september.
Vi har glædet os til at se de nye konfirmander, som har en masse
godt at bidrage med, når de skal præge kirkelivet de kommende
mange måneder.
Vi nævner i flæng, hvad konfirmanderne plejer at sætte deres
præg på:
Høstgudstjenester – Alle Helgens gudstjenester, hvor
konfirmanderne tænder lys for de døde – Luciagudstjenester,
hvor konfirmanderne bærer lys i mørket og synger – Kyndelmisse
og påske med 9 Læsninger og musik - konfirmandernes helt egen
gudstjeneste, hvor de selv klarer det hele – pilgrimsvandringen… og
så naturligvis den ugentlige undervisning med god aktivitet blandt
konfirmanderne.
Alt dette, tilsat forældrenes engagement og hjælpsomhed, giver
konfirmanderne en stor rolle i kirkerne.

Det første er Høst-familiegudstjenester med
festligt pyntede kirker og musikalske indslag:

I Orte Kirke
søndag d. 29.
september kl. 15.00.
I Kerte Kirke
søndag d. 6. oktober
kl. 10.30.
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Alle Helgens gudstjenester:
søndag d. 3. november kl. 10.30 i Kerte Kirke og kl. 17.00 i Orte Kirke.
Mindegudstjeneste for vore døde. Konfirmanderne tænder lys, og
navnene bliver nævnt på dem, vi har mistet i løbet af det seneste år med
tilknytning til sognene.
Alle er velkomne til en stille stund i kirken med eftertanke og
taknemmelighed over levet liv med vore kære.

Før og efter gudstjenesten er der mulighed
for at sætte lys på gravene. Der vil være
gravlys til rådighed i kirkerne.

Sankt Hans 2013: årets Kerteboer kåret.
Som alle ved, satte midsommeren punktum for en våd forsommer, som
blev afløst af en varm og tør højsommer. Trods det våde vejr lykkedes
det dog at få ild i Sankt Hans bålet i Kerte.
Efter den traditionelle gudstjeneste i kirken gik man i fakkeltog til
Toften.
Blandt de mange fremmødte var meddelelsen om udnævnelsen af årets
Kerteboer imødeset med spænding. I år blev det Helle Damkær Hansen,
Kolleshusvej, som modtog prisen pga. aktivt arbejde i foreningslivet i
Kerte gennem mange år. Tillykke til Helle.
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Konfirmander i Kerte maj 2013
ved en beklagelig fejl kom et forkert billede
med i sidste blad. Så her er det rigtige
billede så alle kan se de flotte konfirmander
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Søren Kierkegaard 200 år
Debataften:
Søren Kierkegaard spørger – vi svarer!
Onsdag d. 18. september kl. 19.30 i Kerte Præstegårds konfirmandstue.
En aften med de spruttende, rødglødende, kritiske spørgsmål fra Søren
Kierkegaards sidste, turbulente år.
Den 11. november 1855 døde Søren Kierkegaard. De sidste år af hans
liv var barske.
Han skændtes med tidens gejstlige om vanekristendom og manglende
indlevelse i troen.
Med denne aften vil vi afslutte markeringen af Søren Kierkegaards 200års fødselsdag ved at se hans spørgsmål til tidens kirkeliv i øjnene. Dén
tids kirkeliv, ja – men også vor egen tids.
For: kan hans kritiske spørgsmål også med rette stilles til vor egen tid?
I denne tid tages der store beslutninger om strukturen for den fremtidige
folkekirke. Hvordan hænger dét sammen med Kierkegaards tanker?
Man vil kunne finde aftenens
Kierkegaard tekster forud for
aftenen enten på kirkernes
hjemmesider, eller ved at ringe
til Eva på 20724766 for at få en
kopi af teksterne. Det skal nemlig
ikke blot være præsten, der giver
svarene denne aften. Du får også
selv muligheden for at bidrage.
Alle er meget velkomne!
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Stemningsbilleder fra SOMMERMUSIK i KERTE
Fire koncerter fyldte sommeren i Kerte Kirke. To af dem var en del af et
øvetræningskursus for talentfulde fløjtenister fra hele landet. Fra 7 morgen til
23 aften blev der trænet både individuelt og sammen. Her følger et lille galleri
med billeder af hvad det hele gik ud på:

Her en gruppe spændte, høflige unge der møder hinanden for første gang...

Her samme flok en uge senere - lige efter en vellykket afslutningskoncert i kirken...

- der lægges planer for øvningen
- der bliver ﬂy"et klaver
- der bliver kræset for maden i
køkkenet ved konﬁrmandstuen
– og der bliver grinet så man får
mavepine...
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Alle rum bliver brugt til øvning - også omklædningsrummet :-)

Koordination og samarbejde bliver trænet
i skolegården, i gymnastiksalen, i konfirmandstuen og i øverummet.

Koncentrationen er på det højeste når der skal spilles og synges til koncerten.

Tak til alle der har støttet og hjulpet med at få kurset til at fungere. Til
Lars Kristian for klaver og nøgler, til Elisabeth for alt, til Jørn Erik for pynt
i kirken mm, til Rikke, Susanne, Jette, Gunhild, Erica, Kamilla, Anne for
mad, klip, rengøring og fragt og ikke mindst til Susanne og Karsten for ører
og tålmådighed. Det var stort!!!! Kh Eva Ø
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Kirkegården i Orte: flot og grøn igen!

Det er skønt at synge når man
kender melodien :-)
Så til seks af efterårets gudstjenester i
Kerte Kirke kan du komme en halv time før
tjenesten starter og kirkemusiker, Eva Ø,
vil gennemgå dagens salmer.
Velkommen til salmegennemgang flg datoer:

10

1. sept kl 11.00
8. sept kl 11.00
6. okt kl 10.00
27. okt kl 11.00
3.nov kl 10.00
24. nov kl 10.00

Alting har en tid, for alt, hvad der sker
under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.
En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.
(…)
For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er
der en tid.
Fra Det Gamle Testamente:
Prædikerens Bog,
uddrag af kapitel 3.
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Salmemaraton rammer Orte Kirke:
tirsdag d. 3. december kl. 19.00-21.00.
Provstiets kirker synger hele salmebogen igennem! Fra ende til anden.
Man kan sagtens være med, selvom man ikke har været med før. Og
selvfølgelig håber vi, at mange af de hårdføre maratondeltagere også vil
komme til Orte.
Vi skal synge fra nummer 491-523 i Orte
Kirke. Det er de salmer, der handler om
Guds kærlighed, om syndsbekendelse og
om Guds tilgivelse. Det er da faktisk ret
stort!
Sognepræst Susanne Andersen fortæller
om nogle af salmernes indhold og strør lidt
fakta og anekdoter ud om salmedigterne.
Når vi har sunget og lyttet, er der en
forfriskning i våbenhuset.

Stillegudstjeneste i Kerte Kirke:
søndag d. 13. oktober kl. 19.00.
Blid musik, ord til eftertanke, stilhed, bøn og
salmesang. Levende lys oplyser kirken, og man
får lov at være helt sig selv som del af et venligt
fællesskab.
Kom trygt og vær med til en anderledes gudstjeneste.
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Advents-musikgudstjeneste i Orte Kirke med Vestfynskoret:
Søndag d. 1. december kl. 15.00.
Første søndag i advent i Orte Kirke byder traditionen tro på
musikgudstjeneste.
Vestfynskoret glæder sig til at medvirke ved gudstjenesten, som
naturligvis også byder på adventstidens tekster og fællessalmer – og på
efterfølgende kirkekaffe.
Alle er meget velkomne til sammen med Vestfynskoret at træde ind i
adventstiden som forventningens tid.

“Fra Holbergs Tid - folketoner og dansesatser”
Duo Askou//Andersen
- spiller musik af bl.a Edvard
Grieg, Carl Nielsen, Pelle
gudmundsen-Holmgreen og
Claudio Monteverdi.

I Kerte Kirke
den 10. november
kl 15.00
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Menighedsrådenes møder:
Orte Menighedsråd: tirsdag
d. 10. september og onsdag
den 9. oktober kl. 19.00
Kerte Menighedsråd: torsdag
den 3. oktober kl 18.00
Alle i Kerte
Præstegårds
konfirmandstue.

Lidt til eftertanke:

Når du tænker - ser ingen dine tanker.
Når du savner - ser ingen dit savn.
Når du er ked af det - ser ingen dine følelser.
Når du har ondt- ser ingen din smerte.
Men når du laver en lille bi"e fejl - ser ALLE det…

Pandekagegudstjeneste i Kerte Kirke:
fredag d. 4. oktober kl. 17.00.
Gudstjeneste i børnehøjde i kirken – efterfulgt af pandekager
med et udvalg af såvel sundt som sødt fyld. Kom og mød et godt
fællesskab med andre børnefamilier. Alle er hjerteligt velkomne.
Også konfirmander og andre, der synes, det kunne være sjovt!
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Bogen om kirkerne i Assens provsti: kan købes hos
præsten Susanne til en pris af 50 kr.
Ring på tlf. 64 43 12 47 eller “fang” mig efter
gudstjenesten!

ADRESSER:
Sognepræst: Susanne Andersen, Kertevej 56, Kerte, 5560 Aarup. tlf. 64 43 12 47
Mandag fri. e-mail: LSAN@km.dk
Sognemedhjælper: Eva Østergaard, tlf. 20 72 47 66
e-mail: evaoestergaard@hotmail.com.

Orte Sogn: www.ortekirke.dk
Formand: Elsebeth Buhl Hededam, Bankevejen 30, 5560 Aarup tlf: 30283465,
e-mail: ehb@km.dk
Graver og kirketjener: Bjarne Nicolajsen, Højbakken 12, 5560 Aarup.
tlf: 21645138 e-mail: bells@mail.dk
Kirkeværge: Mogens Hansen, Orte Byvej 11, Orte, 5560 Aarup. tlf. 64 45 12 28
e-mail: mogenslise@dlgmail.dk

Kerte Sogn: www.kertekirke.dk
Formand: Lars Kr. Pedersen, Bjergevej 14, 5560 Aarup.
tlf. 64 49 17 18 / 20 80 23 89 e-mail: lkped@assens.dk
Graver: Frede Petersen, tlf. 21 76 88 99, e-mail: kertegraver@mail.dk
Kirketjener: Jørn Erik Pedersen, tlf. 40 20 99 47.
Kirkemusiker: Eva Østergaard, tlf. 20 72 47 66
Kirkeværge: Erling Andersen, Havrebakken 4, Kerte, 5560 Aarup tlf. 29 63 51 02

Kirkebladet bliver udgivet fire gange om året i 1400
eksemplarer ogtrykt hos Fair Reklame, Odense.
Redaktionen:
Sognepræst Susanne Andersen
Marie Lyhr, Orte
Lars Kr Pedersen, Kerte
Eva Østergaard, Kerte
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14. s.e. Trinitatis

15. s.e. Trinitatis

16. s.e. Trinitatis

Onsdag

17. s.e. Trinitatis

18. s.e. Trinitatis

Fredag

19. s.e. Trinitatis

20. s.e. Trinitatis

21. s.e. Trinitatis
22. s.e. Trinitatis

Alle Helgens dag

24. s.e. Trinitatis

Tirsdag

25. s.e. Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret

1. søndag i advent

Tirsdag

2. søndag i advent

Sø. 1. sept.

Sø. 8. sept.

Sø. 15. sept.

On. 18. sept.

Sø. 22. sept.

Sø. 29. sept.

Fr. 4. okt.

Sø. 6. okt.

Sø. 13. okt.

Sø. 20. okt.
Sø. 27. okt.

Sø. 3. nov.

Sø.. 10. nov.

Ti. 12. nov.

Sø. 17. nov.
Sø. 24. nov.

Sø. 1. dec.

Ti. 3. dec.

Sø. 8. dec.

10.15

19.00
Salmemaraton

10.15

19.00
Alle Helgensgudstj

10.15

19.00 Høstgudstj

9.00
Rikke Knudsen

10.15

SKYDEBJERG

(se side 12)

19.00 Salmemaraton

(se side 13)

15.00 Adventsgudstjeneste
Med Vestfynskoret

10.15

17.00 Alle Helgensgudstjeneste

10.15

12.00

10.30

10.30

med salmegennemgang (se side 10)

9.00

med salmegennemgang (se side 10)

11.30 med salmegennemgang (se side 10)
10.30 Alle Helgensgudstjeneste

9.00 Rikke Knudsen

(se side 12)

19.00 Stillegudstjeneste

med salmegennemgang (se side 10)

10.30 Høstgudstjeneste

(se side 14)

17.00 Børnegudstjeneste

(se side 3)

15.00 Høstgudstjeneste

Sogneudflugt

(se side 3)

I konfirmandstuen (se side 7)

19.30 Debataften
Søren Kierkegaard og folkekirken

11.30 med salmegennemgang (se side 10)

11.30 med salmegennemgang (se side 10)

KERTE

Sogneudflugt

19.00 gudstjeneste
Konfirmandindskrivning
10.15

ORTE

