KIRKEBLAD
ORTE OG KERTE
Juni, juli og august 2014

SIDEN SIDST:
Orte Kirke:

Konfirmationer i
Orte og Kerte
fremover:

Bisættelser/begravelser:
Anne Margrete Storm Ulskov Madsen,
Nydamsvej:
bisat d. 4. marts 2014.

2015:
Orte 3. maj
Kerte 10. maj

Poul Otto Rasmussen,
Brændholt:
bisat d. 3. april 2014.

2016:
Orte 24. april
Kerte 8. maj

Orla Thomsen,
Gartnervænget, tidl. Ladegård Mark:
bisat d. 10. april 2014.

2017:
Orte 7. maj
Kerte 14. maj

Jens Jacob Østerskov,
Nyrupvej:
bisat d. 27. maj 2014

2018:
Orte 29. april
Kerte 15. maj

Kerte Kirke:
Dåb:
Malthe Kronborg Pedersen, Kløvervænget,
Søndersø:
døbt d. 20. april 2014.
Bisættelser/begravelser:
Johanne Jensen,
Gartnervænget:
bisat d. 27. marts 2014.
Laurids Carl Stage Lauridsen,
Jordløse:
bisat d. 22. maj 2014.
Dorrit Eva Demant Christensen,
Engvej:
bisat d. 22. maj 2014.
Helge Juul Johansen,
Aborg Strand:
bisat d. 23. maj 2014.
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Næste konfirmationssæson:
I 2015 er der konfirmation i Orte Kirke:
søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.15.
Indskrivning: søndag d. 31. august 2014
kl. 19.00 i Orte Kirke.
I Kerte Kirke er der konfirmation:
søndag d. 10. maj 2015 kl. 10.30.
Indskrivning: søndag d. 17. august 2014
kl. 10.30 i Kerte Kirke.
Kontakt mig gerne med
forhåndstilmelding til konfirmationen
på tlf. 64 43 12 47.
Med venlig hilsen sognepræst
Susanne Andersen.

Nyt liv i Købmandsgården i Orte.
Butikslokalerne i Købmandsgården i Orte, skråt over for kirken, har
længe været tømt for mel og gryn, sodavand og pibetobak – og hvad der
nu ellers hører en købmandsbutik til.
Men nu kommer der nyt liv i lokalerne: der skal være sognehus for Orte
sogn. På Orte Byvej 11.
I stedet for at der bygges funklende nyt, skal Købmandsgården
restaureres og ombygges både nænsomt og praktisk.
Sognet beholder på dén måde en karakteristisk og historisk
bygning, som den modne generation husker i sin oprindelige brug,
som butik – og sognet får et nyt samlingssted, som kan bruges til
konfirmandundervisning, foredrag, litteraturaftener og frivilligt arbejde.
Som menighedsrådet fortalte ved menighedsmødet i Købmandsgården
d. 14. maj, så håber man at kunne gå i gang med restaureringen snarest,
så sognet snart kan få glæde af Købmandsgården i Orte.
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Siddende fra venstre: Sille Jørgensen, Nikoline Fugui Dahl Jørgensen, Emilie Kampmann Olesen, Nina Haagensen.
Stående 1. række fra venstre: Lukas Rughave Tast, Rasmus Rosendal Andersen, Anna Jeppesen, Sandra Nissum Bekhorst, Sebastian André Lütken Korsholm, Lukas Bjernemose Uhd.
Stående bageste række fra venstre: Tobias Christian Søgaard, Troels Wittrup-Jensen, Christian Guldbrandsen Gedde.

Konfirmation lørdag den 26. 04 kl 11 i Orte Kirke

Siddende fra venstre: Monica Steen Pasfall, Victoria Kim Brauer-Christiansen, Line Pedersen, Cecilie Hansen.
Stående 1. række, fra venstre: Ida Puggaard Clemen Sørensen, Mette Harhorn Rasmussen, Maja Thystrup, Natasha Skaarup Vie
Christoffersen, Puk Østergaard, Mathilde Skaarup Nielsen.
Stående bagest fra venstre: Alexander Kramer Duus, Anders Skovsende Hansen, Mathias Kjær Westergaard Poulsen, Joachim Heine
Holten, William Mosegaard Skytte.

Konfirmation søndag den 27. 04 kl 9.20 i Orte Kirke
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Søndag d. 27.04.14 kl. 11 i Orte Kirke.
Fra venstre: Jacob Hedegaard Jensen, Lærke Ravn Nissen, Sarah Dyrhave Thomsen,
Asger Roar Christiansen.
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Søndag d. 11.05 kl 10.30 i Kerte Kirke
Fra venstre:
Mads Bork Majgaard, Tanya Maegan Rudbæk Macmeeking, Lukas Lind Nielsen.

Sankt Hans aften d. 23. juni i Kerte:
i kirken kl 20.15 og derefter på Toften.
Du danske sommer, jeg elsker dig
– skønt du så ofte har sveget mig…
Ja, vi elsker midsommeren i Danmark! Og lidt regndryp fra oven har aldrig
kunnet holde folk i Kerte væk fra midsommeraftenen Sankt Hans!
Derfor skal vi da også af sted i år!
I kirken:
Vi starter med Sankt Hans gudstjeneste i Kerte Kirke kl. 20.15, hvor vi bl.a.
synger midsommersalmen, »Sankt Hans i sognets kirke«.
Sankt Hans dag d. 24. juni er Johannes Døberens fødselsdag – ifølge
Lukasevangeliet blev han født nøjagtig et halvt år før Jesus, for det var
ham, der skulle bane vejen for Jesus. Derfor er Sankt Hans også en kirkelig
højtid.
Ved gudstjenestens slutning bliver to fakler tændt ved et lys fra alteret – de
to fakler bæres uden for kirken, hvor alle de øvrige fakler tændes ved de to
første.
Således bæres kirkens lys med ud i sommeraftenen, i det traditionelle
fakkeltog gennem hovedgaden i Kerte.
På Toften:
På Toften, over for kirken, har Kerte Gymnastikforening gjort klar med
Sankt Hans bål, med snobrød, grillede pølser, kaffe, kage, øl og sodavand.
Alt til rimelige priser.
Vi synger Midsommervisen, vi afventer spændt, hvem »Årets Kerteboer« er
– og børnene tænder bålet ved hjælp af faklerne.

Tak til alle, der tager
fat hvert år for at gøre
Sankt Hans aften til en
dejlig aften for det lokale
fællesskab!
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Tak til alle konfirmanderne 2014!
På billederne her i kirkebladet ser I konfirmanderne ved Orte og Kerte Kirker fra dette forår 2014!
Tak for alle de gode oplevelser, vi har delt, siden vi mødtes i september sidste år. Tak for jeres humør,
jeres åbenhed og jeres velvilje, når vi har haft fælles gudstjenester og projekter: høstgudstjenester,
pandekagegudstjeneste, Alle Helgen og Lucia. Konfirmandernes egen gudstjeneste, kirkeudsmykning,
pilgrimsvandring, overnatning i kirken, og så videre, og så videre…
Takken gælder også jer forældre!
Hav det godt, alle sammen, vi ønsker jer alt det bedste!
Susanne og Eva.

9

Fælles sogneudflugt søndag d, 14. september
Vi markerer 150-året for Stormen på Dybbøl i 1864:
Tag med på en spændende tur og få indblik i Danmarkshistorien:
Fælles sogneudflugt for Orte og Kerte sogne søndag d. 14. september.
Turen går til Haderslev Domkirke, Fjelstrup Kro og til Dybbøl Banke.
Turudvalget ved de to menighedsråd har tilrettelagt en indholdsrig dag
for os med følgende program:
Afgang med bus fra Orte Kirke kl. 7.30, afgang fra Kerte Kirke kl. 8.00.
Morgenkaffe og rundstykker serveres i bussen.
Gudstjeneste med biskop Marianne Christiansen i Haderslev Domkirke
kl. 10.00.
Inden da er der tid til en rundgang i domkirken på egen hånd.

Efter gudstjenesten er der middag på Fjelstrup Kro i Haderslev,
kalvesteg og kroens berømte, hjemmelavede islagkage.
Herefter kører vi til Dybbøl Banke, hvor vi får et historisk rids af
begivenhederne i 1864 med en rundvisning på Historiecenter Dybbøl
Banke.
På hjemturen i bussen serveres kaffe og kringle.
Hjemkomst: ca. 17.30.
Tilmelding: senest 1. september til Lise Hansen på tlf. 64 43 12 03.
Pris: 225 kr.
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Ikoner i Orte Kirke: sidste chance for at se dem!
Elever fra 5. klasse på Frøbjerg-Orte Friskole udstiller ikoner med
korsmotiv i Orte Kirke – du kan lige nå at se dem, for børnene skal have
ikonerne med hjem, før de går på sommerferie!
Alle ikonerne kan ses på www.ortekirke.dk Med tilhørende billede af
kunstnerne fra 5. klasse.
Men endnu bedre, selvfølgelig: i kirken!
Her kan vi kun vise en enkelt, Lasses, men de er alle værd at opleve!

Elever fra 2. klasse på Årupskolen har tegnet
til Kerte Kirke.
Ved en pandekagegudstjeneste fredag d. 4. april i Kerte Kirke var der
udstilling af bibelske tegninger ved elever fra 2. d på Aarupskolen. Én
af årets konfirmander, Lukas Lind Nielsen, havde taget initiativ til
udstillingen med børnetegninger.
Vi takker for de flotte tegninger og collager og bringer her
»Den sidste nadver«.
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Fra det historiske hjørne:
Kerte Præstegårds hovedbygning bliver 100 i år!
Årstallet 1914 pryder Kerte Præstegårds hovedbygning.
I dén anledning kan mange Kerteboere – og en del præstefamilier – se
tilbage på 100 år med skiftende beboere i dét, der engang var »det nye«
stuehus.
Det »gamle« stuehus, der tidligere lå på samme sted, var en længe på
niveau med de øvrige 3 i dét, der oprindelig var en 4-længet gård.
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Det ses på billedet herunder, hvor man specielt kan lægge mærke til
vandposten midt i billedet; på samme sted er der dén dag i dag en udendørs
vandhane.
Bygningen til venstre er længen med den nuværende konfirmandstue.

Kerte Gamle Præstegård,
fra broderi.

Der er stadig nuværende og tidligere
Kerteboere, der kan huske tilbage
på deres barndom i forbindelse med
præstegården.
F.eks. har jeg fået fortalt, at der i årene
1938-40 foregik cykelringridning foran
præstegården for byens drenge. Pastor
Haugaard lod også drengene klatre
i de store træer i præstegårdshaven,
og i det store bøgetræ skar de deres
forbogstaver højt oppe på en gren.
Byens drenge måtte alt for pastor
Haugaard, har jeg fået fortalt: der
foregik nogle ret voldsomme lege, fordi
Haugaards egne drenge havde lavet
»rendebøsser« (en slags armbrøst), og
så blev der udkæmpet slag.
Der var jo mange børn dengang, i
Kerte, Ørsbjerg, Hjerup og så videre…

Der er sikkert mange rundt omkring,
der har interessante erindringer fra en
svunden tid i landsbyen.
Jeg kan kun opfordre til, at man fortæller
sådanne erindringer videre og gerne
skriver dem ned – også pigerne!
Tillykke til sognet med den 100-årige
fra den nuværende beboer, sognepræst
Susanne Andersen.

Når man ser ovenstående billede af det gamle stuehus, forstår man måske godt,
hvorfor det var nødvendigt at bygge et nyt i 1914…
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Præstens ferie:
Jeg holder sommerferie fra og med
tirsdag d. 24. juni til og med søndag
d. 20. juli.
I ferien er det sognepræst Rikke
Knudsen fra Aarup/Rørup, der passer
embedet.
Hendes tlf.nr. er 64 43 16 43, og email: rsk@km.dk
Med venlig hilsen og en
god sommer til alle –
sognepræst Susanne Andersen.

Frilusgudstjeneste i Orte på Valdemarsdag:
søndag d. 15. juni kl. 11.00 på
Annekskirkegården på Orte Vejsmark.
Dannebrog kommer naturligt l at spille en rolle ved årets
frilusgudstjeneste i Orte.
For vi holder frilusgudstjeneste på Valdemarsdag i år – så
kom ud i det danske, grønne og vær med l at markere
Dannebrogs egen dag.
Ifølge sagnet faldt Dannebrog ned fra Himlen i 1219 ved
Lyndanise i Estland under et af Valdemar 2. Sejrs korstog.
Deraf dagens navn.
Der vil være Dannebrog på Annekskirkegården, men vi kan
sagtens bruge ﬂere!
Så ligger du inde med en Dannebrogsfane eller nogle små
fødselsdagsﬂag, så tag dem gerne med – så har vi sammen
med naturens egne prag#ulde vækster en ﬁn udsmykning af
dagens kirke«rum« under Guds åbne himmel.
Som al d er der frikadeller og kartoﬀelsalat eer
gudstjenesten – en menu, der har ligget fast de seneste
mange år! Alle er meget velkomne.
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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 evaoestergaard@hotmail.com.

Orte Sogn: www.ortekirke.dk
Formand: Elsebeth Buhl Hededam, Bankevejen 30, 5560 Aarup tlf: 30283465,
e-mail: ehb@km.dk
Graver: Bjarne Nicolajsen, Kancellivej 23, 5200 Odense V. tlf: 21645138
e-mail: graver-orte@outlook.dk
Kirkeværge: Mogens Hansen, Orte Byvej 11, Orte, 5560 Aarup. tlf. 64 45 12 28
e-mail: ortehansen@gmail.com

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
”Det er helt, helt frivilligt, om du vil give en skærv til
mig, Kirkebladet!
Men hvis du vil, har jeg et kontonummer, som hedder:
reg: 2017 konto: 0744302501
På forhånd tak, også fordi du tager dig tid til mig!
Og mange venlige hilsener,
Kirkebladet for Orte og Kerte.”
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