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Siden Sidst

                     Orte Kirke: 

Bisættelser/begravelser: 

Thorvald Lange, Nydamsvej: 
bisat fra Orte Kirke d. 30. januar 2021.  

                 Kerte Kirke: 
Dåb: 

Alma Marie Justesen, Drosselvej: 
Døbt i Kerte Kirke d. 9. januar 2021.   

Bisættelser/begravelser: 

Lilli Merete Larsen, Gjellerup: 
bisat fra Kerte Kirke d. 30. december 
2020.   
Jens Hvenegaard, tidl. Kertevej: 
bisat fra Kerte Kirke d. 9. januar 2021.  
Sonny Jensen, tidl. Hjortegyden: 
bisat fra Kerte Kirke d. 12. februar 2021.  

         Skydebjerg Kirke: 
Dåb: 

Emilie Ellen Helskov Hansen, 
Drosselvej: 
Døbt i Skydebjerg Kirke d. 23. januar 
2021.  

Bisættelser/begravelser: 

Lars Lindharth Petersen, 
Blommehaven,  
tidl. Skydebjerg Præstegård: begravet fra 
Skydebjerg Kirke d. 23. februar 2021.  

Konfirmationer i årene fremover: 

2022: Orte: 23.-24. april 
 Kerte: 7.-8- maj 
 Skydebjerg: 30. april-1. maj 

2023: Orte: 6.-7. maj 
 Kerte: 13.-14. maj 
 Skydebjerg: 29.-30. april 

2024: Orte: 27.-28. april 
 Kerte: 11.-12. maj 
 Skydebjerg: 4.-5. maj 

2025: Orte: 3.-4. maj 
 Kerte: 10.-11. maj 
 Skydebjerg: 26.-27. april 



                                             




Status er: 
Lørdag d. 8. maj kl. 10.30: Konfirmation i Kerte Kirke (hvis det er muligt). 

Søndag d. 27. juni kl. 10.15: Konfirmation i Skydebjerg Kirke.  
(Oprindelig dato:  25.04). 

Lørdag d. 7. august kl. 10.15: Konfirmation i Skydebjerg Kirke.  
   (Oprindelig dato: 24.04). 

Søndag d. 29. august kl. 10.15: Konfirmation i Orte Kirke. (Oprindelig dato: 02.05). 
Lørdag d. 4. september kl. 10.15: Konfirmation i Orte Kirke. (Oprindelig dato: 01.05) 
Lørdag d. 11. september kl. 10.15: Konfirmation i Orte Kirke. (Oprindelig dato: 01.05). 

I skrivende stund, februar 2021, har de fleste konfirmandfamilier besluttet at udskyde konfirmationerne og 

fejringen af konfirmanderne til sommeren og det tidlige efterår. 

Belært af sidste års erfaringer har vi allerede i januar givet dette tilbud om at udskyde konfirmationerne, 

samtidig med, at vi også har fastholdt at tilbyde de oprindelige datoer i april og maj, med mindre det bliver 

forhindret af restriktionerne. Alle er hermed fra vores side sikret at få deres ønske opfyldt. 

Konfirmationer 2021

Alle konfirmander vil ligesom sidste år blive fotograferet både sammen og enkeltvis ved 
selve konfirmationen, så de til sidst med lidt teknisk snilde kan sættes sammen til et samlet 



                                             










Billeder fra et år med Corona 

Tildækkede salmebøger i 
Kerte Kirke. 

Præst uden kirkegængere: lukkede kirker marts 2020



                                             










Påske 2020, uden 
påskegudstjenester. Men 
på initiativ af Vivian 
og Jens Hvenegaard, der 
filmede og redigerede, 
blev der sendt 
videohilsener fra alle 
pastoratets kirker. Her 
er der gjort klar på 
alteret i Kerte Kirke 

Her gør kirkesanger René og daværende organist Frede musikalsk klar til 
optagelse af videohilsen i april 2020 i Orte Kirke. 

Billeder fra et år med Corona 



                                             

 

Befrielsesaftenen d. 4. maj: 
En smuk aften, der blev 
markeret med lys i vinduerne 
i kirkerne og i mange hjem.  

Og så blev det sommer (juni) og friluftsgudstjeneste i Den gamle 
Købmandshave ved Orte Sognehus! Nu blev alt godt igen (troede vi…).

Billeder fra et år med Corona 



                                             

 

Billeder fra et år med Corona 

Udsatte konfirmationer 
2020 i Orte Kirke. 
Hele 7 konfirmationer i 
pastoratet måtte der 
til, udsat til 
henholdsvis juni og 
august og med ganske få 
konfirmander ved her 
enkelt, før alle var 
konfirmeret. Dette er 
den samlede flok i 
Orte, sammensat af 19 
enkeltfotos. (20 med 
præsten).  

Foto: Grimsbjerg Foto

Sogneudflugt til Skarø i september. Det var før indførelsen af 
afstandskrav, og mundbind var kun påbudt i bussen, men vi øvede os! 



                                             Billeder fra et år med Corona 

Efteråret gik – de nye konfirmander startede, og vi gennemførte 
undervisningen helt frem til før jul. Der blev brugt masser af 
håndsprit. Den traditionsrige Luciagudstjeneste blev gennemført, dog 
med klart færre konfirmander end vanligt. 
Alle øvrige aktiviteter med foredrag og koncerter blev aflyst. 
Og til sidst blev også julegudstjenesterne aflyst! Beskeden kom d. 23. 
december sent om aftenen. 
Vi fik RET travlt med at planlægge streaming af to juleaftens 
gudstjenester i pastoratet, men det lykkedes, med dén gode tekniske 
hjælp, vi fik. Tak for det! 

I januar 2021 startede gudstjenesterne igen, med endnu større krav 
om afstand og færre deltagere. Hver person skal have 7,5 m2 til 
rådighed, og fælles salmesang er ikke tilladt. 
Det er en udfordring, især ved begravelser og bisættelser, hvor vi 
ikke må samle alle dem, der gerne ville have sagt et sidste farvel.  
Mange barnedåb er udsat, og det er bryllupperne og konfirmationerne 
også. 
Vi glæder os til bedre tider! 
Ved almindelige søndagsgudstjenester er der almindeligvis god plads, 
og man skal ikke være bange for at møde op. 



                                             

 

I februar kom sneen og frosten, så vi slutter med snebilleder: 

Billeder fra et år med Corona 

Snerydning ved Kerte Præstegård februar 2021 – her skal man 
bakke for at rydde sne! 



                                             

 

Før snerydningen lå der et tykt, blødt snetæppe.

Billeder fra et år med Corona 



                                             

 

Gudstjenestelisten i dette kirkeblad er skrevet ud fra, hvad vi ved her 
midt i februar, og det er ikke alverden! Den aktuelle liste over 
gudstjenester kan ses på sogn.dk og på sognenes hjemmesider og i 
lokalaviserne. 

Påsken: 
Gudstjenesterne afholdes under andre former. Endnu ved vi ikke, om 
påskegudstjenesterne bliver tilladt fra centralt hold, men det vil i 
givet fald blive små arrangementer. 

Der bliver ikke spisning: dvs. ikke skærtorsdags bord i Kerte Kirke og 
ikke påskedags morgenbord i Orte Kirke. Der bliver heller ikke korsangs 
optræden. Men vi ser frem til at holde smukke og vedkommende 
gudstjenester inden for de rammer, vi har! 
Påskens budskab om opstandelsens glæde er i centrum! 

Altergang ved gudstjenester: 
Altergangen har i længere tid været aflyst i kirkerne. Hvordan det 
fremover bliver, ved vi ikke. Hvis man ønsker en privat altergang kun for 
sig selv eller de nærmeste, ring da til præsten Susanne: 6443 1247, eller 
mail: LSAN@km.dk 

Tidligere annoncerede koncerter og arrangementer: 
er alle aflyst/udskudt. Det gælder bl.a. koncerten med Stig Rossen og 
børnegudstjenesten med Jens Jødal og Kirketeatret i Kerte Kirke. Begge 
dele forventes afholdt ved en senere lejlighed. 

Streaming af gudstjenester/gudstjenester på nettet: 
Indtil videre har vi som nævnt udsendt videohilsener i foråret 2020. 
Juleaften blev der streamet to julegudstjenester i pastoratet, og der er 
også streamet fra tre gudstjenester i januar-februar 2021.  

Påskedag søndag d. 4. april kl. 11.00 forventes streaming af 
gudstjenesten fra Orte Kirke.  

Om forårets Gudstjenester



                                             

Kirken er åben! 

Med den overskrift vil jeg lige gøre opmærksom på, at man stadig kan komme 
til gudstjeneste i vores kirker. 
Det seneste år har været en speciel oplevelse, idet det moderne ord 
”omstillingsparathed” i den grad har passet på os alle og ikke mindst i / 
ved kirken. Så skal vi lukke helt – så må vi åbne noget – så får vi 
indhentet noget af det der blev udsat fra foråret – så større afstandskrav 
mellem folk i kirken – så lukkes vi ned lige før jul, hvor alt var 
omhyggeligt beregnet mm – Så genåbning med større afstandskrav. Jo det er 
med at holde tungen lige i munden. Og alle de love og regler der skal 
balanceres imellem undervejs. Det er godt nok udfordrende. 

Live streaming af julegudstjenesten. 
Men det hele er ikke så skidt at det ikke er godt for noget andet også. Den 
totale nedlukning til jul, var vi ”heldigvis” nogenlunde forberedt på. Vi 
havde besluttet at prøve at optage gudstjenesten og sende det på 
internettet. Så var vi så heldige at Lasse Rasch tilbød at live streame 
vores julegudstjeneste. Det er vi yderst taknemmelige for. Så STOR TAK til 
Lasse. Og i skrivende stund forventes disse live udsendelser at blive 
gentaget. Så hold øje med lokalavisen, Hjemmesiden og Orte kirkes 
Facebookside. 

Restriktioner i kirken. 
Men som skrevet i indledningen er vores kirker stadig åbne til 
gudstjenesterne. Vi ved godt at mange af os ikke går mere hjemmefra end 
højest nødvendigt, og når man skal ind i butikker o.lign. er det med 
mundmaske på. Sådan foregår det også i kirken. Vi synger heller ikke for 
tiden. Det overlader vi trygt til Renes dejlige stemme akkompagneret af 
Daniel på orgel eller klaver. Men bortset fra disse ”ting” er det stadig 
dejligt at komme i kirke, og høre Susannes velkendte stemme, og trygge ord 
til at tage med hjem. 

Orte Sognehus: Den Gl. Købmandsgård. 
Som de fleste nok har set, er der sket store ændringer ved den gamle 
købmandsgård. Den store ”nye” butik, korn og foderstoflageret, samt 
garagerne er revet ned. Dermed bliver et af vore næste projekter at få 
omdannet området til P-plads og grønt område. Vi har via internet møde 
drøftet hvad vi ønsker med pladsen, og er blevet enige om det. Så er det 
bare med at skaffe penge til at lave det for. 

Af menighedsrådsformand Elsebeth Hededam, Orte Kirke: 



                                             Af menighedsrådsformand Elsebeth Hededam, Orte Kirke: 

Sognehusets fremtid. 

Også selve sognehuset (boligen) ville vi gerne videre med, men 
provstiets fattes penge, så det bliver ikke lige med det første vi får 
det lavet. Desværre. 
Til sidst vil jeg lige sige velkommen til Flemming Olsen, som er nyvalgt 
til menighedsrådet, og en stor tak til Anne Brauer for hendes arbejde i 
menighedsrådet, samt tak til Mille for ”jobbet” som suppleant og Ma’mor.  
Som sagt kirken er åben, og personalet og vi andre gør alt vi kan for at 
passe på os alle sammen.  
VEL MØDT! 
På Orte menighedsråds vegne Formand Elsebeth Hededam 

Nedrivning 2020

Købmandsgårdens Lånetøjskælder, hvor der var udlån af alt til 
festen. Det vækker minder hos mange. 



                                             

 

Nyt

Nye dåbsklude til Kerte Kirke.  

På initiativ af Lise Hansen og Dorit Stingsted blev 
det besluttet, at Kerte Kirke skulle have nye 
dåbsklude, som dåbsfamilierne kunne få med hjem 
sammen med Børnebibelen, som et minde om dåbsdagen. 
Ellen Blæsbjerg løste opgaven med at strikke 
dåbskludene, og det siger vi tak for!



                                             

 

Sognepræst: 

L. Susanne Kreiler Holm Andersen, Kertevej 56, Kerte, 5560 
Aarup. Tlf. 6443 1247. 
E-mail: LSAN@km.dk 
Mandag fri. 

Orte Sogn: ortekirke.dk 

Formand: Elsebeth Buhl Hededam, Bankevejen 30, 5560 Aarup. 
Tlf. 3028 3465. 
E-mail: ehbu@km.dk 
Graver: henvendelse til kirkegårdsleder Jørgen Pedersen, 
tlf. 2022 9894. 
E-mail: jp@vissenbjergkirke.dk 
Kirkeværge: Jens Peder Kristiansen, Ladegård Mark 14, 5560 
Aarup. Tlf. 2323 9232. E-mail: ortemurer@mail.dk 
Regnskabsfører: Lise Hansen, tlf. 6443 1203. E-mail: 
liseorsbjerg@live.dk 

Kerte sogn: kertekirke.dk 

Formand: Lars Kr. Pedersen, Bjergevej 14, 5560 Aarup. Tlf. 
6449 1718 / 2080 2389. 
E-mail: lkped@assens.dk 
Graver: Erling Andersen, tlf. 2176 8899. E-mail: 
kertegraver@mail.dk 
Kirketjener: Jørn Erik Pedersen, tlf. 4020 9947 / 6449 
2069. 
Kirkeværge: Ursula Jakobsen, Engvej 15, 5560 Aarup. Tlf. 
5155 2299. 
Regnskabsfører: Lise Hansen, tlf. 6443 1203. E-mail: 
liseorsbjerg@live.dk 

Adresser 

http://ortekirke.dk
http://kertekirke.dk


                                             

Skydebjerg Orte Kerte

Søn 28. feb.       2. søndag i fasten 10.15 19.00 Stillegudstj.

Søn 7 marts 3. søndag i fasten 19.00 10.30 

Søn 14 mart Midfaste 11.30 Dåbsgudstj. 10.15

Søn 21 mart Mariae Bebudelse 10.15 11.30 Dåbsgudstj. 

Søn 28 mart Palmesøndag 11.30 NN

Tor 1. april Skærtorsdag 19.00

Fre 2. april Langfredag 10.30

Søn 4. april Påskedag 11.00 (live streames) 9.00

Man 5.april 2. påskedag 10.15

Søn 11.april 1.søndag eft. påske 10.15

Søn 18.april 2. søndag efter påske 11.30 NN

Søn 25 april 3.søndag efter påske                    10.15

Fre 30.april Bededag 10.30

Søn 2. maj 4.søndag efter påske 10.15

Lør 8. maj Lørdag 10.30 Konfirmation?

Søn 9. maj 5.søndag efter påske                   10.15

Tor 13. maj Kr. Himmelfarts dag 10.15

Søn 16. maj 6.søndag efter påske                   9.00 NN

Søn 23. maj Pinsedag 10.30

Man 24.maj 2. pinsedag                    19.00

Søn 30. maj Trinitatis søndag 10.15

Søn 6. juni 1.søndag eft. Trinitatis 10.30

Søn 13. juni 2. søndag eft. Trinitatis 11.00 Friluftsgudstj.  
Den gl. købmandshave

Gudstjenesteliste


