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  Orte Kirke: 
Dåb: 
Sylvester Lind Ulskov, 
Frøbjergvej: 
døbt i Orte Kirke d. 2. maj 2021.  
Villum Rude Jørgensen, 
Ladegård Mark: 
døbt i Orte Kirke d. 22. maj 2021.  
William Boretskyi Kragh, 
Ladegård Mark: 
døbt i Orte Kirke d. 29. maj 2021.  

Bisættelser/begravelser: 
Erik Jørgensen. tidl. 
Ladegårdsskov: 
bisat fra Orte Kirke d. 24. april 
2021.  
Mogens Joseph Josephsen, tidl. 
Orte Vejsmark: 
begravet fra Orte 
Kirke d. 29. april 
2021.

Kerte Kirke: 
Dåb: 
Karla Abildgaard Hansen, 
Ravnebjerg: 
døbt i Kerte Kirke d. 21. marts 2021.  

Vielser: 
Tina Louise Pindstofte Iversen og 
Simon Thode Pindstofte, 
Æblehaven: viet i Kerte Kirke d. 14. 
maj 2021.  

Bisættelser/begravelser: 
Doris Anny Pedersen, Kaslundvej: 
bisat fra Kerte Kirke d. 3. april 2021.  
Jørgen Aarup Breide, Kronborg: 
bisat fra Kerte Kirke d. 14. april 
2021.  

*Skydebjerg Kirke: 
Dåb: 

Ida-Marie Schack Mindegaard, Vejlby: 
døbt i Skydebjerg Kirke d. 14. marts 2021.  

*Sognepræst Susanne Andersen er, ud over Kerte og Orte 
sogne,  

også sognepræst i Skydebjerg sogn.   

Siden Sidst



Alle 2021 konfirmationer i pastoratet blev udskudt fra foråret til sommer 
og eftersommer.  Igen – ligesom i 2020.  

Det har vi gjort, fordi vi gerne ville give konfirmanderne mulighed for at 
samle familien til en større fest, end det havde været muligt i foråret. 
Konfirmandundervisningen foregik på normal vis indtil december 2020. I 
2021 var der en periode, hvor konfirmanderne besvarede opgaver derhjemme. 
De havde mulighed for både at se streamede gudstjenester og at gå i kirke. På 
dén måde har de kunnet leve op til at ”gå i kirke” det forventede antal gange 
før konfirmationen. Og så kommer der en slutspurt med at gå til præst før 
sommerferien og blive helt klar til den store dag. 

Jeg vil gerne sige tak til både konfirmander og forældre for jeres 
tålmodighed og indsats! 
Og naturligvis også – et stort TILLYKKE! 
Med mange hilsener og ønsket om en god sommer og en dejlig 
konfirmation – 

Susanne præst. 

 Tilmelding til konfirmation 2022: 

Ring eller skriv gerne på forhånd og tilmeld til konfirmationen 2022. Det har 
nogle allerede gjort. 
Tlf. 6443 1247, sms 4028 7547, mail LSAN@km.dk 
Og kom gerne til konfirmandindskrivning! Her startes med en kort 
gudstjeneste, og dernæst er der indskrivning. 
I Kerte Kirke: konfirmandindskrivning søndag d. 15. august kl. 10.30, start i 
kirken og dernæst i konfirmandstuen. 
I Orte Kirke: konfirmandindskrivning søndag d. 22. august kl. 19.00, i kirken.  
I Skydebjerg Kirke er der indskrivning søndag d. 15. august kl. 19.00. 

Konfirmander 2021






Søndag d. 27. juni kl. 10.15 
konfirmeres i Skydebjerg Kirke: 

Clara Victoria Uglebjerg 
Emilie Mathilde Pedersen. 

Lørdag d. 7. august kl. 10.15 
konfirmeres i Skydebjerg 
Kirke: 

Astrid Lind Rasmussen 
Josefine Stage Bünning 

Søndag d. 22. august kl. 10.30 
konfirmeres i Kerte Kirke:  

Lucca Østerby Toft 

Søndag d. 29. august kl. 10.15 
konfirmeres i Orte Kirke: 

Sofie Victoria Pedersen 

Lørdag d. 4. september kl. 
10.15 konfirmeres i Orte 
Kirke:  

Amanda Tea Willis Tuxen 
Bertram Haugaard Desler 
Freja Siff Nørager 
Julius Stuckert Jørgensen 
Kristoffer Lukas Olsen 
Laurits Rindal 
Melissa Raakilde Normand 
Frederiksen 
Silas Victor Bo Illum Nielsen 
Sophie-Amalie Mercedes Vad 
Yasmin Ilsøe Lauenborg 
Breitenstein 

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 

Konfirmationer i årene fremover: 

Oversigt over konfirmationerne:

Lørdag d. 11. september kl. 10.15 
konfirmeres i Orte Kirke:  

Karla Klingenberg Joyce 
Magnus Møller Kristensen 



I foråret startede en sorggruppe i haven bag Kerte Præstegård. Corona 
havde allerede i 2020 sat en stopper for Sorggruppen for Vestfyn, med 
præsterne Karin Dahm Mortensen og undertegnede, Susanne Andersen. 
(TAK til Karin for det gode, årelange samarbejde omkring 
Sorggruppen!) 
Karin gik på velfortjent efterløn/pension pr. 1. maj i år. Jeg besluttede at 
køre sorggruppen videre alene, dog udendørs, i det fri. April-maj måned 
har været usædvanlig kold i år, så der har været tæpper i brug, og vi har 
da også besluttet at rykke indendørs i konfirmandstuen en enkelt gang. 
Det må vi nemlig godt nu! 

Sorggruppen er slået op med 
følgende onsdage: 21. april, 
28. april, 12. maj, 26. maj, 2. 
juni og 9. juni. Kl. 
16.00-17.30, ved Kerte 
Præstegård, Kertevej 56. Der 
er mulighed for en gåtur i 
naturen omkring 
Præstegården til slut hver 
gang. 

Sorggruppe forsommer 2021.  

Så er der gjort klar til udendørs 
sorggruppe – dog mangler tæpperne 



      
Årets hyggelige sogneudflugt for 
Orte og Kerte Sogne går til 
Oplevelsescenter Nyvang ved 
Holbæk. Der bliver rig mulighed 
for at gå på opdagelse på egen 
hånd i Nyvang, som er bygget 
op som en andelslandsby med 
alt, hvad dertil hører. 
Som et lille kuriosum kan vi 
fortælle, at den gamle æggedisk 
fra Orte Gl. Købmandsgård er 
blevet overdraget til Nyvang i 
forbindelse med renoveringen af 
Sognehuset. 

Udflugtens program: 

Kl. 7.30: Bussen kører fra Kerte Kirke.  
Kl. 7.45: Bussen kører fra Orte Kirke. 
Kaffe og rundstykker får vi undervejs. 
Kl. 10.30: Gudstjeneste i den lille kirke i 
Nyvang. Det bliver en gudstjeneste specielt 
arrangeret for os. 
Kl. 12.30: Frokost i cafeen ”Madam Blå”. 
Menuen er gammeldags oksesteg m/ surt, 
grøntsager, hvide kartofler og sovs. 1 glas 
vin, øl eller vand er iberegnet. Andet kan 
tilkøbes. 

Sogneudflugt til Oplevelsescenter Nyvang: søndag d. 5. september. 

Tilmelding efter først-til mølle princippet til Lise Hansen på tlf. 6443 1203, 
senest d. 26. august, med oplysning om hvor man står på bussen 

Vi glæder os til en hyggelig dag sammen!

Efter frokost er der masser af muligheder for at besøge forretninger, håndværkere og 
servicefag i Andelslandsbyen. 
Før turen går hjemad, serveres kaffe/te og kage fra Nyvangs bageri. 
Hjemkomsten er kl. ca. 18. Pris pr. person: 250 kr., som betales undervejs. 



Få en masse at vide om Nyvang, før vi tager afsted! Der er tale om et 
historisk foredrag om Nyvang og Andelsbevægelsen v/ Benjamin 
Lamberth. 

Foredraget bliver en spændende fortælling om andelsbevægelsen, 
oplevelsescenter Nyvang og levendegørelse af vores fælles 
danmarkshistorie. Foredraget tager udgangspunkt i andelsbevægelsens 
store betydning for Danmark og dens indflydelse på oplevelsescenteret. 
Få et unikt indblik i Nyvangs historie og arbejdet med nyskabende 
historieformidling gennem levendegørelse og totalteater. 

Optakt til sogneudflugten: 

Vi tilbyder et foredrag om Nyvang og Andelsbevægelsen: torsdag 
d. 26. august kl. 19.00 i Kerte Konfirmandstue, Kertevej 58, 5560 

Aarup. 

Det er gratis at deltage i 
foredraget, som foregår i 
Kerte Konfirmandstue. 
Foredraget er fortrinsvis for 
deltagere i sogneudflugten.  
Der serveres en kop kaffe med 
brød i pausen, og der bliver 
mulighed for at stille 

Tilmelding til foredraget kan ske til: 
Lise Hansen, tlf. 6443 1203, mail: 
liseorsbjerg@live.dk 



Orte Menighedsråd havde længe syntes, at betegnelsen ”De ukendtes 
gravsted” lød lidt forkert. 
Intet menneske er jo ukendt. For hvert eneste menneske er kendt – af Gud. 
Derfor besluttede menighedsrådet at markere dette med et mindesmærke og 
et smukt anlæg, hvor besøgende på kirkegården også kan sidde på en bænk i 
et fredfyldt hjørne allernederst på kirkegården. Vi håber, at også andre er 
glade for resultatet. 

Nyanlagte omgivelser omkring ”De Ukendtes” på Orte Kirkegård.  

Fra Orte Kirkegård



Landsbykirkegårdene er under forandring. 

Også på kirkegårdene i Orte og Kerte er der sket en meget stor forandring de 
seneste 10-15 år. Der er blevet længere mellem gravstederne, bl.a. fordi der er 
blevet langt flere urnegravsteder end kistegravsteder. 
Menighedsrådene har med hjælp fra det dygtige kirkegårdspersonale bestræbt 
sig på at følge med tiden og lade hvert enkelt af de tilbageværende gravsteder 
fremstå smukt og unikt som en del af De Dødes Have.  
Vi ved også, at der på såvel Orte som Kerte Kirkegård er mange, der besøger 
gravene, sætter blomster eller går en tur rundt og lader minderne og tankerne 
løbe. 
Denne strøm af minder og tanker er vi glade for at dele med jer! Vi vil 
bestræbe os på også fremover at værne om De Dødes Have, både i Kerte og 
Orte! 

Høstgudstjenester med 
smukt pyntede kirker: 
  
Søndag d. 19. september 
kl. 10.30: 
Høstgudstjeneste i Kerte 
Kirke.  
  
Søndag d. 19. september 
kl. 15.00: 
Høstgudstjeneste i Orte 
Kirke.  

Koncert med Stig Rossen i Kerte 
Kirke: søndag d. 24. oktober kl. 
15.00. 

For 3. gang prøver vi med denne 
koncert – nu håber vi, det lykkes, 
uden Corona restriktioner, så vi kan 
samles til en stor, flot koncert på 
denne efterårssøndag. Der bliver 
billetsalg med personligt fremmøde 
en måneds tid forud for koncerten – 
se i næste kirkeblad, hvordan det vil 
foregå, eller på kirkens hjemmeside. 

X i kalenderen



Morgensangsgudstjeneste omkring klaveret: i Orte Kirke søndag 
d. 8. august kl. 9.00. 
Ved morgensang omkring klaveret synger vi 3 salmer fra Salmebogen og 3 
sange fra Højskolesangbogen. Vi hører dagens Bibeltekster, siger 
Trosbekendelsen, beder Fadervor og får lyst velsignelsen. Organisten har 
altid dejlige præ- og postludier med, som kan sætte en stemning for resten 
af dagen. 
Til slut lytter vi til oplæsning fra skønlitteraturens verden og går hver til sit 
efter en kop kaffe og lidt sødt. 
Alle er velkomne til morgensang! 

Friluftsgudstjeneste i Den gamle Købmandshave i Orte: søndag 
d. 13. juni kl. 11.00. 
Også i år vil den årlige friluftsgudstjeneste i Orte komme til at foregå i 
haven ved Sognehuset på Orte Byvej 11. Den gamle købmandshave var i 
Corona-året 2020 en dejlig 
ramme om friluftsgudstjenesten 
og bliver det også i år. Her kan vi 
sidde så tæt eller spredt, som 
vilkårene nu giver os mulighed 
for i juni måned! 
Vi glæder os til at åbne porten til 
haven, holde gudstjeneste med 
musik og fællessang, oplæsning 
og prædiken. Og til slut lidt godt 
at spise og drikke. 

Og nu vi er ved det med at være velkommen i kirken: Kom trygt i 
kirke igen! 
Vi passer godt på os selv og hinanden i kirkerne! 
Vi holder altergang igen. Vi har fællessang igen. Vi har kirkekaffe igen hver 
søndag i Kerte Kirke, og ved særlige lejligheder også i Orte Kirke. 
Og vi kan samles ganske mange i kirkerne igen. 
Alt det kan vi, netop fordi vi passer på hinanden.  



Adresser: 
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 

Kære læsere af Kirkebladet! 
Tusind tak for de økonomiske bidrag, der er kommet ind til vores kirkeblad. 
Har du lyst til fortsat at sende lidt penge i ny og næ, eller vil du gerne 
begynde på det nu  
– så har vi en konto til netop dette formål: 
Reg: 2017 
Konto: 0744302501 



Søn 30. 
maj

    Trinitatis søndag 10.15

Søn 6. 
juni

1.søndag efter 
Trinitatis

10.30 

Søn 13. 
juni

2.søndag efter 
Trinitatis

11.00 Friluftsgudstj. 
Den gl. 

Søn 20. 
juni

3.søndag efter 
Trinitatis

9.00 E. Jakob Petersen 

Lør 26. 
juni

Lørdag 13.30 Dåbsgudstj. 10.00 Dåbsgudstj.

Søn 27. 
juni

4.søndag efter 
Trinitatis

10.15 Konfirmation

Søn 4. juli 5.søndag efter 
Trinitatis

19.00 Sommermusik 10.15

Søn 
11.juli

6.søndag efter 
Trinitatis

10.30

Søn 
18.juli

7.søndag efter 
Trinitatis

ingen ingen ingen

Søn 25. 
juli

8.søndag efter 
Trinitatis

9.00 Nicolai Røge

Søn 1. 
aug.

9.søndag efter 
Trinitatis

9.00 Nicolai Røge

Lør 7. 
aug.

Lørdag        10.15 
Konfirmation

Søn 8. 
aug.

10.søndag eft. 
Trinitatis

9.00 Morgensang 
omkr. klaveret

10.30

Lør 
14.aug.

Lørdag 12.00 Dåbsgudstj.

Søn 
15.aug.

11.søndag eft. 
Trinitatis

19.00 Med efterfølgende 
konfirmand indskrivning

10.30 Med efterfølgende 
konf.indskrivning. 

13.30 Dåbsgudstj.Søn 
22.aug.

12.søndag eft. 
Trinitatis

19.00 Med efterfølgende 
konfirmandindskrivning

10.30 Konfirmation

Søn 29. 
aug.

13.søndag eft. 
Trinitatis

10.15 Konfirmation

Lør 4. 
sept.

Lørdag 10.15 Konfirmation

Søn 5. 
sept.

14.søndag eft. 
Trinitatis

                      --- 7.45 Sogneudflugt 7.30 Sogneudflugt

Lør 
11.sept.

Lørdag 10.15 Konfirmation

Søn 
12.sept.

15.søndag eft. 
Trinitatis

                        10.15

Søn 
19.sept.

16.søndag eft. 
Trinitatis

15.00 
Høstgudstjeneste

10.30 
Høstgudstjeneste

                                          Skydebjerg                       Orte                      Kerte




