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DÅB 
Anna Schreiner, Nuuk
Døbt d. 23. oktober 2021

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER 
Tommy Kongsdal Terkildsen
Odense, Bisat d. 9. september 2021

Anna Marie Juhl Pedersen, 
Gartnerhaven, tidl. Skalbjergvej
Bisat d. 6. oktober 2021 

Kerte Kirke
DÅB 
William Møller Halskov, Mågevej
Døbt d. 3. oktober 2021

Nolah Holt Nørmark, Hjerupvej
Døbt d. 6. november 2021

Luna Tolstrup Lundsgaard,  
Kaslundvej
Døbt d. 14. november 2021 

VIELSER 
Marlene Tolstrup Lambertsen 
og Louis Stavensø Halskov
Mågevej, Viet d. 3. oktober 2021

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER 
Mia Emilie Krigslund Johansen
Bredgade, Bisat d. 18. september 2021
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DÅB 
Aksel Pristed, Uglebjergvej
Døbt d. 25. september 2021 

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER 
Helge Henriksen
tidl. Skydebjerg Præstegård
Bisat d. 4. november 2021

Ole E. Nygaard Kristensen
Højbakken
Bisat d. 24. november 2021

Skydebjerg Kirke

SIDEN SIDST
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Jul og Corona 
Jeres gæt kan være lige så godt som 
vores med hensyn til restriktionerne i 
kirken i julen.  
Vi satser på at kunne gennemføre 
julegudstjenesterne i år! Det er vores 
store håb.

I skrivende stund hedder reglen, at 
kirkegængere skal kunne fremvise 
Coronapas (på telefonen eller i ud-
printet stand), hvis der er over 100 
mennesker til stede ved en guds-
tjeneste.

Hvis du er færdig vaccineret eller har 
en nylig, negativ Coronatest, er det lig 
med et Coronapas.

Søg råd i din nærmeste kreds, hvis du 
er i tvivl om det tekniske vedr. Corona-
passet. 

HVIS der på et tidspunkt bliver krav 
om brug af mundbind i kirken, vil det 
fremgå af skiltning, når du kommer til 
kirken. Men lige nu er der ikke krav 
om mundbind i kirkerne.

          

Jul og glæde!
For os alle sammen håber jeg, at julens 
glæde, fred og velsignelse vil veje langt 
tungere end tanken om smitte. 

Tak til alle jer, der holder af kirkerne 
og viser det på hver jeres måde!

Tak til personale, til menighedsråd og 
til alle, jeg som præst møder på min 
vej.

En rigtig glædelig jul og et godt, vel-
signet nytår til jer alle!

 Med venlig hilsen
             Sognepræst Susanne Andersen.
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KONFIRMATIONERNE i 2021 

Billeder fra de sidste af årets konfirmationer, efterår 2021. 
 
Vi bringer her billeder fra de konfirmationer, der ikke nåede med i det 
seneste kirkeblad.

Konfirmeret søndag d. 29. august i Orte 
Kirke: Sofie Victoria Pedersen. 
Grimsbjerg Foto.

Konfirmeret lørdag d. 11.9 i Orte Kirke: 
Magnus Møller Kristensen og 
Karla Klingenberg Joyce
Grimsbjerg Foto.
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Konfirmationer
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

2026 
Orte: 25.- 26. april
Kerte: 9.- 10. maj
Skydebjerg: 2.- 3. maj

i årene fremover:

Konfirmeret lørdag d. 4.9 i Orte Kirke:  
Stående fra venstre: Kristoffer Lukas Olsen, Silas Victor Bo Illum Nielsen, 
Freja Siff Nørager, Julius Stuckert Jørgensen, Laurits Rindal, Bertram Haugaard Desler.
Siddende fra venstre: Yasmin Ilsøe Lauenborg Breitenstein, Amanda Tea Willis Tuxen, 
Sophie-Amalie Mercedes Vad, Melissa Raakilde Normand Frederiksen.  
Grimsbjerg Foto.
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Konfirmeret i 
Skydebjerg Kirke d. 
7. august 2021:

Astrid Lind 
Rasmussen og
Josefine Stage  
Bünning.

Grimsbjerg Foto.

Og endelig en undskyldning for, at billeder og tekster var byttet rundt i 
seneste kirkeblad for disse to konfirmationer:

Konfirmeret i 
Skydebjerg Kirke 
d. 27. juni 2021:

Emilie Mathilde 
Pedersen og Clara 
Victoria Uglebjerg.

Grimsbjerg Foto.
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Julekoncert med Frøbjergkoret: 
Kerte Kirke 
torsdag d. 9. december kl. 19.00.

Julekoncerten i Kerte Kirke er en 
årlig tradition.  
I år kommer Frøbjergkoret og  
synger for os – under ledelse af vores 
egen organist Daniel Waade.  

Lige så traditionsrigt som koncerten 
er traktementet efter koncerten: kaffe 
og julekage. 

Vi spiser julekagen i kirken i år, fordi 
Konfirmandstuen bliver for trang.  
Hyggeligt bliver det i hvert fald! 

Alle er velkomne.

Luciagudstjeneste med  
konfirmanderne 
søndag d. 12. dec. kl. 16.00  
i Orte Kirke. 

Hvert år glæder vi os over, at årets 
konfirmander vil gå ind til os med 
lys i mørket. Konfirmanderne 
vil også læse op af fortællingen 
om den sicilianske Sankta Lucia, 
og de står for indgangsbøn og 
udgangsbøn. Desuden holdes en 

udstilling i kirken af de smukke 
billeder, som konfirmanderne har 
malet i løbet af november og  
december. Det er billeder med 
bl.a. englemotiver og julenats- 
motiver, og billederne bliver 
stående i kirken julen over.

Luciagudstjenesten finder sted  
3. søndag i advent netop i mørk-
ningen.  
Alle er velkomne.

DECEMBER I KIRKERNE
Julekoncert

DECEMBER I KIRKERNE
Luciagudstjeneste
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Det årlige krybbespil er en tradi-
tion, som alle glæder sig meget til. 
Samarbejdet med skolen er godt og 
glædeligt.

I år er krybbespillet som så meget 
andet udfordret af Corona situa-
tionen.

Frøbjerg Orte Friskole tager bestik af 
situationen hen ad vejen, og forelø-
big er det besluttet, at der kun bliver 
opførelser af krybbespillet en enkelt 
dag, nemlig tirsdag d. 21. december.
Kl. 9.00 for forældre og interessere-
de og kl. 10.30 i form af skolens 
juleafslutning.

DECEMBER I KIRKERNE
Krybbespil i Orte Kirke med Frøbjerg-Orte Friskoles 3. klasse

3. klasses krybbespil har naturligvis sit eget ”æsel”, som her (2019) studerer kirkens julekrybbe.

Søndag d. 6. marts 2022 
kl. 19.00 i Kerte Kirke 
Stillegudstjeneste

Søndag d. 3. april 2022 
kl. 15.00 i Orte Kirke
Maria Bebudelses musikguds- 
tjeneste med Assens Gospelkor.

Fredag d. 8. april 2022 
kl. 17.00 i Kerte Kirke
Kirketeatret med Jens Jødal,  
for hele familien. 

Nyheds opdatering fra Orte menighedsråd.KRYDS I KALENDEREN 2022
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Fredag d. 24. december, juleaften: 
Orte Kirke kl. 14.45, Kerte Kirke 
kl. 16.00
Endvidere Skydebjerg Kirke 
kl. 11.00 og 13.30

Lørdag d. 25. december, juledag: 
Kerte Kirke kl. 10.30

Søndag d. 26. december, 2. juledag
er der gudstjeneste i Skydebjerg 
Kirke kl. 10.15

Fredag d. 31. december, 
Nytårsaften: 
Kerte Kirke kl. 15.30, med 
champagne og kransekage.

Lørdag d. 1. januar, nytårsdag: 
Orte Kirke kl. 15.15
med champagne og kransekage.
Endvidere Skydebjerg Kirke 
kl. 16.30

JULENS OG NYTÅRETS
GUDSTJENESTER I KIRKERNE
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Nyheds opdatering fra Orte menighedsråd.NYHEDS OPDATERING FRA ORTE MENIGHEDSRÅD

Vi var i juni til møde med provsti-
udvalget i Assens, som jo fastsætter 
alle menighedsrådenes økonomi for 
det kommende budgetår. Vi fortalte 
om vores ønsker og prioriteringer 
omkring især sognehuset både inde 
og udenfor men også adgangsfor-
hold til kirken. Vi fik at vide, at der 
ikke er ret god økonomi i provstiet, 
hvorfor vores forskellige ønskers ud-
førelse har en længere tidshorisont. 
Til budgetsamrådet i august fik vi dog 
en dejlig nyhed, idet der var blevet 
afsat nogle penge til noget af vores 
sognehus renovering. Håndværkerne 
forventes at gå i gang, måske her i 
december, ellers først i det nye år, og 
dermed bliver de indledende arbejder 
i beboelsesdelen udført. Det vil dog 
stadig vare noget tid, før vi kan tage 
”det nye sognehus” i brug, da der st-
adig vil være etaper, der skal finan-
sieres og arbejde udføres.

Efter at det store butikslokale blev 
revet ned, har vi haft en udfordring 
med en ekstra nødudgang fra konfir-
mandlokalet. Vi håber, at dette bliver 
bragt i orden inden så længe, så vi får 
en udgangsvej mod vest også. Lige-
ledes har nedrivningen givet andre 
udfordringer, idet grunden nu henlig-
ger som et ”månelandskab”. Vi håber 
at kunne udbedre dette lidt i foråret, 
hvor vi nok får lagt lidt jord/grus på, 
og sået græs og blomstereng i. Det er 

planen, at området engang i fremtiden 
skal indeholde parkeringsplads samt 
grønt område. Dette inspireret af den 
have, der lå på den anden side af ve-
jen før vejen forbi kirken blev lagt om 
i sin tid.

Som det ses, har vi stadig arbejder, 
der skal gøres, men vi arbejder fortsat 
på at komme videre, og så snart vi har 
sparet lidt sammen, får vi lavet et eller 
andet, især på og ved sognehuset.

Vi glæder os usigeligt meget til, at 
vi engang er kommet igennem dis-
se arbejder, og vi håber, at der også 
fremover vil være nogen, som har tid 
og lyst og mod på at gøre et stykke 
arbejde i menighedsrådet. Der er ikke 
engang 1 år til, at vi igen skal have 
valg til menighedsrådet i Orte sogn, 
så tænk over om du eller nogen du 
kender, har lyst til at gøre en indsats 
for vores dejlige sogn og sognebørn. 
Vi vil altid gerne have nye input og 
ideer til ting og arrangementer, så 
kom endelig frem med dine ønsker, 
så må vi se, om det lader sig gøre.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig 
dejlig adventstid, en rigtig glædelig 
jul og et forhåbentlig godt og lykke-
bringende nytår.

På Orte menighedsråds vegne
Formand Elsebeth Hededam
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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 
Stine Nielsen
tlf. 6447 1952
E-mail: sn@km.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:  
larskr.pedersen1@gmail.com

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

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 
Det er helt frivilligt, om man vil 
bidrage.

Kirkebladet udgives 4 gange om  
året i 1200 eksemplarer og er trykt 
hos Deslers Grafisk Hus ApS.



GUDSTJENESTELISTE SKYDEBJERG ORTE KERTE

 28. nov. 1. søndag i advent 10.15

30. nov. Tirsdag 9.30 Julebesøg
Kirkemusen

5. dec. 2. søndag i advent 10.30

6. dec. Mandag 19.30 Adventsgudstj. 
med eftf. Kaffebord i 

Gl. Skole

9. dec. Torsdag 19.00 Julekoncert 
med Frøbjergkoret

12. dec. 3. søndag i advent 16.00  
Luciagudstj. med 
konfirmanderne

19. dec. 4. søndag i advent 11.30 Nicolai Røge

21. dec. Tirsdag 9.00 Krybbespil, 
forældre m.fl.

10.30 Krybbespil 
m. skoleafslutning.

24. dec. Juleaften 11.00        13.30 14.45 16.00

25. dec. Juledag 10.30

26. dec. 2. juledag 10.15 

31. dec. Nytårsaftensdag 15.30 Nytårsgudstj. 
med champagne  
og kransekage

1. jan. Nytårsdag 16.30 Nytårsgudstj. 
med champagne  
og kransekage

15.15 Nytårsgudstj. 
med champagne 
og kransekage

2. jan. Hellig 3 Kongers 
søndag

Ingen Ingen  Ingen

9. jan. 1.søndag efter 
H3Konger

  11.30 
Nicolai Røge

16. jan. 2.søndag efter 
H3Konger

10.30

23. jan. 3.søndag efter 
H3Konger

10.15 11.30

30. jan. 4.søndag efter 
H3Konger

11.30 10.30 Kort gudstj.

6. feb. Sidste søn eft. 
H3Konger

   19.00  
Kyndelmissegudstj.

11.30 

13. feb. Septuagesima søndag 11.30 NN

20. feb. Seksagesima søndag 10.15           

27. feb. Fastelavns søndag 13.00 Fastelavns-
gudstj. for børn

10.30

6 marts 1. søndag i fasten  10.15 19.00  
Stillegudstjeneste


