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Kerte Kirke
Bisættelser/begravelser:
Gerda Ingeborg Skovgaard  
Pedersen, tidl. Kerte Skovgaard:
Bisat d. 30. december 2021

Karsten Lundsby, Kerte Præstegård:
Jordfæstet på Kerte Kirkegård 
d. 5. februar 2022. 

Orte Kirke
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Dåb:
Lucas Dahl Overby Drew, 
Kærlighedsstien:
Døbt d. 30. januar 2022

Vielser:
Susanne Bülow Andersen og 
Helge Jørgensen:
Viet d. 19. februar 2022 

Skydebjerg Kirke

SIDEN SIDST

DÅB
Vilhelm Boll, Højbjergvej:
Døbt d. 23. januar 2022

Ask Løvenskjold Larsen, 
Frøbjergvej:
Døbt d. 6. februar 2022

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Grethe Egedal, tidl. Skovhusevej:
Bisat d. 28. januar 2022

Karsten Lundsby
tidl. Orte Præstegård:
Begravet d. 5. februar 2022

Ejner Therkildsen,
tidl. Ladegårdsskov:
Bisat d. 8. februar 2022
 
Bente Elisabet Ejby, Egevej:
Bisat d. 11. februar 2022
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KONFIRMANDER 2022

Lørdag d. 23. april 2022 kl. 10.15 
konfirmeres i Orte Kirke: 
Aksel Christian Warberg
Anders Rosengreen
Bertram Møller Kristensen
Camilla Kjær Hallin
Frederikke Høgfeldt
Ida Marie Lassen
Johannes Nørgaard Peulicke
Jonathan Vad Kok Jensen
Josephine Christine Wænnerstrøm
Julie Linnet Eskildsen
Karoline Fryba Roos
Liva Gren Møller Sørensen
Magnus Bøgedal Slothuus
Maja Berg Sølvtoft Hansen
Maja Rindal
Methea Luna Lund Rosenberg Hansen
Nikolaj Roos Jespersen
Noah Brøchner Fagerberg
Sigrid Wittrup-Jensen
Zilas Kirkegaard Jensen

Søndag d. 24. april 2022 
kl. 10.15 konfirmeres i Orte Kirke:
Emma Feldborg Andersen

Lørdag d. 30. april 2022 kl. 10.15 
konfirmeres i Skydebjerg Kirke:
Klara Lind Rasmussen
Sofie Lind Rasmussen

Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 10.30 
konfirmeres i Kerte Kirke:
Brian Kærsbøl Andreasen
Julie Friis Stenmann Larsen
Stella Jensen

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, med mulighed for 
at vælge mellem lørdag og søndag.
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NYT FRA ORTE

Så kom vi ind i 2022. 
Godt nytår til jer alle!
Herunder kommer på vegne af Orte 
Menighedsråd et par opdateringer.

Situationsrapport fra 
Orte Sognehus 
Udvendigt er en trappe bag på byg-
ningen under opførelse. Det er en 
trappe, som skal være der, så der er 
en flugtvej mere fra konfirmandloka-
let. Ligeledes er en helt nye udendørs 
kældertrappe ved at blive etableret. 
Dermed kan vi lettere bruge kæl-
deren fremover, og det glæder vi 
os meget til. Kælderen har tidligere 
været brugt til vaskekælder mm. Vi 
håber fremover at kunne opbevare 
lidt af vores remedier til udendørs-
gudstjenesten i rummene. Det bliver 
dejligt at have det i nærheden af, 
hvor det skal bruges. 
 
 
 
 
 
 

Inde i den tidligere bolig er hånd-
værkerne også gået i gang. Gulvene 
er blevet revet op, og der er gravet 
op til støttesøjler af henholdsvis 
ydervægge og til understøtning af 
bjælker til støtte af loftet, som ligger 
i husets længde i stedet for mid-
tervæggen, der adskilte spisestue og 
pejsestue. Dermed begynder også 
fjernelsen af denne midtermur. Det 
bliver lidt mærkeligt, når man kan se 
igennem hele huset på en gang. En 
del af væggene imellem den tidlig-
ere gang, mellem entre og køkken 
er også revet ned, og hele husets 
indtryk ændres meget. Vi glæder 
os rigtig meget til at følge de kom-
mende arbejder, og ser frem til om 
et par år når vi forhåbentlig kan tage 
lokalerne i brug.

Elsebeth Buhl Hededam, Formand
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I Orte tidligere købmandshave, nu 
haven bag Sognehuset, blev tilbage i 
1944-45 plantet et piletræ. Anlednin-
gen var at købmandsparret Else og 
Svend Hansen fik familieforøgelse. 
De havde i forvejen 3 sønner - Bent 
(12 år), Jørgen (10 år) og Mogens 
(8 år). I april 1944 kom så datteren 
Elise til verden. Dette gav bekymring 
hos forældrene, for haven rummede 
et havebassin, som den lille ny, der 
jo snart kunne gå rundt selv, nødigt 
skulle falde i. Havebassinet blev slø-
jfet og i stedet blev pilen plantet. 
Det voksede sig stort og blev med 
tiden havens stolthed, som ydede 
megen skygge og ly til værdigt træn-
gende, der har således aldrig været 
brugt parasoller i haven. Helt tilbage 
i 50’erne er der taget billeder af 
træet, som viser, hvor stor betydning 
piletræet har haft for de to genera-
tioner, som er vokset op i købmands-
gården. 

Træet har igennem tiden dannet ram-
men for mange børns leg.

Efter at Orte Menighedsråd tilbage i 
2014 købte den tidligere købmands-
gård, er der i de sidste par år blevet 
afholdt en udendørsgudstjeneste i 
juni måned, og her har menigheden 
også nydt piletræets store skyggegiv-
ende krone.

HAVENS STOLTHED

Ca. 1959-60 Sønnen Jørgen, datteren Elise og 
en kusine til de to, Lise

Friluftsgudstjeneste, sognepræst Susanne Kreil-
er Holm Andersen samt menigheden.
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Orte Menighedsråd havde i tankerne, 
om træet mon kunne blive ved med 
at stå oprejst eller om det var tid 
til at få det lagt ned, og var derfor i 
gang med at få en faglig vurdering af 
træets sundhed.

Dette blev dog desværre lige pludse-
lig ikke længere nødvendigt, for den 
29.- 30. januar kom stormen Malik 
hen over Danmark og gjorde det 
af med det gamle træ i haven – det 
kunne ikke stå imod, og lagde sig 
ned. Desværre gik det lidt ud over 
naboens garagetag, men ingen kom 
til skade. Netop den søndag for-
middag stod et ungt par og overtog 
nøglerne til nabohuset, som tidligere, 
mens børstenbinderfamilien Holgers-
en boede i det, hed Pax, der på latin 
betyder fred. De glæder sig dog trods 
den ”stormende velkomst” til at bo i 
“Tårnhuset”, som det kaldes i daglig 
tale i dag.
 
I skrivende stund venter det gamle 
træ på at blive savet op, så det kan 
komme videre med en vognmand – 
et langt træliv er slut!

Elise Andersen foran det væltede piletræ
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Gospel-koncertgudstjeneste med 
Assens Gospelkor
i Orte Kirke på Mariæ Bebu-
delsesdag søndag den 3. april kl. 
15.00

En glædens dag!
I dag fejrer vi det glade budskab 
som Jomfru Maria fik af ærkeenglen 
Gabriel: ”Maria, du skal føde en søn. 
Du skal kalde ham Jesus. Han skal 
være den Højestes Søn”.

Assens Gospelkor under ledelse af 
Stig Möglich Rasmussen kommer 
og synger for og med os. De glade 
gospeltoner og musikken åbner vore 
hjerter så livsglæden kan finde ind, 
og vi går fra kirken med det glade 
budskab og troen på, at håbet og 
kærligheden fortsat lever.

Efter gudstjenesten serveres kirke- 
kaffe – alle er meget velkomne.

GOSPEL-KONCERTGUDSTJENESTE 

i Orte Kirke søndag den 27. marts 
kl. 15.00

Traditionen tro har de kommende 
konfirmander forberedt sig på at 
afholde deres egen gudstjeneste. 
Denne dag vil det være dem, der by-
der menigheden velkommen i kirk-
en, som de har sørget for er smukt 

pyntet, uddeler salmebøger, ringer 
med klokkerne, beder indgangs- og 
udgangsbøn, læser fra Bibelen, 
holder prædiken og afslutningsvis 
står klar med kirkekaffe.
Har de mon forberedt andet? Hvem 
ved om der venter en musikalsk 
overraskelse, det får vi se.
Alle er hjerteligt velkomne.

KONFIRMANDERNES EGEN GUDSTJENESTE
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Påsken er faktisk den vigtigste hø-
jtid i Den danske folkekirke, da det 
er den højtid, som danner grundlag 
for kristendommen. Højtiden byder 
på følgende gudstjenester:

Nadvergudstjeneste
i Kerte Kirke Skærtorsdag, 
torsdag den 14. april kl. 17.00 
med måltid i kirken.

Efter Covid-19 vil der igen kunne 
dækkes et smukt bord med mad og 
drikke i kirken. Vi spiser sammen, og 
måltidet glider over i et nadvermåltid.

Langfredagsgudstjeneste
i Orte Kirke fredag den 15. april 
kl. 10.15

Vi lytter til beretningerne om Jesu 
lidelseshistorie, synger kraftfulde 
langfredags salmer og hører smuk 
musik. Jesus bragte et stort offer for 
vores skyld, forstår vi det også i vor 
tid? Lad os prøve!

Påskemorgenbord
i Orte Kirke Påskesøndag, søndag den 
17. april kl. 8.30

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Børne – og familiegudstjeneste i 
Kerte kirke fredag den 8. april  
kl. 17 til 19.

Jens Jødal, som er manden bag 
Kirketeatret, fortæller med lune og 
alvor om påskens drama.

Derefter kan sulten stilles ved 
pølsevognen.

PÅSKEFORTÆLLING OG PØLSEVOGN
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Menighedsrådet i Orte har en 
valgperiode på 2 år.  
Der er orienterings- og 
menighedsmøde 10. maj kl. 19.00 
i Orte Sognehus.

Så kunne du tænke dig at vide mere 
om det arbejde, der sker bag kirk-
en og dens arrangementer, så kom 
til orienteringsmødet. Her vil du 
få rig mulighed for at høre, hvad 
der rør sig lige nu, samt få svar på 
de spørgsmål du måtte brænde ind 
med. Vel mødt!

STIL OP TIL DIT LOKALE MENIGHEDSRÅD 2022

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådet?

Måske noget 
for dig?

Vil du være en 
del af et lille 
demokrati?

Vil du give din 
mening til kende 

om dit sogn?

Vil du give 
noget til din nabo 

og gode venner 
i sognet?

Synes du kirken 
mangler noget 

nyt?

Traditionen tro mødes vi i Orte Kirkes 
våbenhus og starter påskefejringen 
sammen med et fælles morgenmåltid 
med kaffe og rundstykker.

Rent symbolsk bryder vi med dette 
måltid fasten, som de færreste dog 
i vor tid praktiserer, og fejrer Jesu 
opstandelse. Kl. 9 er der påskegudst-
jeneste i den smukt pyntede kirke.

Kirkeårets store højtidsdag
i Kerte kirke Påskedag, 
søndag den 17. april kl. 10.30

I den smukt pyntede kirke fejrer vi 
Jesu opstandelse som vender sorg til 
glæde. Som altid vil der efterfølgende 
blive budt på kirkekaffe, og hvis vi 
er heldige, så er der måske også et 
påskeæg ...
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Søndag den 19. juni kl. 11 
Friluftsgudstjeneste i haven  
bag Orte Sognehus

Torsdag den 1. september kl. 19 
Foredrag om Jelling i Kerte Kon-
firmandstue med Henrik Nielsen, 
formidlingsinspektør ved oplev-
elsescentret Kongernes Jelling.

Søndag den 11. september 
Fælles sogneudflugt
Turen i år går til Jelling, hvor vi 
skal til gudstjeneste i Jelling Kirke, 
spise til middag på Jelling Kro og 
på egen hånd udforske de spæn-
dende monumenter udendørs samt 
se oplevelsescentret Kongernes 
Jelling. Turen hjem byder på kaffe i 
Tørskind Grusgrav med skulpturer 
af blandt andet Robert Jacobsen. 

Nyheds opdatering fra Orte menighedsråd.KRYDS I KALENDEREN 2022

Vi begynder med gudstjeneste 
i kirken og efterfølgende er der 
kirkevandring til Klakkebjerg.

Der vil blive serveret mad og  
drikkelse undervejs.

Man skal kunne gå i kuperet terræn.

Af hensyn til forplejning er der 
tilmelding til Lene på tlf. 2168 3020 
senest den 7. juni.

GUDSTJENESTE OG KIRKEVANDRING
i Kerte søndag den 12. juni kl. 10.30

Læs mere i næste nummer af kirkebladet.



11

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 1000 eksemplarer og er trykt 
hos Deslers Grafisk Hus ApS.



GUDSTJENESTELISTE SKYDEBJERG ORTE KERTE

Søn 6. 
marts

1. søndag i fasten   10.15 19.00 
Stillegudstjeneste

Lør 12. 
marts

Lørdag 11.00 
Dåbsgudstjeneste

Søn 13. 
marts

2.søndag i fasten 9.00 Morgensang  
omkring klaveret

10.30

Søn 20. 
marts

3.søndag i fasten 11.30

Søn 27. 
marts

Midfaste 10.15 15.00 Konfirmandernes 
egen gudstjeneste

Søn 3. april Maria Bebudelse 10.15 15.00 Gospel-koncert-
gudstjeneste Assens 

Gospelkor

Fre 8. april Fredag 17.00 Kirketeatret 
med Jens Jødal

Søn 10. april Palmesøndag 11.30

Tors 14. 
april

Skærtorsdag 19.00 
Nadvergudstjeneste 

Frøbjergkoret

17.00 Måltid i kirken 

Fred 15. 
april

Langfredag 10.15

Søn 17. april Påskedag 8.30 
Morgenbord 

10.30 1 dåb

Man 18. 
april

2. påskedag 11.30 9.00 
Påskegudstjeneste

Lør 23. april Lørdag 10.15 
Konfirmation

Søn 24. april 1. søndag eft. påske 10.15 
Konfirmation

Fre 29. april Fredag 11.00 
Diamantkonfirmation

kaffe 10.00

Lør 30. april Lørdag 10.15 Konfirmation

Søn 1. maj 2. søndag eft. påske 10.30

Lør 7. maj Lørdag 10.30 Konfirmation

Søn 8. maj 3. søndag eft. påske

Fre 13.maj Bededag 10.15 10.30

Søn 15. maj 4. søndag eft. påske 19.00

Søn 22. maj 5. søndag eft. påske  10.15 10.30

Tor 26. maj Kristi Himmelfart 10.15

Søn 29. maj 6. søndag eft. påske

Søn 5. juni Pinsedag 11.30 9.00

Søn 5. juni Pinsedag 10.15 9.00


