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Kerte Kirke
DÅB:
Arthur Graff, Jarlebjerggyden:
Døbt i Kerte Kirke d. 2. april 2022.

Cornelius Jeppe Oleján Andersen,  
Elmevænget:
Døbt i Kerte Kirke d. 17. april 2022. 

VIELSER:
Stine Graff Kristensen og Vitaliy 
Jørgensen, Jarlebjerggyden:
Kirkeligt velsignet i Kerte Kirke 
d. 2. april 2022. 

Kristella Camilla Oleján Andersen og 
Jack Oleján Andersen, Elmevænget:
Viet i Kerte Kirke d. 17. april 2022. 

Trine Abildgaard Hansen og Kenneth 
Abildgaard Hansen, Planteskolevej:
Viet i Kerte Kirke d. 21. maj 2022. 

BISÆTTELSER/
BEGRAVELSER:
Ruth Andersen, tidl. Hjerupvej:
Bisat fra Kerte Kirke d. 15. marts 
2022. 

Orte Kirke
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DÅB:
Agnes Skovlund Wacker, Holmelund:
Døbt i Skydebjerg Kirke d. 12. marts 
2022. 

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Arne Knudsen, Ramsherred:
Bisat fra Skydebjerg Kirke d. 11. marts 
2022. 
Gerda Flöche Nissen, Stadionvej:
Bisat fra Skydebjerg Kirke d. 22. april 
2022. 

Skydebjerg Kirke

SIDEN SIDST

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Ann Hauberg, Bredgade:
Bisat fra Orte Kirke d. 30. april 2022. 

Helga Sophie Eckardt, tidl. Bankevejen:
Bisat fra Orte Kirke d. 14. maj 2022. 
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KONFIRMATION

Konfirmationer

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

i årene fremover, med mulighed for at vælge mellem lørdag og søndag.

2026
Orte 25. - 26. april
Kerte 9. - 10. maj
Skydebjerg 2. - 3. maj 
 
2027  
Orte: 1.-2. maj 
Kerte: 8.-9. maj
Skydebjerg: 24.-25. april

2028 
Orte: 29.-30. april
Kerte: 13.-14. maj
Skydebjerg: 6.-7. maj

Der er mulighed for konfirmand-
indskrivning på følgende dage:

Kerte Kirke: 
søndag d. 14. august 2022 kl. 10.30
Orte Kirke:   
søndag d. 21. august 2022 kl. 19.00
Skydebjerg Kirke:  
søndag d. 14. august 2022 kl. 19.00

Vi starter med en gudstjeneste, 
og dernæst er der kage/juice og 
indskrivning. Vi glæder os til at se de 
nye konfirmander!

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2023
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KONFIRMANDER 2022

Lørdag d. 23. april 2022 
konfirmeredes i Orte Kirke:
Siddende fra venstre: Josephine 
Christine Wænnerstrøm, Sigrid 
Wittrup-Jensen, Frederikke Høg-
feldt, Camilla Kjær Hallin. I midten 
stående fra venstre: Nikolaj Roos 
Jespersen, Ida Marie Lassen, Liva 
Gren Møller Sørensen, Maja Berg 
Sølvtoft Hansen, Julie Linnet Eskild-
sen, Maja Rindal, Karoline Fryba 
Roos, Zilas Kirkegaard Jensen, Jona-
than Vad Kok Jensen. Øverste række 
fra venstre: Johannes Nørgaard 
Peulicke, Magnus Bøgedal Slothuus, 
Bertram Møller Kristensen, Noah 
Brøchner Fagerberg, Aksel Christian 
Warberg, Anders Rosengreen.  
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Søndag d. 24. april 2022  
konfirmeredes I Orte Kirke:
Emma Feldborg Andersen.      
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KONFIRMANDER 2022

Lørdag d. 30. april 2022  
konfirmeredes i Skydebjerg Kirke:
Klara Lind Rasmussen og  
Sofie Lind Rasmussen.       

Lørdag d. 7. maj 2022  
konfirmeredes i Kerte Kirke:
Fra venstre: Stella Jensen, Brian 
Kærsbøl Andreasen og Julie Friis 
Stenmann Larsen.        

Kirkerne ønsker alle konfirmander hjerteligt tillykke!

Tak til konfirmanderne for en dejlig tid i Orte Sognehus og Kerte 
Konfirmandstue, og tak til forældrene for en god tid 

med jeres unge mennesker!

Venlig hilsen Susanne og Benedikte.
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Foto: Grimsbjerg Foto.
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Fredag d. 29. april 2022 var det 
nøjagtig 60 år siden, disse 11 blev 
konfirmeret i Kerte Kirke. 

Det blev markeret ved en diamant-
konfirmand-gudstjeneste i kirken. 
Dagen startede med kaffe og rund-
stykker, som kirketjener Jørn Erik 
havde gjort klar i Konfirmandstuen.
Herefter gik man i kirken, hvor en 
organist og en kirkesanger ventede. 

Efter gudstjenesten var der foto-
session, hvor diamantkonfirman-
derne indtog deres pladser fra det 
oprindelige foto fra 1962. Fire er 
desværre gået bort, og nogle havde 
ikke mulighed for at deltage, men 
de 11 fremmødte havde en hyggelig 
dag med masser af snak om gamle 
dage. Efter kirken fortsatte dagen på 
Aarup Hotel med middag.

DIAMANTKONFIRMANDER I KERTE KIRKE
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Efter gudstjenesten kl. 10:30 den 12 
juni går vi en tur til Klakkebjerg og ser 
på den smukke natur og udsigt
Vi holder pause undervejs, og der vil 
blive serveret mad og drikke. Turen 
tager ca. 2 timer, og man skal kunne 
gå i kuperet terræn.
Vi glæder os til at se jer og håber på 
godt vejr.
Af hensyn til forplejning er der til-
melding senest den 7 juni til Lene på 
telefon 61683020. (telefonnummer i 
sidste kirkeblad er ikke korrekt).

KIRKEVANDRING TIL KLAKKEBJERG  
søndag d. 12. juni efter gudstjenesten i Kerte

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Søndag d. 19. juni kl. 11.00 - Orte gl. Købmandshave, Orte Byvej 11

I det seneste kirkeblad blev det 
beskrevet, hvordan det gamle 
piletræ i Sognehusets have væltede 
i stormen. Vi vil savne det flotte træ 
ved årets friluftsgudstjeneste, men 
der er plantet et nyt træ, som skal 
være fremtidens vartegn for Sogne-
husets have.
Og naturligvis holder vi friluftsgud-
stjeneste i haven, også i år. 

Med sang og musik, Bibellæsning, 
fortælling, bøn og prædiken.
Efter gudstjenesten slår vi os ned 
i det grønne med frikadeller, kar-
toffelsalat, grøn salat og drikkelse, 
ganske som vi plejer.
Der er opstillet stole i haven, men 
man er også velkommen til at med-
bringe egne tæpper.
Kom med til en hyggelig formiddag 
i haven, for alle er velkomne!
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SANKT HANS GUDSTJENESTE  
Kerte Kirke torsdag d. 23. juni kl. 20.15

Efterfølgende fakkeltog gennem 
Kerte by, og bål på Toften over 
for kirken.

De gamle traditioner vender lang-
somt, men sikkert, tilbage efter 
Coronaens aflysninger og begræns-
ninger. Således også gudstjenesten 
Sankt Hans aften.  
Under gudstjenesten i kirken 
markerer vi Johannes Døberens 
fødselsdag (1/2 år før Jesus), og 
midsommeren bliver fejret efter 
gudstjenesten omkring bålet på Tof-

ten. Her sørger Kerte Gymnastik-
forening for stemningen ved salg af 
mad og drikkevarer, kaffe og kage i 
boden.
Ved gudstjenestens afslutning 
tændes to fakler med flammen fra et 
alterlys, og dernæst flokkes vi uden 
for kirken om de tændte fakler og 
får tændt vores egen fakkel. Efter 
fakkeltoget tændes bålet ved hjælp 
af faklerne.
Sankt Hans aften i Kerte er en god, 
gammel tradition, som vi glæder os 
til at se rigtig mange af jer til!
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FÆLLES SOGNEUDFLUGT TIL JELLING 
søndag den 11. september

På dette års sogneudflugt for  
Orte og Kerte Sogne drager vi til  
Jelling, hvor der skulle være  
masser at se på. 

Udforsk blandt andet  
Oplevelsescenter Kongernes
Jelling, hvor der er gratis entre, 
Monumentområdet, hvor den 
gigantiske palisade, skibssætningen 
og husene fra Harald Blåtands tid 
er markeret i landskabet, gravhøjene 
samt de to runesten.

UDFLUGTENS PROGRAM:
Kl. 8.30
Bussen kører fra Orte Kirke. 

Kl. 8.45
Bussen kører fra Kerte Kirke.
 
Kaffe og rundstykke serveres i bus-
sen undervejs

Kl. 10.30
Gudstjeneste i Jelling Kirke

Kl. 12.00: 
Frokost på Jelling Kro
Menuen er 2 tarteletter med hønse-
kød til forret samt forloren hare, 
kogte kartofler, tyttebær, vildtsovs og 
dampede bønner til hovedret. Drik-
kelse købes af den enkelte hver især.

Efter frokost er der tid på egen hånd 
til at se på det, som man har lyst til. I 
løbet af eftermiddagen kører bussen 
via en smuk rute ud til Tørskind 
Grusgrav, hvor eftermiddagskaffen 
indtages. Tørskind Grusgrav er en 
tidligere grusgrav, der nu er omdan-
net til skulpturpark, hvor der blandt 
andet er opstillet skulpturer af Robert 
Jacobsen.

Hjemkomst er ca. kl. 18.  
Pris pr. person 220,- som betales 
undervejs.
Tilmelding efter først-til-mølle 
princippet til Lise Hansen på tlf. 
4011 3203 senest den 2. september 
med oplysning om, hvor man står på 
bussen.

Vel mødt til en hyggelig dag med 
godt samvær!
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FOREDRAG OM JELLING 
Spændende optakt til sogneudflugten

Torsdag d. 1. september kl. 19.00 
i Kerte Konfirmandstue, Kertevej 
58, 5560 Aarup.

Foredraget er gratis, varer et par 
timer og afholdes af formidlings- 
inspektør ved Kongernes Jelling, 
Henrik Nielsen. Undervejs vil der 
blive serveret kaffe og kage.

Om foredraget:
For mere end 1000 år siden lod 
vikingekongerne Gorm og Harald 
monumenter af hidtil uset størrelse 
og betydning opføre i Jelling.  
De mægtige høje og de to runesten 
står stadig som vidnesbyrd om det, 
men i de senere år er spor af andre 
 

 
bygningsværker dukket op, der gør 
anlægget endnu mere imponeren-
de. Hvorfor Jelling blev valgt som 
pladsen, og hvad meningen var, vil 
foredraget forsøge at belyse. Til det 
hører en undersøgelse af Danmark 
og den politiske situation i Europa i 
900-tallet.

Stenene i smuk aftenbelysning.

Palisade
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NYT FRA FORMANDEN I ORTE

Sognehuset:

I Orte arbejder vi fortsat videre 
med sognehuset. Dette arbejde har 
nu stået på i rigtig mange år, men 
vi håber at kunne færdiggøre huset 
inden for de nærmeste par år. Vi 
glæder os usigeligt meget til at få 
et rum med bedre proportioner til 
foredrag og andre arrangementer.

Det er også dejligt at høre, at adskil-
lige mennesker i lokalområdet følg-
er med i, hvor langt tingene er nået. 
Og jeg kan fortælle at der nu er 
støbt gulv i de gamle stuer og spise-
stue, som bliver et stort rum. Og 
der er lagt varmeslanger i gulvet, så 
vi fremover får gulvvarme i rum-
met. Så nu er rummet ved at skifte 
karakter, og vi begynder at kunne 
drømme om at tage det i brug.

Vi håber også i indeværende år at 
kunne få sat en varmepumpe op i 
sognehuset – og forhåbentlig spare 
nogle penge til opvarmning. 

 

Menighedsrådsvalg i år: 
Valgforsamling tirsdag d. 20. sept. 
kl. 19.00 i Orte Sognehus.

Så er det igen tid til valg til 
menighedsråd i Orte. Vi har en valg-
periode på kun 2 år i sognet, da vi 
mener det er lettere at overskue 2 år 
end de 4 år, som er normale for valg 
til menighedsråd. 

Vi håber du eller nogen du kender, 
har lyst til at komme i menigheds-
rådet, blive suppleant eller har lyst 
til at hjælpe / komme med ideer til 
arrangementer i kirke og sognehus. 
Vi er jo kun et lille menighedsråd 
på 5 valgte og sognepræsten, så al 
hjælp til diverse vil blive modtaget 
med taknemmelighed. Så hold øje 
med vores annoncer både i kirke-
blad og Årup og omegns folkeblad, 
når vi kommer hen i august.

I september skal der opstilles kan-
didater til menighedsrådet, og det 
vil være dejligt hvis der er flere, der 
ønsker at tage en tørn. Man lærer 
en masse om at passe på kulturarv, 
og om at få pengene til at række 
længere. Det er ret spændende, 
men også givende at være med, og 
dejligt at lære personer fra andre 
områder af sognet at kende. Vi har 
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jo ikke voldsomt mange steder at 
mødes, med mindre man har børn 
på Frøbjerg-Orte Friskole, eller 
hjælper i Frøbjerg Festspil eller 
Gymnastikforeningen. Disse aktører 
ønskes der at få mere samarbejde i 
gang med.

God sommer!

Jeg håber, I alle får en rigtig dejlig 
sommer, og håber at se mange af jer 
til diverse gudstjenester og andre 
arrangementer i kirke og sognehus 
fremover.

Formand Elsebeth Buhl Hededam.
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EN SOMMERHILSEN FRA PRÆSTEN

Jeg ønsker jer alle sammen en  
dejlig sommer, forhåbentlig med 
tid og ro til at lade op til efterårets 
travlhed.

Der er sket meget for mig personligt 
i den forgangne vinter og i foråret. 
Efter en lang hospitalsindlæggelse 
og mange år med sygdom, døde min 
mand Karsten i januar 2022.

Det er et stort tab, men det har 
varmet usigeligt meget at møde 
forståelse og omsorg i alle de sam-
menhænge, jeg har færdedes i. Så 
tusind tak for dét! Det har givet 
kræfter til at genoptage præste- 
gerningen.

Forår og sommer er da også tradi-
tionelt en travl tid i kirkerne, og det 
skal vi ikke være kede af. 

Nu tager vielserne over efter kon-
firmationerne, og vi glæder os 
over, at så mange mennesker finder  
mening og livsbetydning ved at 
samles i kirkerne i mange sammen-
hænge.
Det gælder bestemt også i 
forbindelse med bisættelser og be-
gravelser, for kirken og kirkegården 
er også til for at sætte sorg og savn 
ind i en trøsterig ramme.

Der er mange, der lægger turen 
forbi vores kirkegårde, besøger 
den smukke have, det også er, og 
mindes dem, der var engang. Hvert 
år kommer der gæster fra ind- og 
udland for at genbesøge familiens 
hjemegn, og det tager vi som et tegn 
på, at vores landsbyer og kirker bor 
i hjerterne hos mennesker overalt i 
landet, ja i hele verden. 

Med landsbyerne, kirkerne og kirke-
gårdene skylder vi at tage vare på 
dén arv, vi er sat til at forvalte.
Rigtig god sommer – vi ses!

Med de venligste hilsener
Sognepræst Susanne Andersen.
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Søndag d. 18. september kl. 10.30 
Høstgudstjeneste i Kerte Kirke, som 
er smukt pyntet. 

Søndag d. 18. september kl. 15.00 
Høstgudstjeneste i Orte Kirke, som 
også vil være smukt pyntet.

Tirsdag d. 20. september kl. 19.00 
i Orte Sognehus, Orte Byvej 11, 
Orte, 5560 Aarup:
Valgforsamling til Orte Menigheds-
råd. Mød op og gør din indflydelse 
gældende.

Menighedsrådsmøder:
Orte Menighedsråd holder møde 
torsdag d. 2. juni kl. 18.00 i Orte 
Sognehus. 
 

Kerte Menighedsråd holder møde 
onsdag d. 17. august kl. 16.30 i Kerte 
Konfirmandstue.

Lidt nyt fra Kerte Menighedsråd: 
Vi kender alle den alvorlige situation 
med stigende priser på bl.a. energi 
og varme. Det mærker vi også i 
kirkerne, hvor udgifterne til varme 
og el er steget eksplosivt. Assens 
Provsti har bedt kirkerne være 
solidariske med det øvrige samfund, 
og Kerte Menighedsråd har derfor 
på sit møde d. 18. maj besluttet at 
tilstræbe at sænke temperaturen 
i kirken med ca. 2 gr. Vær derfor 
gerne beredt med en ekstra trøje, 
når vi mødes i kirken.

På forhånd tak for jeres forståelse!

Nyheds opdatering fra Orte menighedsråd.KRYDS I KALENDEREN 2022
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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. 4011 3203
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. 4011 3203
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

Tor 26. maj Kristi Himmelfart  10.15

Søn 29. maj 6.søndag efter påske 11.30 Nicolai Røge

Søn 5. juni Pinsedag 10.15 9.00

Man 6. juni 2.pinsedag 19.00 
Sommermusik

Søn 12. juni Trinitatis søndag 10.30 Gudstj. og 
kirkevandring

Lør 18. juni Lørdag 11.00 Dåbsgudstj.  
12.30 Dåbsgudstj. 

Søn 19. juni 1.søndag efter Trinitatis 11.00 Friluftsgudstj.

Tors 23. juni Torsdag 20.15 Skt. Hans 
gudstj.

Søn 26. juni 2.søndag efter Trinitatis 10.15

Søn 3. juli 3.søndag efter Trinitatis 11.30 10.15

Søn 10. juli 4.søndag efter Trinitatis 10.30

Søn 17. juli 5.søndag efter Trinitatis 11.30 Nicolai Røge

Søn 24. juli 6.søndag efter Trinitatis 17.00 Rikke Graff

Søn 31. juli 7.søndag efter Trinitatis 11.30 Nicolai Røge

Søn 7. august 8. søndag efter Trinitatis 10.30

Lør 13. aug. Lørdag 11.00 Dåbsgudstj.  
12.30 Dåbsgudstj. 

Søn 14. aug. 9. søndag efter Trinitatis 19.00 Konf. 
indskrivning

      10.30 Konf.indskrivn.

Søn 21. aug. 10. søndag eft. Trinitatis 10.15 19.00 Konf.indskrivning

Søn 28. aug. 11. søndag eft. Trinitatis 11.30 NN

Tor 1. sept. Torsdag 19.00 Foredrag om 
Jelling, Kerte Konf. 
stue

Søn 4. sept. 12. søndag eft. Trinitatis 10.15 9.00

Søn 11. sept. 13. søndag eft. Trinitatis Sogneudflugt Sogneudflugt

Lør 17. sept. Lørdag 11.00 Dåbsgudstj.

Søn 18. sept. 14. søndag eft. Trinitatis 15.00 Høstgudstjeneste 10.30 Høstgudstj.

Søn 25. sept. 15. søndag eft. Trinitatis 11.00 Diamant
konfirmation 
19.00 Høstguds-
tjeneste


