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Kerte Kirke
DÅB:
Døbt i Kerte Kirke d. 18. juni 2022
Luca Gam Mauritsen,
Kirsebærhaven.

Kalle Emil Stroger Abildgaard, 
Kaslundvej. 
Filippa Thrane Boeskov, 
Tarupgårdsvej.

VIELSER:
Helene Sandorff Uhrenholt 
og Uffe Uhrenholt, Skelsager. 
Viet i Kerte Kirke d. 4. juni 2022. 

Marianne Grønkjær Sørensen og 
Rasmus Wriedt Larsen. 
Viet i Kerte Kirke d. 11. juni 2022. 

Mette Marie Mejer Wahlquist og 
Niklas Alexander Wahlquist,
Kurreholmvej. 
Viet i Kerte Kirke d. 20. august 2022. 

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

Orte Kirke
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SIDEN SIDST

VIELSER OG VELSIGNELSER:
Mette Ejdrup Lassen og Michael Ejdrup 
Lassen, Ladegårde:
Viet i Orte Kirke d. 9. juli 2022. 

Heidi Christina Gregersen og Jimmy 
Støchkel Gregersen,
Ladegård Mark: kirkeligt velsignet i 
Orte Kirke d. 20. august 2022.  
 
BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Marianne Lund Jensen, Pejrupvej:
bisat fra Orte Kirke d. 3. august 2022.
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Døbt i Skydebjerg Kirke 
d. 13. august 2022
Alfred Bang Widesen, Solbakken
Leonora Bang Widesen, Solbakken
Jacob Høxbro, Kirkevej

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Knud Jørgen Andersen, Skovkrogen:
Bisat fra Skydebjerg Kirke
d. 28. juli 2022. 

Dieter Ferch, Kastanievej: 
Bisat fra Skydebjerg Kirke 
d. 4. august 2022.

Skydebjerg Kirke

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 
 
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

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

Konfirmander til Orte Kirke: 
Undervisningen foregår tirsdag morgener kl. 8.00-9.30 i Orte Sognehus, 
Orte Byvej 11, 5560 Aarup. Undervisningen starter tirsdag d. 6. september.

Konfirmander til Kerte Kirke:  
Undervisningen foregår torsdag morgener kl. 8.10-9.30 i Kerte Konfirmandstue, 
Kertevej 56, 5560 Aarup. Undervisningen starter torsdag d. 8. september.

KONFIRMANDUNDERVISNING 2022-23
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Torsdag d. 1. september 
kl. 19.00 i Kerte Konfirmandstue, 
Kertevej 58, 5560 Aarup

Formidlingsinspektør ved 
Kongernes Jelling, Henrik Nielsen 
fortæller om vikingekongerne Gorm 
og Haralds usædvanlige monument-
er i Jelling: gravhøjene, runestenene 
og de øvrige bygningsværker, der 
de senere år er fundet spor af.

Foredraget er gratis, og der 
serveres kaffe og kage undervejs.

FOREDRAG OM JELLING 
Spændende optakt til sogneudflugten
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Søndag den 11. september.  
Der er enkelte ledige pladser!

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 
bussen 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. 
Drikkelse 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 efter-
middagskaffen indtages.  
Tørskind Grusgrav er en tidligere 
grusgrav, der nu er omdannet til 
skulpturpark, hvor der blandt andet 
er opstillet skulpturer af Robert 
Jacobsen.

Hjemkomst er ca. kl. 18.00
 
Pris pr. person 220,-  
som betales undervejs.

Tilmelding efter først-til-mølle 
princippet til Lise Hansen på 
tlf. 4011 3203 hurtigst muligt, 
med oplysning om, hvor man står 
på bussen.

Vel mødt til en hyggelig dag med 
godt samvær!

FÆLLES SOGNEUDFLUGT TIL JELLING
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET I ORTE

Sognehuset:

Orte menighedsråd har følgende 
planer for sognehuset her i efteråret. 
Vi har desværre ikke økonomisk 
mulighed for at færdiggøre sogne-
huset indvendigt, så derfor vil vi 
arbejde lidt med området udenfor. 

Det vil sige det område, der hidtil 
har haft asfaltbelægning, og områ-
det hvor den store butik og garag-
erne lå. Asfalten vil blive fjernet. 
og en del af området skal snarest 
udlægges til grønt område, så vi 
forhåbentlig får noget kønt at kigge 
på uden for sognehuset.  
 
 
 

 
 
Hvor de nedrevne bygninger tid-
ligere lå, vil vi fylde op med stabil-
grus, så der bliver et godt grundlag 
at bygge videre på, når den kom-
mende P-plads skal etableres.

Vissenbjerg kirkes dygtige person-
ale har lovet at stå for arbejdet her 
i efteråret. Så får vi se om P-plads 
området er klar til dét foredrag, der 
skal være med ZOO direktør Bjarne 
Klausen tirsdag d. 22. november 
kl. 14.30 i Orte Sogne hus. Vi håber 
det!

Formand Elsebeth Hededam



7



8

 
 

 MENIGHEDSRÅDSVALG 

Menighedsrådsvalg i år
Valgforsamling for Orte sogn, 
tirsdag d. 20. september kl. 19.00 
på Orte Byvej 11, 5560 Aarup i Orte 
Sognehus.

Mød op til menighedsrådsvalget og 
brug din stemme.
Der er valg til dit lokale menigheds-
råd.

Vil du være med til gøre en forskel 
for dit lokalsamfund? 

Fællesskabet i sognet? Og din 
lokale kirkes liv? 
Så mød op til valgforsamlingen.  
På valgforsamlingen kan du både 
stille op til valget og være med til 
at forme det nye menighedsråd. 

Alle fremmødte folkekirkemed-
lemmer over 18 år fra sognet kan 
deltage, stille op og stemme.
         
Formand for Valgbestyrelsen 
Benedikte Buhl

Orte Menighedsråd
Holder møde onsdag d. 14. september,  
torsdag d. 13. oktober og torsdag d. 17. november 
 
Alle kl. 18.00 i Orte Sognehus, 
Orte Byvej 11, 5560 Aarup

Kerte Menighedsråd
Holder møde torsdag d. 22. september kl. ca. 17.30 
(mødet afholdes i forlængelse af syn på kirke og 
kirkegård om eftermiddagen).

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER:
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OMDELER AF KIRKEBLADET SØGES 
TIL ORTE SOGN

Kirkebladet for Orte og Kerte  
udkommer 4 gange om året:  
1. december, 1. marts, 1. juni og  
1. september. 

I Kerte sogn har vi en samvittigheds-
fuld og omhyggelig omdeler, som 
tager turen rundt i Kerte sogn 4 
gange om året. Han har overtaget 
ruten fra en trofast omdeler, der 
også har haft opgaven i mange år.

I Orte sogn har vi også gennem en 
del år haft en ligeså samvittigheds-
fuld og omhyggelig omdeler, som 
nu af arbejdsmæssige årsager har 
ønsket, at vi finder en ny omdeler.

Så har du tid og lyst til at komme 
rundt i området på en anderledes 
måde og til at give din kirke en 
kærkommen håndsrækning
– så bliv kirkebladsomdeler i Orte 
sogn! Der udbetales et vederlag for 
opgaven.

Få flere oplysninger hos omdeler 
Benedikte Buhl, tlf. 3028 2299.
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HØSTGUDSTJENESTER

Der har været stor travlhed på 
markerne for at få høsten i hus i det 
varme vejr.

Traditionen tro fejrer vi høsten i sep-
tember måned i kirkerne. Vi takker 
for maden, som vi får gennem høsten, 
og vi takker for liv og vækst som 
Guds gode gaver.

Vi håber også, at konfirmanderne tra-
ditionen tro vil gå i procession i kirk-
erne i et festligt høstoptog og på dén 
måde præsentere sig for menigheden 
for første gang i deres forløb som 
kommende konfirmander.

Høstgudstjeneste i Kerte Kirke: 
Søndag d. 18. september kl. 10.30.
Med en smukt pyntet kirke, dejlige 
høstsalmer, dåb og høstoptog med 
konfirmanderne. Kirkekaffe som al-
tid!

Høstgudstjeneste i Orte Kirke
søndag d. 18. september kl. 15.00.
Med en smukt pyntet kirke, dejlige 
høstsalmer og høstoptog med 
konfirmanderne.

Kirkekaffe efter gudstjenesten.

Alle er meget velkomne 
til høstgudstjenesterne!



11

STILLEGUDSTJENESTE 
Kerte Kirke søndag d. 23. oktober kl. 19.00

Ved stillegudstjenesterne giver vi os 
tid og ro til at lade den forgangne 
uge bundfælde sig og lade op til den 
kommende uge. Kirken er oplyst af 
levende lys, og smuk musik bidrag-
er til stemningen af fred og nærvær. 
Med bøn og Bibellæsning, salmer 
og musik forbereder vi os på de 10 
minutters stilhed, der er indlagt i 
gudstjenesten. 

Alle er hjerteligt velkomne

”VILD MED VILJE” 
Biodiversitet på Kerte Kirkegård

Hvis du undrer dig over vilde blom-
ster på nogle af de tomme gravsteder 
på Kerte Kirkegård – så er det ”vil-
de” der for at skabe lidt biodiversi-
tet, en større mangfoldighed på kir-
kegården. Kerte Menighedsråd og 

graveren ved kirken prøver at ramme 
en god balance mellem velplejede 
gravsteder i brug på den ene side og 
små pletter af vilde blomster rundt 
omkring på de tomme gravsteder på 
den anden. 
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Den første søndag i november er 
Alle Helgens søndag.  
Da holder vi traditionen tro minde-
gudstjenester om eftermiddagen. 

 

Der vil være mulighed for at tænde 
et lys og mindes. Navnene på dem, 
vi i sognene har mistet det forløbne 
år, vil blive læst op. Der vil også 
være lys til rådighed til at sætte på 
kirkegården før eller efter gudstje-
nesten.

Kerte Kirke:
søndag d. 6. november kl. 15.00.

Orte Kirke:   
søndag d. 6. november kl. 17.00.

Alle er velkomne til at deltage i 
gudstjenesterne.

ALLE HELGENS GUDSTJENESTER 
vi mindes vore døde med tændte lys

Efter en familievenlig gudstjeneste 
i kirken går vi i konfirmandstuen og 
spiser pandekager sammen. 
  
Der vil være både sundt fyld og sødt 
fyld til pandekagerne, så enhver kan 
vælge frit.

Arrangementet slutter, så familien 
kan være hjemme kl. 19.00. 

Pandekagegudstjeneste i Kerte er en 
hyggelig afrunding på en travl uge.

PANDEKAGEGUDSTJENESTE 
Kerte Kirke fredag d. 4. november kl. 17.00
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TIRSDAGS FOREDRAG I ORTE SOGNEHUS

Så er der atter tirsdags-foredrag 
i Orte Sognehus. 

Tirsdag d. 22. november 2022 
kl. 14.30 i Orte Sognehus, 
Orte Byvej 11

ZOO-direktøren fortæller.
Foredrag med Bjarne Klausen, 
Odense ZOO

Et halvt livs arbejde med dyr i 
zoologiske haver er baggrunden for 
Bjarne Klausens foredrag.
Først 20 år som zoolog i Odense 
ZOO og derefter 5 år som direktør 
i både Kattegatcentret og Den Blå 
Planet og nu tilbage i Odense ZOO 
som direktør.

Foredraget handler om forvandlin-
gen af Odense ZOO fra en lille 
zoologisk have med en meget lokal 
interesse til en stor zoologisk have 
med national tiltrækningskraft og 
internationalt anerkendte anlæg.

Zoologiske havers rolle som natur-
formidlere bliver mere og mere 
påtrængende, efterhånden som na-
turen i Danmark og internationalt 
forarmes. Foredraget kommer også 
ind på disse ting, ligesom dyre-
synet i Danmark og andre lande 
berøres.

Alle er meget velkomne.



14

Onsdag d. 7. december kl. 9.30 
Børnejul med Tine i Orte Kirke.  
Tine K. Skau medvirker med 
juleformidling og musik.
   
Torsdag d. 8. december kl. 19.00 
Julekoncert i Kerte Kirke med 
Frøbjergkoret. Efter koncerten 
serveres kaffe og julekage i kirken.

Søndag d. 11. december kl. 16.00 
Luciagudstjeneste i Orte Kirke
med Luciaoptog v/ Orte Kirkes 
konfirmander.

Søndag d. 11. december kl. 19.00 
Luciagudstjeneste i Kerte Kirke 
med Luciaoptog v/ Kerte Kirkes 
konfirmander. 

Formentlig 20.-21. december
Håber vi at kunne genoptage
traditionen med krybbespil i Orte 
Kirke v/ Frøbjerg-Orte Friskoles 
3. klasse.

Lørdag d. 24. december kl. 14.45 
Juleaftens-gudstjeneste i Kerte Kirke.

Lørdag d. 24. december kl. 16.00 
Juleaftens-gudstjeneste i Orte Kirke.
 
Søndag d. 25. december kl. 10.30 
Juledags gudstjeneste i Kerte Kirke.

Lørdag d. 31. december kl. 15.30 
Nytårsaftens gudstjeneste i Kerte 
Kirke med champagne og kranse- 
kage.

Søndag d. 1. januar 2023 kl. 16.30 
Nytårsgudstjeneste i Orte Kirke med 
champagne og kransekage.

Nyheds opdatering fra Orte menighedsråd.KRYDS I KALENDEREN
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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 1. sept. Torsdag 19.00 Foredrag om  
Jelling. 

Kerte Konfirm.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 Høstgudstj. 
med Høstoptog og 

kirkekaffe

10.30 Høstgudstj.  
med høstoptog

Søn 25. sept. 15. søndag eft. Trinitatis 11.00: Diamant-
konfirmation 

19.00:  
Høstgudstjeneste

Lør 1. okt. Lørdag 12.30 
Dåbsgudstjeneste

11.00 
Dåbsgudstjeneste

Søn 2. okt. 16. søndag eft. Trinitatis 10.15 9.00

Søn 9. okt. 17. søndag eft. Trinitatis 11.30 Nicolai Røge

Søn 16. okt. 18. søndag eft. Trinitatis 9.00 Morgensang 10.30

Søn 23. okt. 19. søndag eft. Trinitatis 10.15 19.00 Stillegudstj.

Lør 29. okt. Lørdag 11.00 
Dåbsgudstjeneste

Søn 30. okt. 20. søndag eft. Trinitatis 10.30

Fre 4. nov. Fredag 17.00  
Pandekagegudstj.

Søn 6. nov. Alle Helgens søndag    19.00
Alle Helgensgudstj.

  17.00
Alle Helgensgudstj.

15.00
Alle Helgensgudstj

Søn 13. nov. 22. søndag eft. Trinitatis 10.15

Søn 20. nov. 23. søndag eft. Trinitatis 11.30 NN

Tirs 22. nov. Tirsdag 14.30 Foredrag  
med ZOO direktør 

Bjarne Klausen
Orte Sognehus

Søn 27. nov. 1.søndag i advent 10.30

Søn 4. dec. 2. søndag i advent 10.15

Man 5. dec. Mandag 19.30  
Advents- 

gudstjeneste

Ons 7. dec. Onsdag 9.30 Børnejul  
med Tine 

Tors 8. dec. Torsdag 19.00 Julekoncert 
med Frøbjergkoret

Søn 11. dec. 3. søndag i advent 16.00  
Luciagudstjeneste

19.00  
Luciagudstjeneste

I Kerte Kirke er der kirkekaffe efter alle søndags-gudstjenester


