
Kirkeblad
Orte og Kerte

December 2022 - Januar - Februar 2023



2

Kerte Kirke
DÅB:
Emma Møller Andersen:
Døbt i Kerte Kirke d. 17. sept. 2022.
 
Asbjørn Baldur Hasseltoft 
Kristiansen:
Døbt i Kerte Kirke d. 17. sept. 2022.
 
Vilhelm Spillemose Haumann:
Døbt i Kerte Kirke d. 18. sept. 2022.
 
Karla Dahlbo Urban Larsen:
Døbt i Kerte Kirke d. 13. nov. 2022. 

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Rigmor L. Hansen:
Begravet fra Kerte Kirke 
d. 3. sept. 2022.

Orte Kirke

* Sognepræst Susanne Andersen er,  
 ud over Kerte og Orte sogne, også   
 sognepræst i Skydebjerg sogn.  

SIDEN SIDST

DÅB:
Lilly Herdal Lundrup:
Døbt i Orte Kirke d. 1. okt. 2022. 

Oda Thorndahl Elbæk: 
Døbt i Orte Kirke d. 16. okt. 2022. 

Vera Marie Elbæk Perquin:
Døbt i Orte Kirke d. 16. okt. 2022.
 
Iben Aagaard Olsen: 
Døbt i Orte Kirke d. 29. okt. 2022. 

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Hans Ove Frøslev Pedersen:
Bisat fra Orte Kirke d. 1. sept. 2022. 

Lissi Thuemann Kristensen: 
Bisat fra Orte Kirke d. 14. sept. 2022. 

Ida M. Jørgensen
Begravet fra Orte Kirke d. 30. sept. 
2022. 

Lone Schulz:
Begravet fra Orte Kirke d. 14. okt. 2022. 

FORSIDE
Den første sne, 
Kerte Præstegård 
november 2022. 
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DÅB: 
Viktor Damsgaard Jensen:
Døbt i Skydebjerg Kirke d. 1. okt. 
2022. 

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Holger Munksgaard Larsen:
Bisat fra Skydebjerg Kirke  
d. 5. nov. 2022. 

Skydebjerg Kirke

KONFIRMATION

Konfirmationer

2023
Orte: 6.-7. maj
Kerte: 13.-14. maj

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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Søndag d. 4. december kl. 10.15: 
2. søndag i advent, gudstjeneste i 
Orte Kirke.

Onsdag d. 7. december kl. 9.30: 
Børnejul i Orte Kirke med Tine 
K. Skau.

”Børnejul med Tine” bliver en  
hyggelig og glad oplevelse for alle 
de børn, der finder vej til kirken 
denne formiddag i december. 
  
Frøbjerg-Orte Børnehave og  
Vuggestue er inviteret, og andre 
børn er også velkomne. 

Kirkens julekrybbe findes frem og 
befolkes af Maria og Josef, vise 
mænd, engle, køer og får – og 
naturligvis det lille Jesusbarn.  
 
Tine K. Skau medvirker som 
musikalsk multitalent, og fortæller i 
ord og toner, sammen med Susanne 
præst, om julen.  
 
Vi glæder os til endnu en gang at 
lade de små indtage Orte kirke.  
Alle er velkomne.

DECEMBER I ORTE OG KERTE KIRKER

Julekrybben i Orte Kirke.
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Ved årets julekoncert i Kerte 
Kirke medvirker Frøbjergkoret, 
under ledelse og akkompagne-
ment af Daniel Waade.

Endvidere skal vi opleve kirke-
sanger René Kappendrup som solist 
ved nogle sange.

Kerte Kirkes julekoncert er en de-
jlig tradition, og vi glæder os til 
genhør med Frøbjergkoret.

Efter koncerten serveres kaffe og 
julekage i kirken – også ganske som 
traditionen foreskriver.

Alle er meget velkomne.

JULEKONCERT MED FRØBJERGKORET 
Kerte Kirke Torsdag d. 8.december kl. 19.00
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Orte Kirke Søndag d. 11. dec. 
kl. 16.00 
Ved Luciagudstjenesten bærer Orte 
Kirkes konfirmander lys ind i kir- 
ken og dermed lys ind i hjerterne på 
alle os, der ser på. Det er et ganske 
særligt øjeblik, når dørene åbnes, og 
konfirmanderne kommer ind i det 
mørklagte kirkerum, iklædt hvide 
dragter og med lys i hænderne, mens 
Luciasangen lyder.

I løbet af gudstjenesten skal vi også 
høre konfirmanderne læse indgangs-
bøn og udgangsbøn, samt gennemgå 
fortællingen om helgeninden Sankta 
Lucia, som har givet navn til tradi-
tionen med Luciaoptog.
Efter gudstjenesten er der kirke- 
kaffe med kage og slik. Alle er meget 
velkomne til en smuk december efter-
middag i kirken. 

Søndag d. 11. december kl. 16.00: Luciagudstjeneste i Orte Kirke v/ kon-
firmanderne.LUCIAGUDSTJENESTE V/ KONFIRMANDERNE

Kerte Kirke Søndag d. 11. dec. kl. 
19.00 
Også i Kerte Kirke holder vi Lucia- 
traditionen i hævd. Konfirmanderne 
fra Kerte Kirke går Luciaoptog, hvor 
deres hvide dragter og de tændte 
stearinlys vil lyse op i den mørklagte 
kirke, under de gamle hvælvinger. 
Når optoget er kommet ind til tonerne  
af Luciasangen, vil en af konfir- 
manderne læse indgangsbønnen, og 
vi skal derefter synge nogle af de fine 
adventssalmer.

Også i Kerte skal vi under guds- 
tjenesten høre konfirmanderne gen-
nemgå fortællingen om helgenin-
den Sankta Lucia, som har givet 
navn til traditionen med Luciaoptog.  
Afslutningsvis er det også en konfir-
mand, der læser udgangsbønnen.
Efter gudstjenesten er der som altid 
kirkekaffe med kage og slik. Alle er 
meget velkomne til en smuk decem-
ber aften i kirken. 

             Lucia 2021 i Orte Kirke. 
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Tirsdag d. 20. december kl. 17.00
ved 3. klasse fra Frøbjerg-Orte 
Friskole – og ved samme lejlighed 
Luciaoptog ved elever fra Frisko-
len.

I år skal alle have chancen for at se 
årets krybbespil med dygtige elever 
fra 3. klasse: derfor er den åbne fore- 
stilling blevet flyttet til kl. 17.00.  
Alle forældre, bedsteforældre og an-
dre interesserede er meget velkomne!

Efter 2 Corona år er opførelsen af 
3. klasses krybbespil nu flyttet til-
bage i Orte Kirke, og det er en tra-
dition, vi er meget glade for. Så en 
stor tak for det gode samarbejde med  
Frøbjerg-Orte Friskole. Det forlyder, 
at 3. klasse glæder sig rigtig meget! 
Det gør vi også.

Som noget helt nyt har skolen  
desuden besluttet, at nogle af  
skolens elever også skal gå Luciaop-
tog i forbindelse med krybbespillet. 
Det bliver meget spændende, og vi 
glæder os.

Der bliver derfor altså to Luciaoptog 
i Orte Kirke i år: Ved konfirman-
dernes Luciagudstjeneste søndag 
d. 11. december kl. 16.00, OG ved  
skolens krybbespil i kirken tirsdag d. 
20. december kl. 17.00.

Dagen efter - onsdag d. 21. de-
cember – er der juleafslutning for  
Frøbjerg-Orte Friskole i kirken, hvor 
3. klasse opfører deres krybbespil 
for hele skolen. 

Søndag d. 11. december kl. 16.00: Luciagudstjeneste i Orte Kirke v/ kon-
firmanderne. KRYBBESPIL I ORTE KIRKE 

Julecollager fremstillet v/ sidste års konfirmander til Orte Kirke. 
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JULENS OG NYTÅRETS GUDSTJENESTER

Juleaften 
lørdag d. 24. december: 
Kerte Kirke kl. 14.45 
Orte Kirke kl. 16.00
(Skydebjerg Kirke kl. 11.00 
og 13.30).

Juledag 
søndag d. 25. december: 
Kerte Kirke kl. 10.30

2. juledag 
mandag d. 26. december: 
Skydebjerg Kirke kl. 10.15

Nytårsaftensdag 
lørdag d. 31. december: 
Kerte Kirke kl. 15.30 
Nytårsgudstjeneste 
med champagne og kransekage.

Nytårsdag søndag d. 1. januar: 
Orte Kirke kl. 16.30 
Nytårsgudstjeneste 
med champagne og kransekage.
(Skydebjerg Kirke kl. 15.15).

Kirkerne ønsker alle en glædelig jul  
og et godt og velsignet nytår!
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NYT FRA KERTE KIRKEGÅRD

Det var med et vist vemod, vi kunne 
følge processen en dag i det tidlige 
efterår. 

Et af Kerte Kirkegårds vartegn, et 
af de gamle kastanjetræer, var gen-
nem længere tid blevet angrebet af 
sygdom, og måtte lade livet. Der 
var efterhånden risiko for, at træet 
kunne vælte og forårsage stor skade. 
Fra morgenstunden ankom en 
kæmpestor kran, som blev parkeret 
på et stabilt leje på stien uden for  
kirkegården. Kranens arm var så 
lang, at den kunne svinge tværs over 
kirkegården 

og tage imod bidder af træet, efter-
hånden som de blev savet over.
Scenariet vakte opsigt i Kerte, og 
flere standsede på deres vej for at 
følge arbejdet. Alt foregik med stor 
præcision, og nu er det næppe til at 
se, hvor træet stod engang.
Desværre er der en mulighed for, at 
sygdommen også kan ramme andre 
af kirkegårdens smukke kastanje- 
træer, som menighedsrådet derfor vil 
følge nøje.

Bid for bid fjernes det gamle kastanjetræ, 
fordi det er angrebet af sygdom.
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ET MILDT EFTERÅR – og en uge efter kom vinteren

I vanskelige tider, med bl.a. høje 
energipriser, har vi kunnet glæde 
os over et mildt efterår.

Roserne ved Kerte Præstegård tog sig 
en ekstra blomstring i november, og 
det var smukt.

Vi ved dog også, at det milde  
efterår har noget foruroligende over 
sig – hvad varsler det, hvad klima- 
forandringer angår? 

Aldrig før har det været SÅ mildt i 
november. 

Senere på måneden kom dog mere 
”normale” november temperaturer. 
Og ganske pludseligt, søndag d. 20. 
november, vågnede Præstegården op 
til vinterens første sne.

November 2022 gav os både milde 
temperaturer med roser - og sne og 
frost. Billederne viser det.

Blomstrende roser i november – ved Kerte Præstegård.
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Måske vil vi engang i fremtiden savne 
kulden og den tidlige frost, det første 
snefald. 

Det kan være svært at være rigtig 
glad, når udefra kommende vilkår 
føles truende.

Må vi alle finde trøst i julens  
Evangelium, det glædelige budskab 
om Jesus Kristus, der kom til jorden:

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,

alt som os fordum spå’de
profetens trøste ord.
Den rose spired frem

midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem…

Nyfalden sne i november – udsigten fra Kerte Præstegård.
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Fredag den 4. november klokken 
17 afholdt vi familiegudstjeneste 
med efterfølgende pandekage-
spisning i Konfirmandstuen.

Vi startede i skumringen i kirken, 
hvor vores præst Susanne holdt en 
fin børnevenlig prædiken med ud-
gangspunkt i en flaskepost, skrevet 
af en tysk dreng på 12 år og fundet 
på stranden ved Sandager Næs. 

Efter smukt orgelspil, klaverspil 
og sang samledes børn og voksne i 
våbenhuset, hvor man begav sig ud 
på kirkegården i seks grupper med 
kort og lommelygter, for at finde de 
skjulte poster. Nogle af årets kon- 
firmander hjalp de mindre børn med 
skattejagten. 

Alle samledes derefter i Kon- 
firmandstuen, hvor skattejagtens 
gåde skulle løses, præmier skulle 
uddeles, og så kunne pandekage- 
spisningen begynde. – Der blev 
spist rigtig mange pandekager, både 
med det sunde fyld, kødsovs og 
grønsager, og til slut med is.

Det var et vellykket arrangement 
med omkring 50 deltagere.

Pia Perch-Nielsen
Kerte menighedsråd.

PANDEKAGEGUDSTJENESTE

Børnene var samlet i koret, mens de voksne så til fra 
bænkerækkerne.

Her ses Lise, Leif og Jørn Erik parat 
med pandekagerne og fyldet.
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Så er vi ved at nå dertil, hvor det 
nye menighedsråd i Orte tiltræder. 

I Orte har vi 2 års valgperiode for 
menighedsrådsmedlemmer, og fra 
d. 27.11.2022, som er første søndag 
i advent, tiltræder det nyvalgte råd. 
Der er dog ikke meget nyt over det, 
da hele det eksisterende råds med-
lemmer fortsætter i de kommende 2 
år.  

Det nye menighedsråd består af: 
Marianne V. Jakobsen (kontaktper-
son, valgt kasserer), Benedikte H. 
Buhl (sekretær, medlem af valgbe- 
styrelsen), Flemming Olsen (næstfor-
mand, formand for valgbestyrelsen), 
Jens Peder Kristiansen (kirkeværge) 
og Elsebeth Hededam (formand, 
medlem af valgbestyrelsen). Sup-
pleanter er: Ruth Peulicke, Else Olsen 
og Emilie Turner. 
Det var ikke noget tilløbsstykke, da 
vi holdt valgmøde, men vi vælger at 
tolke det, som at der ikke er den store 
utilfredshed med vores arbejde. Så vi 
takker for tilliden. 

Vi vil fortsat arbejde på at få lavet 
sognehuset færdigt, og vi håber at 
kunne indvie det store lokale i foråret 
2023, da provstiet har bevilget os 
pengene til at færdiggøre det. Så vi vil 

hermed opfordre jer til at komme med 
input til, hvad vi skal bruge sognehus 
lokalerne til. Vi vil meget gerne være 
en aktiv del af vores lokalsamfund 
også i dagligdagen. 

Ellers ser vi frem til en julemåned 
med alle dertil hørende aktiviteter, og 
selvfølgelig håber vi også på at kunne 
holde en jul på helt almindelig vis.  
Vi trænger vist snart alle sammen 
til at sidde i en lun kirke den 24.12.  
- synge og høre det dejlige julebud- 
skab og hilse på mange, man måske 
ikke ser så tit. Derefter kan man i fred 
og ro tage hjem og synge og hygge 
med familie og venner eller hygge 
alene, hvis man ønsker det. Men sam-
været i kirken kan altså noget! 

Der er noget helt terapeutisk ved 
at komme i kirke. Når jeg slukker 
mobilen på vej op til kirken, er det 
som om, skuldrene sænker sig, og  
efter gudstjenesten er der en dejlig ro 
på hele mig. Den ro finder jeg kun i 
kirken, hvor diverse skærme ikke 
forsøger at fange min opmærksom-
hed, og det tror jeg, at vi alle har godt 
af indimellem. Så vel mødt i kirke i 
julemåneden og gerne derefter også. 

På Orte menighedsråds vegne. 
Formand Elsebeth Hededam 

NYT FRA ORTE MENIGHEDSRÅD
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NYT FRA  
KERTE & ORTE 

MENIGHEDSRÅD

Kirkernes organist Daniel Waade 
har søgt nye udfordringer pr. 
1.12.22. 

Vi siger tak til Daniel for fine 
musikalske oplevelser i tiden, der er 
gået som organist hos os.

Også en stor tak til vores kirke-
sanger René Kappendrup, der har 
haft et godt samarbejde med Daniel, 
til stor glæde for kirkegængerne ved 
vores kirker. Orte Kirkes døbefont og krucifiks,  

fra henholdsvis 1100- og 1200-tallet.

Orte Menighedsråd holder møde: 
torsdag d. 12. januar og 
torsdag d. 9. februar 2023, 
begge kl. 18.00 i Orte Sognehus.
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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: Pia Perch-Nielsen
Tlf. 3051 2423
E-mail: 
piaperchnielsen@gmail.com

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

Søn 4. dec. 2. søndag i advent 10.15

Man 5. dec. Mandag 19.30 Adventsgudstj. + 
sammenkomst i 

Skydebjerg Gl. Skole

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 Luciagudstj.
Med konfirmanderne

19.00 Luciagudstj.
Med konfirmanderne

Søn 18. dec. 4. søndag i advent 11.30 Peter Lindholt 
Jessen

Tirs 20. dec. Tirsdag 17.00:  
Krybbespil og 

Luciaoptog med 
elever fra 

Frøbjerg-Orte 
Friskole

Ons 21. dec. Onsdag Formiddag:  
Krybbespil og 
skoleafslutning

Lør 24. dec. Juleaften 11.00          13.30 16.00 14.45

Søn 25. dec. Juledag 10.30 

Man 26. dec 2. juledag 10.15

Lør 31. dec. Nytårsaften 15.30 Nytårsgudstj. 

Søn 1. jan. Nytårsdag 15.15 Nytårsgudstj. 16.30 Nytårsgudstj. 

Søn 8. jan. 1.søn eft. Hellig3Konger 11.30 NN

Lør 14. jan. Lørdag 12.30 Dåbsgudstj. 11.00 Dåbsgudstj. 9.45 Dåbsgudstj.

Søn 15. jan. 2.søn eft. Hellig3Konger 10.15 

Søn 22. jan. 3. søn eft. Hellig3Konger 10.30

Søn 29. jan. Sidste søn eft. 
H3Konger

9.00 NN

Søn 5. feb. Septuagesima søndag 19.00  
Kyndelmissegudstj.

10.30

Søn 12. feb. Seksagesima søndag 10.15 19.00 Stillegudstj.

Søn 19. feb. Fastelavnssøndag 13.00 Fastelavns 
gudstj.

Søn 26. feb. 1.søndag i fasten 9.00 NN

Søn 5.marts 2. søndag i fasten 10.15 9.00

I Kerte Kirke er der kirkekaffe efter alle søndags-gudstjenester


