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Orte Kirke
DÅB:
Jasmin Vie Søgaard: 
døbt i Orte Kirke d. 14. januar 2023. 

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Hakon Mehl-Ludvigsen, Hedamgaard: 
Begravet fra Orte Kirke 
d. 6. januar 2023. 

Skydebjerg Kirke
DÅB:
Alfred Broe Larsen:
Døbt i Skydebjerg Kirke  
d. 14. januar 2023.

Elias Hofstra Lindkvist Larsen:
Døbt i Skydebjerg Kirke  
d. 15. januar 2023. 

BISÆTTELSER/BEGRAVELSER:
Helge Roslind:
Bisat fra Skydebjerg Kirke 
d. 12. januar 2023. 

Kerte Kirke
DÅB:
Ludwig Nørremose Clasen:
Døbt i Kerte Kirke d. 14. januar 2023. 

VIELSER:
Stine Nørremose Clasen  
og Joakim Emil Nørremose Clasen:
Viet i Kerte Kirke d. 14. januar 2023. 

FORSIDE
Forår på kirkegården.  
Foto: Vivian Hvenegaard.

SIDEN SIDST
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KONFIRMATIONER

KONFIRMANDER 2023

Lørdag d. 6. maj 2023 kl. 10.15 
konfirmeres i Orte Kirke:

Alexander Willis Tuxen
Amalie Højbjerg
Casper André Bøgild Søberg
Gustav Jensen
Karla Caroline Ringsbo Meurer
Lærke Johanne Jørgensen
Mads Imose Rasmussen
Malou Dreyer Marxen
Maria Rønning Karlsen
Mathilde Femhøj Spangenberg
Natasja Liljendal Holmetoft Berg
Oskar Hindsgavl Esbjerg
Ronja Katrine Dyrhave Milkær
Thomas Boe Christensen
Tobias Højbjerg

Lørdag d. 13. maj 2023 kl. 10.30 
konfirmeres i Kerte Kirke: 

Amalie Ulla Frederiksen
Anna-Sofie Vikkelsøe-Pedersen
Astrid Risgaard Frostholm
Emma Vingaard Hermansen
Frederik Sørensen
Nicklas Phillip Raabirck
Thilde Mai Lind Nielsen

KONFIRMATION 2024

Kontakt præsten, hvis I ønsker  
konfirmation i én af de tre kirker  
i 2024:

Susanne Andersen, 
Kertevej 56, 5560 Aarup. 
Tlf. 6443 1247. 
sms 4028 7547. 
Mail: LSAN@km.dk

Der vil senere blive meddelt  
tidspunkter for indskrivninger  
i august.

KOMMENDE  
KONFIRMATIONER

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
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MALERIUDSTILLING
Orte Kirke søndag d. 23. april kl. 14.00

Konfirmandernes maleriudstilling
over temaet Tro, håb og kærlighed – 
Gud er kærlighed: Orte Kirke søndag 
d. 23. april kl. 14.00.

Konfirmanderne har i undervisningen 
malet og tegnet billeder til at illustrere 
Paulus’ 1. brev til korintherne, kapitel 
13: ”Kærlighedens Højsang”.

Hvert billede er forsynet med en kort, 
forklarende tekst, der tilsammen udgør 
konfirmandernes egen billedprædiken.

Ved den korte gudstjeneste vil billed-
erne blive præsenteret, Paulus’ tekst 
vil blive læst op, der vil være solosang, 

og Anne Linnets sang ”Størst af alt er 
kærlighed” vil blive spillet fra CD. 

Gudstjenesten afsluttes med kage og 
slik.

Vi håber, I har lyst til at se konfirman-
dernes billeder, som de har malet i sam-
råd med Else Olsen og Benedikte Buhl.

Billedet herover er udsnit fra en udstil- 
ling af tidligere års konfirmander.
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Parti fra Orte Kirkes middelalder altertavle

Paulus’ 1. Brev til korintherne, 
kapitel 13:

”Om jeg så taler med menneskers og 
engles tunger, men ikke har kærlighed, 
er jeg et rungende malm og en klingen-
de bjælde. Og om jeg så har profetisk 
gave og kender alle hemmeligheder og 
ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan 
flytte bjerge, men ikke har kærlighed, 
er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, 
hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen 
til at brændes, men ikke har kærlighed, 
gavner det mig intet.

Kærligheden er tålmodig, kærligheden 
er mild, den misunder ikke, kærligheden 
praler ikke, bilder sig ikke noget ind. 
Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit 
eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. 
Den finder ikke sin glæde i uretten, men 
glæder sig ved sandheden. Den tåler 
alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 

Kærligheden hører aldrig op. Pro-
fetiske gaver, de skal forgå; tungetale, 
den skal forstumme; og kundskab, den 
skal forgå. For vi erkender stykkevis, 
og vi profeterer stykkevis, men når det 
fuldkomne kommer, skal det stykkevise 
forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et 
barn, forstod jeg som et barn, tænkte 
jeg som et barn. Men da jeg blev vok-
sen, aflagde jeg det barnlige. Endnu 
ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal 
vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg 
stykkevis, men da skal jeg kende fuldt 
ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. 
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse 
tre. Men størst af dem er kærligheden”.
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 NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Spaghettigudstjeneste for hele  
familien i Kerte Kirke

”På opdagelse i Kerte Kirke”: Hvad er 
der i kirken – og hvorfor er det der?
Det skal vi finde ud af ved at gå fra post 
til post i kirken.

Vi begynder i kirken klokken 17.00 
med en kort, børnevenlig gudstjeneste.

Efter gudstjenesten er der mulighed 
for i mindre grupper at gå rundt til for-
skellige poster i kirken og “lære om” 
kirkens orgel, prædikestolen, vores 
gamle kirkedør og smage nadverbrød 
(oblater). Bagefter spiser vi pasta med 
kødsovs og selvfølgelig is til dessert i 
konfirmandstuen.

Alle er velkomne, og vi håber, at mange 
vil deltage til et par hyggelige timer i 
Kerte Kirke og i Konfirmandstuen.

Orte sogns menighedsrådsmøde: 

Torsdag d. 9. marts 
Torsdag d. 20. april 
Torsdag d. 25. maj 
Torsdag d. 23. juni

Alle dage kl. 18.00
Orte Sognehus, Orte Byvej 11.

Kerte sogns menighedsrådsmøde: 

Onsdag d. 22. marts 

Kl. 16.30
Kerte Konfirmandstue, 
Kertevej 56.

PASTA BASTA I KERTE
 Fredag d. 24. marts kl. 17.00 i Kerte Kirke 

Ved spaghettigudstjenesten skal vi blandt andet kigge 
på denne 400 år gamle kirkedør i Kerte Kirke. Virker 
nøglen stadig? Bagefter venter spaghetti med kødsovs i 
konfirmandstuen – og is til dessert.
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MUSIKGUDSTJENESTE MED SYNGEDRENGENE
 Orte Kirke søndag d. 26. marts kl. 15.00

Syngedrengene: et 4-stemmigt drenge- og mandskor.

Syngedrengene med hjemsted ved Vor 
Frue Kirke i Assens er Danmarks æld-
ste drenge- og mandskor. Koret har fun-
geret uafbrudt siden 1856. 

Men traditionen med syngende drenge 
i Vor Frue Kirke stammer helt tilbage 
til 1500-tallet, hvor drengene fra byens 
Latinskole sang ved tjenesterne i kirken 
– sådan som det også var i andre køb-
stæder i landet.

I nutiden er Syngedrengene også et kor, 
som en del ”drenge” nødig forlader, når 
de bliver voksne mænd. F.eks. er vores 
kirkesanger gennem masser af år, René 
Kappendrup, stadig syngedreng ved ko-
rets koncerter.

Vi er glade for at kunne præsentere en 
musikgudstjeneste i Orte Kirke med 
Syngedrengene som bærende kraft. 
Koret er under ledelse af fungeren-
de kantor ved Vor Frue Kirke, Jesper 
Frovin Jensen. Vi skal høre koret syn-
ge undervejs i gudstjenesten, og der vil 
naturligvis også blive sunget fælles-
salmer.

Denne søndag er det Mariæ Bebudelses-
dag. Derfor skal vi i Evangelieteksten 
høre om,  hvordan Jomfru Maria fik 
besked af ærkeenglen Gabriel, at hun 
skulle føde en søn og give ham navnet 
Jesus.

Menighedsrådet serverer et glas vin 
efter gudstjenesten. Alle er hjerteligt 
velkomne.
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PÅSKE I KIRKERNE

Påsken er et højdepunkt i kirkerne! 
Vi fejrer Jesu opstandelse. Vi glæder 
os over det nye håb, som påskens 
glædelige budskab fylder os med.

På trods af alt, hvad vi har gennem-
levet af tunge oplevelser, både per-
sonligt og på verdensplan – så er 
påskemorgen uforandret. Da kom 
kvinderne til den tomme grav og fik 
et velgørende chok, da englene sagde 
til dem:

”Ja, I søger efter Jesus fra Nazareth, 
den korsfæstede. Han er opstået, han 
er ikke her. 
Gå hen og fortæl dét her til disciplene. 
Så går han i forvejen for jer, til Ga-
lilæa. Dér skal I se ham – som han for 
øvrigt har sagt til jer for længe siden!”

Jesus er gået i forvejen for os, holder 
en plads til os. For i Guds Rige er der 
mange boliger. Glædelig påske!

SKÆRTORSDAG D. 6. APRIL 
Nadvergudstjeneste kl. 17.00 i Kerte Kirke

Vi stiller et bord i kirken. På bordet 
stilles et måltid. Hen mod slutningen af 
gudstjenesten bliver kirkegængerne in-
viteret op til bordet, vi spiser sammen, 
får et glas vin eller saftevand/sodavand. 
Snakken går livligt rundt om bordet, 
indtil vi gør, som disciplene gjorde ved 

den sidste nadver: bryder brødet og 
takker Gud. Lader vinen gå rundt og 
takker Gud. 

Et almindeligt måltid bliver til et nad- 
vermåltid. Til fællesskab. Alle er 
velkomne til at være med!

Jørn Erik retter 
måltidet an.
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LANGFREDAG D. 7. APRIL
Langfredagsgudstjeneste i alvorens tegn kl. 10.15 i Orte Kirke

Uden langfredag – ingen påskemorgen. 
Det bliver vi mindet om ved langfreda-
gens gudstjeneste, med alvorstunge tek-
ster, men med håbet lysende ud af hver 
eneste langfredagssalme, hvert eneste 
ord fra Bibelteksterne. 

Kom og syng med, kom og lyt med.

Der er ingen blomster på alteret, og in-
gen tændte lys i stagerne. Det er mørket, 
der venter på lyset, som bryder igennem 
påskemorgen!

PÅSKEDAG SØNDAG D. 9. APRIL 
Påskehøjmesse kl. 9.00 i Orte Kirke

Påskehøjmesse i glædens og opstandelsens tegn 

Vi bryder fasten kl. 8.30 med kaffe og 
rundstykker i kirkens våbenhus.

Morgenbordet i kirkens våbenhus kl. 
8.30 påskemorgen er ikke tilfældigt: 
billedligt set bryder vi fasten, der har 
varet siden fastelavnssøndags løjer og 
søde sager. 

Det er de færreste, der faster i vore 
dage – men kaffen og rundstykkerne 
påskemorgen er vores måde at markere 
det glade budskab om opstandelsen og 
det nyspirede håb. Alle er velkomne til 
såvel påskegudstjeneste som morgen-
bord.
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Påskehøjmesse i glædens og opstandelsens tegn

Også i Kerte Kirke pynter vi op og  
fejrer påske på årets store højtidsdag. 

Vi skal synge de dejlige påskesalmer og 
høre Påskeevangeliets ord. 

Efter gudstjenesten er der – som efter 
alle søn- og helligdages gudstjenester i 
Kerte Kirke – kirkekaffe i våbenhuset. 
 

Vi glæder os til at se jer 
til påske i kirkerne!

PÅSKEDAG SØNDAG D. 9. APRIL 
Påskehøjmesse  kl. 10.30 i Kerte Kirke

Friluftsgudstjeneste i Den gamle 
Købmandshave
Søndag d. 11. juni kl. 11.00.
Bag Sognehuset Orte Byvej 11

Sankt Hans gudstjeneste i Kerte 
Kirke. Efterfølgende bål på Toften
Fredag d. 23. juni kl. 20.15. 
En årlig tradition, i samarbejde med 
Kerte Gymnastikforening.

Fælles sogneudflugt til Sønderborg 
Slot og Broager Kirke
Søndag d. 10. september.
Med gudstjeneste i Broager Kirke, mid-
dag på et hyggeligt spisested og histo-
riens vingesus på Sønderborg Slot.

DET KOMMER
Glæd jer til...
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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

I Kerte Kirke er der kirkekaffe efter alle søndags-gudstjenester

Søn 5. marts 2. søndag i fasten            10.15 9.00 

Lør 11. marts Lørdag 11.00 Dåbsgudstj. 

Søn 12. marts 3. søndag i fasten                        10.30 

Søn 19. marts Midfaste søndag 19.00 10.15 

Fre 24. marts Fredag 17.00 Spaghettigudstj.

Søn 26. marts Mariæ Bebudelses dag
Sommertid begynder 10.15 15.00 Musikgudstj. 

med Syngedrengene

Søn 2. april Palmesøndag 10.30 

Tors 6. april             Skærtorsdag
19.00 Skærtorsdag 
med Frøbjergkoret  

og nadver
17.00 Skærtorsdag 
med måltid i kirken 

Fre 7. april             Langfredag 10.15 

Søn 9. april             Påskedag
9.00 Påskehøjmesse 
(8.30: Morgenbord  

i kirken)
10.30 Påskehøjmesse

Man 10. april 2. påskedag 10.15

Søn 16. april 1.søndag efter påske                9.00 NN

Søn 23. april 2. søndag efter påske
14.00 

Konfirmandernes 
egen gudstj.

10.30

Søn 30. april             3. søndag efter påske 9.00 NN

Fre 5. maj Bededag 10.30

Lør 6. maj Lørdag 10.15 Konfirmation

Søn 7. maj 4. søndag efter påske  10.15

Lør 13. maj Lørdag 10.30 Konfirmation

Søn 14. maj 5. søndag efter påske 10.15

Tor 18. maj Kristi Himmelfart 19.00 Aftensang

Søn 21. maj 6. søndag efter påske 9.00 Morgensang 
omkring klaveret 10.30

Lør 27. maj Pinselørdag 11.00 Dåbsgudstj. 

Søn 28. maj Pinsedag 10.15

Man 29.maj 2. pinsedag 10.30

Søn 4. juni Trinitatis søndag 9.00 NN

Lør 10. juni Lørdag 11.00 Dåbsgudstj. 

Søn 11. juni 1.søndag efter Trinitatis
11.00 Friluftsgudstj. 

i Den gamle 
Købmandshave


