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gården. Og en bisættelse eller begravelse kan ske at 
skulle finde sted fra en kirke i Svendborg eller Odense 
i stedet. Da situationen er historisk og ikke har nogle 
fortilfælde, er det svært at sige på nuværende tids-
punkt præcis hvad der kommer til at ske og hvordan. 
Der er nok at vente på i dette forår. Noget kan skabe 
utålmodighed, noget glæde, andet kan skabe bekym-
ring. Hvis vi griber til vores liv i al almindelighed, så er 
der også deri indlagt en venten. En venten på at Kri-
stus skal åbenbare sig for os. En venten på at det håb 
vi er døbt til, at det skal folde sig fuldt ud. For vi vil altid 
leve i en verden, hvor noget af Guds virkelighed allere-
de er åbenbaret, men der er også en del af Guds rige 
der endnu ikke er åbenbaret, en virkelighed eller en 
evighed, som vi først kan se på den yderste dag. Så 
der vil altid være en venten forbundet med livet.  

 
Dorte Wittrup Winther 

Ifølge kalenderen er det forår, men naturen er som gå-
et i dvale, for det er småt med varmegraderne og sol-
skinstimerne, så vi venter på at foråret skal folde sig 
ud. 
Vi venter også på hvordan april måned bliver. Her ved 
redaktionens slutning er der både varslet strejke og 
lockout. Begge dele vil ramme betjeningen og musik-
ken i Kværndrup kirke. Forårets konfirmander spørger 
til hvordan forårets konflikt kommer til at påvirke den 
dag, som de hver i sær glæder sig til og er ret spændte 
på. Brudepar er bekymrede for om konflikten vil ramme 
deres bryllupsdag, de går med ekstra meget nervøsitet 
i maven her i dette forår. Bekymringen her i præstegår-
den går både på konfirmationer og vielser, men også 
på hvad der vil ske i forbindelse med et dødsfald -  hvis 
en af sognets beboere sover stille ind, hvordan kom-
mer en bisættelse eller en begravelse så til at finde 
sted? For under konflikten må der ikke graves på kirke-

Vi venter... 



Anmeldelse af fødsel 
Når et barn fødes, registreres fødslen på kir-
kekontoret. 
Hvis forældrene ikke er gift, skal de, inden 
barnet er 14 dage, gå på borger.dk og udfylde 
en omsorgs– og ansvarserklæring, der med-
fører fælles forældremyndighed. 

Navn til barnet 
Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter 
fødslen. Navngivning sker enten ved dåb, hvor-
ved barnet optages som medlem af Den danske 
Folkekirke, eller ved anmeldelse til borger.dk. 

Dåb 
Ved dåb henvender man sig til sognepræ-
sten for at aftale tidspunkt for dåb. Ved då-
ben skal der være 2 til 5 faddere, og de skal 
være døbt i den kristne tro. 

Kirkebilen kører til alle kirkelige arrangementer i Kværndrup sogn. Hvis man skal bruge den, skal man kontakte Mettes Taxi senest dagen før ar-
rangementet inden kl. 12.00. Mettes Taxi har tlf. 62 62 22 60 eller 40 16 24 99. Kørsel med kirkebilen betales af kirkekassen.  God tur til kirke. 

Kværndrup kirkekontor 
 
Sognepræst Dorte Wittrup Winther  
Kirkevej 13, 5772 Kværndrup 
E-mail: dww@km.dk 
Tlf.: 62271115. Mobil: 23421148 
Træffes på telefonen tirsdag - søndag. 
Mandag fridag.  
 
Graver Anna Sigurðardóttir og  
gravermedhjælper Jonas Østbjerg 
Kirkevej 2, 5772 Kværndrup 
Tlf. 62271855 
 
Organist Lykke Dahl Chetronoch 
Email: lykke.organist@gmail.com 
Tlf. 42682473 
 
Kirkesanger Birte Hansen 
Tlf. 62271088 
 
 

Menighedsrådet i Kværndrup sogn: 
 
Formand Lis Pedersen, 
Gl. Nyborgvej 46, 5772 Kværndrup 
Tlf. 21273911, email: lisregner@mail.dk 
 
Næstformand, kirkeværge  
René Lund Chetronoch  
Kalkbrænderivej 10, 5772 Kværndrup  
Tlf. 27110544, email: chetronoch@mail.dk 
 
Kasserer Frede Nyholm Jensen 
Mullerupvej 8, 5772 Kværndrup 
Tlf. 62271848  og 30278148  
Email: fredenjensen@gmail.com 
 
Sekretær Bente Rask 
Stationsvej 5, 5772 Kværndrup  
Tlf. 21277429 
Email: benterask@sol.dk 
 
Pia Eldrup Hansen 
Bøjdenvejen 24, 5772 Kværndrup 
Tlf. 62272271 og 29665661 
Email: peldrup@familie.tele.dk 
 
Birthe Heileskov   
Safranvænget 6, 5772 Kværndrup  
Tlf. 62272264 og 25772264  
bheileskov@outlook.dk  
 
Lone Langeskov Jensen  
Bøjdenvejen 10 C, 5772 Kværndrup 
frk.langeskov@gmail.com  

Det sker i Kværndrup Kirke 

Resultatet af Folkekirkens nødhjælps sogneindsamling 

Årets konfirmander i Kværndrup sogn stemte dørklokker den 
11. marts  i det meste af sognet og samlede ind til Folkekir-
kens Nødhjælps virke i verdens mest trængte egne. Konfir-
manderne samlede i år 4317 kr. ind i kontanter. Jeres bidrag 
via mobile pay kan kun ses i det samlede landsresultat, der i 
år blev på 11 mio. kroner. Tak for jeres bidrag, de rækker 
længere end vi forestiller os.  

Konfirmationer 27. april og 29. april 

Nu er det for alvor blevet forår, for nu skal årets 28 konfirmander bekræftes i 
deres dåb. I år finder konfirmationerne sted St. Bededag d. 27. april og søndag 
d. 29. april. Rigtig mange har i år ønsket at blive konfirmeret på St. Bededag, så 
det har været nødvendigt at holde 2 konfirmationer på den dag, for at få plads 
til gæsterne.  

Fredag d. 27. april kl. 9.30 

     
Amalie Vestergaard Jørgensen 
Agnes Møller Thomsen  
Marius Lehrmann Nielsen 
Lukas Fabian Nielsen 
Haakon Erendal Haastrup 
Sofie Karlskov Nielsen 
Marie Karlskov Nielsen 
Mathias Jørgensen 
Lucas Buris Klavsen 
Frederik Askjær Clausen 
Micky Munnecke Jakobsen 

Fredag d. 27. april kl. 11.30 
  
Mathilde Krog 
Julie Dam Jensen 
Emilie Lund Hansen 
Morten Lorenzen 
Alexander Parmo Hansen 
Tommy Stavski Johansen 
Ida-Marie Boel Theodorsen 
Andreas Tornmark Henriksen 
Camilla Bøjsen Skouboe Tholle 
Nanna Ålykke Lindhardt 
Freja Guldahl Christensen 
Cecillie Møller Jensen 
Sarah Katrine Fogt Hjortholm 

Søndag d. 29. april kl. 10.30 
 
Thomas Krog Kirkegaard 
Alberte Wittrup Winther 
Kristian Lønberg Andersen 
Elva Dís Steinarsdóttir 

Kværndrup juniorkor optræder til 
fællesspisning onsdag d. 9. maj i 
Kværndrup Hallen. Koret optræder 
som en ekstra dessert ved fælles-
spisningen.  



Navneændringer 
Ansøgning om navneændring udfyldes på 
borger.dk 

Vielse 
For at indgå ægteskab skal man tidligst 4 
mdr. før vielsen henvende sig på kommu-
nen for at få en prøvelsesattest. Prøvelses-
attesten afleveres på kirkekontoret sammen 
med navne og adresser på 2 vidner, som vil 
være til stede ved vielsen. 
Tidspunkt for vielse aftales med præsten.  

Dødsfald og begravelse 
Man er altid velkommen til at kontakte præ-
sten med det samme, når et dødsfald ind-
træffer. 
Bedemanden er behjælpelig med at ordne 
dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. 
Anmeldelsen af dødsfaldet skal foretages 
senest to hverdage efter dødsfaldet på bor-
ger.dk. Tid og sted for bisættelse eller be-
gravelse aftales med præsten. 

 

Husk - Kværndrup kirke har en handicapindgang i nordre sideskib, som kan åbnes til alle 
arrangementer i kirken. Parkering ved døren er tilladt. 

På kvaerndrupkirke.dk er der links til alle 
relevante hændelser på borger.dk under 
menupunktet ”Hvad gør jeg ved...” 

Babymusik i kirken – hver onsdag kl. 10-11 

Kværndrup Kirke er glade for at kunne tilbyde "babysang" for babyer og deres 
forældre på barsel, gravide er også velkomne. I maj måned mødes babyer og 
barselsforældre hver onsdag kl. 10-11 i kirken. Musikken og sangen er på baby-
ernes præmisser. Det er gratis at deltage i en god stund for baby og forælder. 
Husk at der er mulighed for at tage barnevognen med i ind i kirken, ved indgang 
ved kirketårnet.  

Dagplejesalmesang i Kværndrup kirke begynder 4 .maj 

Dagplejesalmesangen er et samarbejdsprojekt mellem Den kommunale dagple-
je, kirkerne, musikskolen og Den fynske Sangskole. Alle dagplejebørn i kommu-
nen får i år et forløb med dagplejesalmesang. I Kværndrup underviser musik-
pædagog Kristina Hedelius Strikkertsen. Projektet er blevet til takket være en 
donation fra Den folkekirkelige Udviklingsfond. 

Friluftsgudstjeneste i Bakkelunden søndag d. 6. maj kl. 10.30 

Kværndrupugens mange arrangementer og aktiviteter 
åbnes denne søndag. Kl. 10.30 er der kaffe og rund-
stykker i Bakkelunden til alle fremmødte. Kl. 11.00 hol-
des der officiel åbningstale og derefter er der gudstjene-
ste i den forårsgrønne Bakkelund. I år er vi heldige at få 
besøg af Biskop Tine Lindhardt, der prædiker i Bakke-
lunden. Solen plejer at lade sine stråler opvarme Bakke-
lunden, men husk alligevel påklædning efter vejret.  

Kim Larsen gudstjeneste torsdag d. 10. maj kl. 10.30 

Kristi Himmelfartsdag holder vi gudstjeneste, hvor Kim Larsens sange synges 
på salmernes plads. Sangene har luft under vingerne, nærvær og ånd som te-
ma. Kværndrup kirkes kor medvirker og synger for på sangene. 

Friluftsgudstjeneste i Kværndrup, 21. maj, 2. pinsedag kl. 14 

Hele Midtfyns Provsti inviteres til friluftsgudstjeneste i Bakkelunden i Kværn-
drup. Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste i forhåbentlig dejligt vejr. 
Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i det grønne. Medbring kaffe-
kurv samt evt. tæppe og stol. Der er bænke på pladsen.  
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Kværndrup kirke, og kaffen drikkes i 
kirken. 
Pinsefolkekoret deltager. Koret er for alle der har lyst til at synge med. Det øver 
i Ringe kirke torsdag d. 17. maj kl.19-21. Tilmelding senest d. 3. maj til Ringe 
kirkes organist Kirsten Wind Retoft, tlf. 5185 8255 eller mail: retoft@midtfyn.net 

Døbte 
Tobias Mejdal Østbjerg 
Isabella Hope Brandt Andersen 
Petra Kristine Stiller Højgaard Jensen 
Justin William Walther 
 

Viede 
Inga Mariane Jensen og  
Arnold Hans Jensen 
 

Bisatte 
Arne Nielsen 

Det sker i Kværndrup Kirke Sorggruppe – noget for dig? 
 

Når vi mister et menneske vi har kendt 
og elsket, rammes vi af sorg. Sorg er 
ikke en sygdom, men en naturlig reakti-
on, som er forbundet med mange skif-
tende og forskellige følelser. 
I en sorggruppe er der plads til at sætte 
ord på savnet og den nye hverdag. I en 
sorggruppe lytter man til hinandens 
historier og på den måde bliver sorgen 
ikke kun din egen, men et fælles vilkår, 
vi bærer i sammen.   
En sorggruppe er et fortroligt sted, hvor 
man kan mødes med andre som har 
mistet, og som kender til sorgen og 
savnet i den forandrede hverdag. 
Møderne er tilrettelagt efter en fast ram-
me, så alle kan få mulighed for at for-
tælle sin historie. Vi mødes onsdage 
ca. hver 14. dag og slutter af med en 
kop te/kaffe.  
Den næste sorggruppe begynder d. 2. 
maj kl. 14-16. i Kværndrup kirke. Der er 
plads til 8 deltagere. Leder af denne 
sorggruppe er Dorte Wittrup Winther 
sammen med Dorte Petersen, frivillig, 
Gestelev.  
Tilmelding: 2342 1148 eller 2972 9234 
senest 26. april. 



 

April   
10. april kl. 19.21 Menighedsrådsmøde, Kirkevej 2  
15. april kl. 10.30 Gudstjeneste, 2. s. e. påske  
19. april kl. 19-21 ”Med Røde Kors i Liberia”, rejseforedrag  
22. april kl. 10.30 Gudstjeneste, 3. s. e. påske 
27. april kl. 9.30 og 11.30 Konfirmationer, Bededag  
29. april kl. 10.30 Konfirmation, 4. s. e. påske 
   
Maj   
2. maj kl. 10-11 Babysang på ”torvet” i kirken * 
2. maj kl. 14-16 Sorggruppeopstart, i kirken * 
4. maj kl. 9-10.45 Dagplejesalmesang i kirken, opstart * 

6. maj kl. 10.30 
Gudstjeneste i Bakkelunden,  
Biskop Tine Lindhardt prædiker * 

9. maj kl. 10-11 Babysang på ”torvet” i kirken  

10. maj kl. 10.30 
Kr. Himmelfartsgudstjeneste med Kim Larsens 
sange * 

13. maj kl. 10.30 Gudstjeneste, 6. s. e. påske  
15. maj kl. 19-21 Menighedsrådsmøde  
16. maj kl. 10.11 Babysang på ”torvet” i kirken  
20. maj kl. 10.30 Pinsedags gudstjeneste  

21. maj kl. 14.00 
Friluftsgudstjeneste i Bakkelunden, Midtfyens 
provsti * 

23. maj kl. 10-11 Babysang på ”torvet” i kirken  
24. maj kl. 16-17 Kværnekor ved klaveret  

27. maj kl. 10.30 Familiegudstjeneste  

30. maj kl. 10-11 Babysang på ”torvet” i kirken  
31. maj kl. 16-17 Kværnekor ved klaveret  
   
Juni   
3. juni kl. 9.00 Gudstjeneste v. Robert B. Hansen  
7. juni kl. 16-17 Kværnekor ved klaveret  
9. juni kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste * 
10. juni kl. 10.30 Gudstjeneste, 2. s. efter trinitatis  
14. juni kl. 16-17 Kværnekor ved klaveret  
17. juni kl. 14.00 Svensk søndag * 
19. juni kl. 16.30-17.15 Dagplejesalmesang, afslutningsgudstjeneste 

Sæt X i Kalenderen      * Se omtale 

Følg Kværndrup kirke  
på facebook. 

Interesseret i at synge i kirkens 
voksenkor? 

Følg bloggen for koret, det er informa-
tionssted for aktive medlemmer og 
nye interesserede. Adressen er:  

http://voksenkoret.blogspot.dk/  

Lørdagsgudstjeneste med dåb, 
9. juni kl. 11.00 

Lørdag d. 9. juni kl. 11 er der dåbs-
gudstjeneste, hvor der er mulighed for 
dåb og for at blive indskrevet i Vor 
Herres livsbog. Vi holder dåbsgudstje-
neste en gang i kvartalet, hvis en fami-
lie ønsker dåb. Husk ligesom med 
søndagsgudstjenesterne, at kontakte 
sognepræsten i god tid, hvis man øn-
sker dåb. 

Svensk søndag 17. juni kl. 14.00 

Denne eftermiddag holder vi gudstjeneste hvor salmerne har rod i den svenske 
musik og salmetradition. Det kunne være ”Det dufter lysegrønt af græs”. Efter 
gudstjenesten drikker vi eftermiddagskaffe og får et stykke lagkage i kirkens 
korsfag. Derefter holder Anna Maria Andersson foredrag om Astrid Lindgren, 
hendes liv og forfatterskab. Alle er velkomne og det er gratis at deltage på den-
ne sommereftermiddag. 


