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Æbler lyser rødt på træernes grene, 

høsten går ind. 

Går igennem skoven ganske alene, 

stille i sind. 

Gyldne farver og sensommerbrise 

fylder hjertet med vemodig musik, 

går og nynner en sensommervise 

fjernt fra byens larmende trafik. 

Sensommervise (Tekst og musik: Kirsten og Finn Jørgensen) 



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 

Gudstjeneste i markedsteltet på Egeskov marked kl. 10.00 

Søndag d. 16. september holder vi gudstjeneste i det store markedstelt på Ege-
skov marked. Det foregår på dansegulvet, hvor vi stiller op med alter, døbefont 
og stolerækker, så der er plads til alle der har lyst til at være med. Efter gudstje-
nesten har Egeskov Marked arrangeret Cirkus Flik Flak til at optræde på danse-
gulvet. Så denne formiddag kan man både få livsvigtige ord og livlige løjer helt 
gratis i markedsteltet. 

Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet,  
tirsdag d. 18. september kl. 19.00 i graverhuset, kirkevej 2. 

Dette efterår skal der vælges mange nye medlemmer til den kommende 2-årige 
menighedsrådsperiode. Hvis du er interesseret I at stille op til menighedsrådet 
eller interesseret i menighedsrådsarbejdet inviteres der til orienterings og opstil-
lingsmøde tirsdag d. 18. september kl. 19.00 i mødelokalet på kirkevej 2, 
Kværndrup. Her kan man høre om arbejdet de forgangne to år, og hvad der 
venter af opgaver forude. Der serveres kaffe, the og kage til aftenenes møde. 

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. Igennem efterårsmånederne 
mødes babyer og barselsforældre hver onsdag kl. 10-11 i kirken. Musikken og 
sangen er på babyernes 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. Efterårets forløb begynder 19. september. 

Kværnekor, hver torsdag eftermiddag kl. 16-17,  
første gang 20. september  

”Kværnekor” handler om to ting: sangglæde og hyggesnak. Der er frit valg fra 
Højskolesangbogen og salmebogen, og kirkens organist spiller og synger for. 
Enhver synger med, som man bedst kan, og man må komme når man kan og 
gå når man vil. I efteråret synger vi alle torsdage fra den 20./9. til og med tors-
dag den 8./11. 

Høstgudstjeneste søndag d. 30. september kl. 14.00  

Høsten faldt tidligt i år, og udbyttet var ringe på grund af foråret og sommerens 
megen varme og mangel på nedbør. Egeskov Marked er vel overstået og det er 
tid til at alle i sognet inviteres til høstgudstjeneste, til fejring af sommeren der 
gik, til fejring af alle de gode gaver der kommer oven ned og den høst som nu 
er i hus. Kirken er pyntet og efterårets salmer er klar til at blive sunget. Vel mødt. 



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 www.kværndrupkirke.dk kan man finde 
genveje til digitale ansøgninger. De findes i 
menupunktet Livets begivenheder.  

Syng efteråret ind i Kværndrup forsamlingshus,  

onsdag d. 3. oktober kl. 19-21. 

I år får vi besøg af operasanger Jesper Buhl, han 
vil stå for en aften med både sjov og alvor og en 
håndfuld anekdoter fra livet som operasanger, bå-
de her på Fyn og på alverdens scener. Jesper 
Buhl vælger højskolesangene til fællessangen. 
Kværndrup kirkekor deltager. Der serveres kage, 
kaffe og the, og det er gratis at deltage. Alle er vel-
komne til at synge efteråret ind. 

Kirkehøjskolen på Midtfyn holder højskoleaften i Kværndrup kirke, 

tirsdag den 9. oktober kl. 19  

Aftenen i kirken indledes af sognepræst Dorte Wittrup Winther, der vil fortælle 
om Kværndrup kirkes ekstraordinære størrelse sammen med historier og anek-
doter. Kværndrup kirke er en ekstraordinær stor landsbykirke. Størrelsen har 
den fået fordi den i godt 400 år har hørt under Egeskov slot. Følgeskabet med 
Egeskov og med sognets beboere har skænket mange historier til kirken. Vi 
skal også se på altersølv, kalkmalerier, våbenskjolde og høre om forandringer-
ne i forbindelse med restaureringen af kirken i 2010-11.  
Aftenens anden del er foredraget ”Skynd dig langsomt” ved forfatter og kultur-
journalist Erik Lindsø.  
Han er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere, der med 
muntre historier og humorens bid sætter tilværelsen under lup. Han har været 
højskoleforstander på Rønshoved Højskole og programmedarbejder ved Dan-
marks Radio.  

”Det bedste værn mod stress er at give tiden 
fylde,” siger Erik Lindsø, der mener, at vores 
opfattelse af begrebet tid udtrykker vores livs-
kvalitet. 
”Det eneste man får ud af at ligge i livets over-
halingsbane er, at man når hurtigere frem til en-
demålet,” forklarer Erik Lindsø, der mener, at vi 
står på tærsklen til en epoke, hvor vi efterspør-
ger god tid og stilhed – og spildtid kan gå hen 
og blive et plusord.  
Entré til aftenens arrangement er 60 kr., der be-
tales i døren. Kaffe/the og kage er med i prisen. 

Døbte 
Milia Penney Kjeldsen 
Scarlett Liv Christensen 
Eleanor Lys Christensen  
Kendra Sol Christensen  
 

Viede 
Brit Bechmann Nielsen og  
Claus Eilif Nielsen 
Jane Schou Bentsen og 
John Schou Jensen 
  

Bisatte 
Klara Marie Pedersen 
Karen Marie Kristine Mørk Larsen 
Johanne Dideriksen 
Bent Frede Pedersen 

Det sker i Kværndrup Kirke 

Allehelgensgudstjeneste søndag 

d. 4. november kl. 16.00  

På denne dag mindes vi de kære, vi 
har mistet gennem det sidste år.  
Deres navne nævnes ved gudstjene-
sten, konfirmanderne tænder et lys for 
hvert af de levede liv og gudstjeneste, 
musik, salmer og prædiken skulle ger-
ne  give plads til både sorgen, modet 
og håbet.  
 
Efter gudstjenesten udleveres der 
gravlys til dem, der ønsker at sætte 
levende lys på kirkegården. 



 

September   

16. september kl. 10.00 Gudstjeneste i markedsteltet på Egeskov marked * 

18. september kl. 19.00 Orienterings og opstillingsmøde til menighedsrådet * 

19. september kl. 10-10.45 Babysang i kirken * 

20. september  kl. 16-17 Kværnekor i kirken *  

23. september kl. 10.30 Gudstjeneste * 

30. september  kl. 14.00 Høstgudstjeneste  

   

Oktober   

2. oktober  kl. 19.00 Menighedsrådsmøde, Kirkevej 2  

3. oktober  kl. 19.00 Syng efteråret ind, Kværndrup Forsamlingshus 

7. oktober  kl. 10.30 Gudstjeneste  

9. oktober  kl. 19.00 Kirkehøjskole med Erik Lindsøe i kirken * 

14. oktober  kl. 10.30 Gudstjeneste  

21. oktober  kl. 10.30 Gudstjeneste v. Carsten Dybkjær   

23. oktober  kl. 8-9.30 Morgenundervisning af konfirmander  begynder 

27. oktober  kl. 13-15.30 Popsalmeworkshop * 

27. oktober  kl. 16-17 Popsalme workshopkoncert * 

28. oktober  kl. 10.30 Gudstjeneste  

   

November   

4. november  kl. 16.00 Alle helgens gudstjeneste * 

11. november  kl. 10.30 Børnegudstjeneste og dåbsmøde * 

18. november  kl. 16.00 Gudstjeneste v. provst Inge Dalsgaard Jensen   

25. november  kl. 10.30 Popsalmegudstjeneste m. Janne Wind * 

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/  

Popsalmeworkshop og koncert 
lørdag d. 27. oktober kl. 13 og koncert kl. 16 
Vi gentager succesen fra sidste år og afholder igen workshop med trioen "Popsalmer", som 
består af sanger, korleder, pianist og komponist Janne Wind, sanger Kathrine K. Andersen og 
saxofonist og sanger Thomas Nikolajsen. 
Kl. 13 - 15.30: Workshop, hvor der er mulighed for at lære moderne, rytmiske salmer i gospel- 
og popstil sammen med trioen. 
Kl. 16-17: Trioen giver koncert, og deltagerne i workshoppen deltager undervejs med de sange, 
der er lært i workshoppen. 
Det er gratis at deltage i begge dele, og alle er velkomne. Vi vil gerne have tilmeldinger til work-
shoppen senest 23. oktober, da vi byder på pålægsboller, frugt og saft undervejs i workshop-
pen. Tilmeld gerne via facebook eller send besked/ring til præsten. 

Popsalmegudstjeneste, søndag 
d. 25. november kl. 10.30  

Vi har ved denne gudstjenesten invite-
ret komponist, sanger og korleder 
Janne Wind til at spille for på dagens 
salmer.  
Janne Wind har skrevet nye melodier 
til salmer af Grundtvig, Ingemann og 
julens salmer.  
Melodiernes tonesprog og rytmik er 
hentet fra popmusikken og er yderst 
sangvenlige.  
Kom og vær med og mærk hvad en ny 
melodi gør ved en kendt salmetekst.  
 
Janne Wind  er kvinden i midten på billedet 
nederst på siden. 


