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I løbet af de sidste måneder er der i præstegården 
blevet tænkt dybt og længe over fremtiden. Der har 
været mange overvejelser, men i slutningen af maj 
blev der truffet en beslutning. Den afgørelse jeg har 
måttes træffe er mit farvel til virket som præst i 
Kværndrup sogn. Det har været 11 gode år, med 
gudstjenester, konfirmander, vielser, masser af børn 
er blevet båret til dåben, samtaler om livet, om det 
lette og det svære. Jeg er blevet mødt med tillid uan-
set hvilken dør jeg er trådt ind af. Det har været 
spændende at høre et hav af historier om livet her i 
sognet, for mig har det været som et puslespil, hvor 
man ved hver samtale får en brik mere at lægge til 
historien. Det har været meningsfuldt og livgivende 
hver dag, og det håber jeg har skinnet igennem i de 
taler og prædikener jeg har holdt i kirken igennem 
årene.  Det er ikke nemt at sige farvel til. Det er hel-

ler ikke nemt at forlade en smuk præstegård og flytte 
en stor familie, der alle trives godt her i sognet. 
Men i årene her i Kværndrup har jeg længtes efter at 
være en del af en større arbejdsplads, med bedre 
mulighed for sparring og samarbejde, end sognet 
her kan byde på. Derfor er beslutningen truffet, og 
jeg og familien stævner nu ud mod nye horisonter i 
håb om, at det lykkes at blive præst for et nyt sogn. 
Det betyder, at jeg og familien sommeren over er at 
finde i præstegården og at mit virke her løber ud 31. 
august i år. Det betyder også, at der i løbet af det 
næste halve år kommer en ny præst til sognet, som 
jeg håber at I alle vil tage vel imod, bakke op om 
gudstjenester og arrangementer i kirken og tage 
imod den nye præst med lige så stor tillid, som jeg er 
blevet mødt med. 

De bedste hilsner fra Dorte Wittrup Winther 

Afsked med virket som sognepræst i Kværndrup Foto: Anna Sigurðardóttir  



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 
Tlf.: 62271115. Mobil: 23421148 
E-mail: dww@km.dk 
Træffes tirsdag til søndag - ring gerne for aftale. 
Mandag fridag.  
 
Graver Anna Sigurðardóttir  
Gravermedhjælper, Jonas Østbjerg 
Kirkevej 2, 5772 Kværndrup 
Tlf. 62271855 
 
Organist Lykke Dahl Chetronoch 
E-mail: lykke.organist@gmail.com 
 
Kirkesanger Birte Hansen 
E-mail: bismesanger@gmail.com 
 
Kirkeværge Henning Pedersen 
Paprikavænget 5, 5772 Kværndrup 
 

 
 
 
 
Menighedsrådet i Kværndrup sogn: 
 
Formand Maj-Britt Storm Leth, 
Hedevej 5, 5750 Ringe 
Tlf. 22100602 
E-mail: majbrittstorm1@gmail.com 
 
Næstformand Lis Pedersen 
Gl. Nyborgvej 46, 5772 Kværndrup  
Tlf. 21273911 
E-mail: lisregner@mail.dk 
 
Kasserer Allan Nielsen 
Kløvervej 16, 5772 Kværndrup 
Tlf. 51722155 
E-mail: ahn@mail.tele.dk 
 
Kontaktperson, sekretær Laura Jakobsen 
Kalkbrænderivej 12, 5772 Kværndrup  
Tlf. 28900188 
E-mail: laura87jakobsen@gmail.com 
 
Praktiskhjælp Birthe Heileskov   
Safranvænget 6, 5772 Kværndrup  
Tlf. 20613685 
E-mail: bheileskov@outlook.dk  

Det sker i Kværndrup Kirke 
23. juni kl. 14.00: Midsommergudstjeneste, kaffebord og folkemusik  

Søndag d. 23. juni kl. 14.00 fejrer vi midsommeren, efter svensk forbillede. I 
Sverige er midsommerdagen en helligdag, en dag der lægger gaderne øde, for-
di der fejres midsommerdag i familierne og med venner. Majstangen majes ud 
og danses om og naturens flor fejres og i kirkerne holdes der gudstjeneste med 
Guds skaberværk i centrum i tekster og bønner. Det vil vi også prøve i Kværn-
drup og vi har inviteret ”Anja Præst trio” til at spille sommeren og folkemusikken 
ind i gudstjenestens salmer. Efter gudstjenesten er der lagkage og kaffe/the i 
kirkens sideskib.  
”Anja Præst trio” står efter kaffen for den musikalske underholdning og måske 
bliver der stemning for en svingom på ”torvet” i kirken. 

Lørdagsgudstjeneste med dåb, d. 10. august kl. 11.00 

Lørdag d. 10. august kl. 11 er der dåbsgudstjeneste, hvor der er mulighed for 
dåb og for at blive indskrevet i Vor Herres livsbog. Vi holder dåbsgudstjeneste 
en gang i kvartalet, hvis en familie ønsker dåb. Husk ligesom med søndags-
gudstjenesterne, at kontakte sognepræsten i god tid, hvis man ønsker dåb. 

Gudstjeneste og konfirmandindskrivning d. 11. august kl. 10.30 

Denne søndag holdes der gudstjeneste, hvor to babyer bæres til dåben. Efter 
gudstjenesten er der konfirmandindskrivning i kirken. Alle nye elever i 7. klasse 
til skoleåret 2019/2020, der bor her i sognet, har mulighed for at følge konfir-
mandforberedelsen. Den kommer til at ligge tirsdag eller torsdag morgen fra 8-
9.30 alt efter hvilke skoler sognets kommende konfirmander går på. For at del-
tage skal man indskrives og det foregår denne formiddag i kirken. Forældre og 
konfirmander inviteres hermed til gudstjeneste, info og indskrivning i kirken. 
Husk dåbsattest på den kommende konfirmand. Konfirmationerne ligger d. 8. 
maj og d. 10. maj i 2020. 

Afskedsgudstjeneste søndag d. 18. august kl. 10.30 med efterføl-
gende reception. 

Denne søndag holder der gudstjeneste, hvor lignelsen om den utro godsforval-
ter er i centrum. Det bliver den sidste søndagsgudstjeneste med sognepræst 
Dorte Wittrup Winther, da vores præst har valgt at søge nye udfordringer og 
derfor forlader embedet her i sognet 31. august. Efter gudstjenesten er der re-
ception i kirken, hvor der er tid til en god snak og et farvel til vores sognepræst 
igennem de sidste 11 år her i sognet. 



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.  

Sangtime med den nye salmebog ”100 salmer” torsdag d. 22. au-

gust kl. 16.30-17.30 i kirken. 

Igennem 2019 synger vi os – fra kirke til kirke i Midtfyns provsti - igennem nogle 
af de nye salmer, der er skrevet inden for de sidste 25 år. Kom når du har tid – 
til en lille time med sang og gå på opdagelse i de nye salmer om tro og liv. Vi 
sender stafetten videre til Nr. Lyndelse hvor der er sangtime torsdag d. 5. sep-
tember kl. 16.30-17.30 om høst. 

Babysang i kirken begynder d. 28. august kl. 10-10.45 

Nærvær med din baby, kønne klan-
ge og fine sange er nøgleordene for 
babysang i Kværndrup Kirke. Alle 
på barsel er velkomne, det er gratis, 
og tilmelding er ikke nødvendig. 
Kværndrup Kirkes organist, Lykke 
Chetronoch, står for babysang. Ba-
bysang foregår i kirken onsdage kl. 
10- ca. 10.45. Næste forløb starter 
efter sommerferien og varer fra ons-
dag den 28. august til og med ons-
dag den 9. oktober. 

Koropstart 28. august for Kværndrup Kirkes Voksenkor 

Kværndrup Kirkes Voksenkor starter ny sæson onsdag den 28. august kl. 18.45 
- 20.15. Det er i kirken ved klaveret. Koret er for alle voksne, der holder af at 
synge, og som vil være en del af en gruppe, med de glæder og pligter der føl-
ger med.  
Koret synger indenfor Højskolesangbogens stilarter, 3-stemmigt og på dansk. 
Der tages udstrakt hensyn til evt. fysiske skavanker, og glæden ved at synge er 
korets primære formål. Koret optræder ca. 5 gange om året. Nye medlemmer er 
velkomne, og man møder bare op til første prøve.  

Gudstjenester fra 1. september 

Da det ved afslutning af redaktion af kirkebladet ikke vides endnu hvordan præ-
stebemandingen i sognet bliver og hvordan søndagenes gudstjenester kommer 
til at ligge, må man følge gudstjenestelisten i Midtfynsposten, følge med på kir-
kens hjemmeside og på sogn.dk. 

Døbte 
Elvira Lægdsgaard Kure 
Alma Kønskov Skovbjerg Andersen 
Emma Bechmann Nielsen 
Liva Norr Hansen  
 

Viede 
Helle Møller Larsen og  
Finn Lythje Larsen 
 

Bisatte 
Ole Jørgensen Buk 
Richard Sørensen 
Grethe Mørch 
Ellen Andersen 
Carl Michael Nielsen 
Ella Kildegaard 
Arne Poulsen 

Det sker i Kværndrup Kirke 

Foto: Folkekirkens billeddatabase  



 

Juni   

23. juni kl. 14.00 Midsommergudstjeneste, lagkage og musik * 

30. juni kl. 10.30 Gudstjeneste, Det store gæstebud  

   

Juli   

7. juli kl. 9.00 Gudstjeneste, Mette Sauerberg  

21.juli kl. 14.00 Gudstjeneste, Simon Jylov  

28. juli kl. 10.30 Gudstjeneste, Bjergprædikenen  

   

August   

4. august kl. 10.30 Gudstjeneste, Jesus gæst hos Zakæus  

10. august kl. 11.00 Lørdagsgudstjeneste m. dåb * 

11. august kl. 10.30 Gudstjeneste og konfirmandindskrivning *  

18. august kl. 10.30 Afskedsgudstjeneste og reception * 

22. august kl. 16.30 -17.30 Sangtime med 100 salmer * 

25. august kl. 9.00 Mette Sauerberg  

28. august kl. 10.00 - 11.00 Babysang i kirken, opstart på nyt forløb *  

28. august kl. 18.45 - 20.15 Kværndrup kirkes voksenkor, sæsonstart * 

Sæt X i Kalenderen      * Se omtale 

Følg Kværndrup Kirke  
på Facebook. 

Anja Præst trio. Pressefoto 

Lukning af toiletter udenfor alm. 
arbejdstid  

I løbet af foråret har der desværre 
været mere end almindelig interesse 
for at opholde sig på kirkens toiletter. 
Der er blevet holdt fest og der er øvet 
hærværk i en grad, hvor menigheds-
råd og ansatte ved kirken har beslut-
tet, at toiletterne kun er tilgængelige i 
almindelig arbejdstid og i forbindelse 
med gudstjenester og kirkelige hand-
linger.  
Det er beklageligt, men desværre en 
nødvendighed. 


