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Foto: Leon Torp Nielsen

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,

nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst

i Jesu navn en gylden høst.

N.F.S. Grundtvig
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Det er ikke det, som jeg vil plædere for, 
men det talte ord er ofte først sat på 
tryk. Og lige nu er der en indsamling af 
trykte ord i gang i forskerregi. Med en 
idé om at finde ud af, hvordan skriver 
Danmark... ødelægger eller styrker alle 
de elektroniske medier den skrevne 
sprogbehandling?

Det lød ret interessant i mine ører, 
så jeg sendte nogle af mine familieta-
ler ind til tekstbasen i Dansk Sprog-
nævn. Og denne tekst følger efter. 
Prøv selv, det er nemt og mangfoldig-
heden er vigtig. Teksterne mailes til  
tekstbase@hum.ku.dk med angivelse 
af alder, køn, uddannelse og hjemegn. 
Og kun egne ting! 

Vor Frue har talt i andet end ord, 
nemlig kroner. Bazaren i november 
gav for kirkens del 6000 kr. til deling 

mellem venskabsmenig-
heden i Beni Mazar og 
den lokale Kirkens 
Korshær varmestue, 
der lige ledes solgte 
strik mv. på ba-
zardagen. Bazar 
bliver ikke en 
tilbagevendende 
begivenhed. Men 
på en eller anden 
måde er det at 
samle ind og arrangere noget specielt 
da en succes-gentagelse værd.

Caféeftermiddagen er gennem vinter-
månederne stort set altid en succes. Og 
idéer modtages gerne. Min personligt 
sjoveste forårscafé var Vera-bogen. Og 
den kan ikke gentages, men svar til fle-
re. Vera kan følges på facebook under
VERA LUTTER LAGKAGE. Og så 

håber jeg personligt, at Vera-skriben-
terne sender deres postkort til Vera ind 
til sprognævnet. Og selvfølgelig er der 
café til efteråret... og sommercafé d. 
13. juni.

Nyd foråret og fællesskabet i Vor Frue!

Inge Moritzen
formand for menighedsrådet

INVITATION TIL JUBILÆUM 
Søndag d. 5. juni 
Menighedsrådet vil gerne invitere alle – og ikke mindst Anne-Grete Thestrup  
– til jubilæumsreception i våbenhuset umiddelbart efter søndagens 
højmesse. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at fejre  
Anne-Grete Thestrups 30 år som sognets præst over et uformelt glas  
champagne.
 På menighedsrådets vegne  
 Inge Moritzen

Det talte ord
I kirkeligt regi er det talte ord alfa og omega
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Mange erkender 
blankt, at de ikke 
ved, hvad pinse 
betyder ud over 
ferie og fridage.  
De fleste ved, at 

jul er festen for Jesu fødsel. Mange ved 
også, at påsken består af flere helligda-
ge med hver deres fortællinger om Jesu 
sidste dage i Jerusalem, hans død på et 
kors langfredag og hans opstandelse fra 
de døde påskemorgen. Og så kommer 
pinsen som den 3. højtid. Men hvad er 
det nu lige for en fortælling, pinsen er 
bygget på? Er det ikke noget med Hel-
ligånd? 

Når så mange er i tvivl om, hvad pin-
sen egentlig står for, så har det nok 
flere grunde. En væsentlig årsag er, at 
pinsen altid falder på den dejligste års-
tid. Udendørslivet trækker voldsomt i 
os ovenpå en våd og råkold vinter. Vi 
trænger til sol og varme, og det kan 
være svært at beslutte sig for at gå in-
denfor i kirken for at høre om noget så 
vanskeligt tilgængeligt som Helligånd 
og kirkens fødselsdag. Og vi må erken-
de, at Helligånden ikke er et billeddan-
nende navn på linje med Gud Fader 
eller Jesus Kristus.

Den 50. dag efter påskedag (det er det, 
pinse betyder) hørte apostlene en su-
sen som af et vindstød, og de blev så 
brændende varme, at de begejstrede 
(med geist og ånd) begyndte at fortælle 
om Jesus Kristus. Det er denne susen 
og ild vi kalder Guds ånd, Helligånden.

Ånd er et luftigt begreb. Og salmedig-
terne bruger da også naturen som bil-
lede på ånden, som ikke kan ses, men 
godt kan mærkes. Grundtvig skrev: Det 
ånder himmelsk over støvet, det vifter 
hjemligt gennem løvet. I denne ene ge-
niale sætning får Grundtvig fortalt, at 
Gud ånder på os mennesker, så vi bli-
ver mere end levende. 
Da Gud skabte Adam, dannede han 
mennesket af jord og støv, og så blæ-
ste han livsånde i ham. Adam begyndte 
altså at trække vejret i takt med Guds 

ånde! Det andet billede på Ånden er 
en forårsvind, som heller ikke kan ses, 
men dog høres i bladenes raslen. Hel-
ligånden er overalt og helt tæt på. Ån-
den er ikke lukket inde i kirken eller i 
bibelbogen. Den hvisker os i øret, og 
indstiller alle vore sanser på en lydhør-
hed og en samhørighed med Gud og 
hinanden.

I pinsen fejrer vi, at Helligånden kom 
som en troskraft og en handlekraft til 
helt almindelige mennesker. Prøv at 
lytte efter. Prøv at mærk efter! Der er 
susen og varme i kærlige ord og med-
menneskelig omsorg og en dyb ind- og 
udånding i navnet: Jesus Kristus. 

Glædelig pinse!
Sognepræst  

Anne-Grete Thestrup

Pinseånd i vore hjerter

»Det ånder himmelsk over støvet,

det vifter hjemligt gennem løvet«
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Menighedsmøde
Onsdag d. 27. april kl. 19.00

I forbindelse med menighedsrådsmø-
det den 27. april holdes menighedsmø-
de i Vor Frue kirke. Mødet begynder kl. 
19.00 i menighedshuset. 

Der vil fra medio april kunne ses en 
dagsorden for menighedsmødet på kir-
kens hjemmeside.

På menighedsrådet vegne 
Inge Moritzen 

Stillegudstjeneste 
Helligånd, Guds åndepust
Onsdag d. 11. maj kl. 17.00

Stillegudstjenesten er en meditativ 
gudstjenesteform, hvor sang, bibel-
læsning, bøn og stilhed giver ro og tid 
til eftertanke i et kristent fællesskab.

Vi holder 4 stillegudstjenester i lø-
bet af året. De arrangeres i samarbejde 
med den kristne meditationsgruppe, 
som mødes i kirken hver onsdag kl. 17 
-17.30. 

Der er fri og åben adgang for alle. 

Anne-Grete Thestrup

4

Menighedsplejen
Vor Frue sogns menighedspleje 
hjælper mennesker, der op 
til jul har behov for en ekstra 
håndsrækning. Pengene kom-
mer fra indsamlinger i kirken 
samt frivillige bidrag. 

Vor Frue sogn er tilmeldt Sam-
virkende Menighedsplejer, og 
derfor er det muligt at fradrage  
gavebeløb på selvangivelsen. 
Fradraget kan max. være på 
14.500 kr., og der er ikke noget 
mindstebeløb. Ønsker man at 
give en gave til menighedsple-
jen, sker det således: 

1.  Indbetal beløbet på:  
Reg. nr. 8075  
Kontonr. 2018699 
Skriv på indbetalingen:  
Gave til Vor Frue sogns  
menighedspleje, Svendborg.

2.  Oplys navn og CPR nr.  
til Samvirkende  
Menighedsplejer på  
tlf. 3646 6666 eller mail: 
smp@menighedsplejer.dk. 
Evt. tvivlsspørgsmål kan 
også rettes hertil.

Sommercafé
Mandag d. 13. juni kl. 14.00

Vi begynder 
i kirken med 
en kort guds-
tjeneste og går 
derefter i me-
nighedshuset 
til foredrag og 
kaffebord. 

Organist Povl 
Chr. Balslev 
vil underholde 

med sange og fortællinger om Jeppe 
Aakjær. I år fejres det, at det er 150 år 
siden, den jyske digter blev født. 

Mange af hans sange er sat i musik af 
fynske komponister, og der vil blive 
fortalt om Aakjærs samarbejde med 
disse. 

Der betales 20 kr. for kaffen. Kirkebil 
kan bestilles for sognets gangbesvære-
de. Alle er velkomne!

Gitte Meyer Jørgensen

Salmesang på dansk, 
engelsk og tysk
Søndag d. 31. juli kl. 10.00

Ved denne højmesse vil tekster og sal-
mer være trykt på engelsk og tysk, så 
gæster og turister udefra også kan være 
med. Det lyder pinseagtigt godt og for-
virrende, når vi synger samme salme på 
flere sprog. Kom og syng med! Og in-
viter gerne en besøgende, en flygtning 
eller en nydansker med i kirke.

Anne-Grete Thestrup
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Opstillingsmøde
Tirsdag d. 13. september 

I anledning af det kommende menig-
hedsrådsvalg i Vor Frue sogn afholdes 
opstillingsmøde i menighedshuset kl. 
19.30-21.00. Hvis man gerne vil være 
medlem af menighedsrådet eller bare 
ønsker at øve indflydelse på sammen-
sætningen af det, så mød op!

Lars Kierulf Larsen 
formand for valgudvalget

Forrygende sæson for børnekoret
Vor Frue kirkes børnekor har allerede 
haft en forrygende sæson. 

I december sang vi juleshow med Si-
gurd Barrett i Odense Domkirke og 
optrådte flere steder i Svendborg til 
Open by Night. I januar medvirkede vi 
i DR tv-optagelse af en fastelavnguds-
tjeneste. 

I april måned kan koret opleves ved en 
fyraftenskoncert i Vor Frue kirke. Her 
optræder vi med et program, som vi 
også skal synge i Tivoli om lørdagen. 

Koret øver hver onsdag eftermiddag og 
er for børn i 2.-5. klasse.

Ida Hovalt 
korleder

Fra børnekorets medvirken ved fastelavnsgudstjenesten i tv.

Foto: Maja Rosendal Avnbøg
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PRÆSTER
AGT:  Anne-Grete Thestrup
GMJ:  Gitte Meyer Jørgensen

KIRKEBIL
Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke bestilles på 
kirkekontoret senest fredag kl. 12.00

A
P

R
IL

 –
 M

A
J 

–
 J

U
N

I 
–

 J
U

L
I

K
A

L
E

N
D

E
R

APRIL
 3. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag efter påske. GMJ

 5. kl. 18.30  Koncert. Calum Stewart & Heikki 
Bourgault duo

 6. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 6. kl. 19.30  Koncert. Duo Åstrand/Salo

10. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag efter påske. AGT 
Kirkekaffe.

13. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

17. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag efter påske. GMJ

18. kl. 19.00  Kirkens Korshærs forårsmøde med 
gudstjeneste

20. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

22. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  
Bededag. GMJ

24. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag efter påske. AGT

25. kl. 17.00  Koncert. Harmony 

27. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

27. kl. 19.00   Menigheds- og menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

28. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Børnekor 

MAJ
 1. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  

5. søndag efter påske. GMJ

 4. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 5. kl. 10.00  Højmesse. Kristi himmelfarts dag. AGT

 8. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  
6. søndag efter påske. AGT

11. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

15. kl. 10.00   Højmesse. Pinsedag. AGT

16. kl. 10.00  Højmesse. 2. pinsedag. GMJ

18. kl. 17.00  Stillegudstjeneste.  
Meditationsgruppen/AGT

22. kl. 10.00   Højmesse. Trinitatis søndag. AGT

25. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

25. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

26. kl. 16.15  Fyraftenskoncert.  
Povl Chr. Balslev og sangere

27. kl. 18.30  Kormaraton

28. kl. 16.00  Koncert. Laetitia Musica

29. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag efter trinitatis. GMJ
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GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 12/4, 11/5 og 9/6 kl. 13.30
Frøavlen: Den 1/4, 3/5 og 3/6 kl. 10.30

Aktiviteter i

SVENDBORG PROVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk

JUNI
 1. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

 5. kl. 10.00   Højmesse. 2. søndag efter trinitatis. AGT 
Uformel jubilæumsreception

 8. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken 

11. kl. 17.00  Koncert. Vor Frues Kantori

12. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag efter trinitatis. GMJ 
Kirkekaffe. 

13. kl. 14.00  Sommercafé. Kort gudstjeneste (GMJ)  
og foredrag 

15. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

19. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag efter trinitatis. GMJ

22. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

26. kl. 10.00  Højmesse. 5. søndag efter trinitatis. AGT

29. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

29. kl. 19.00    Åbent menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

30. kl. 16.15   Fyraftenskoncert. Christa Danielsen,  
Kim Thorsen og Ida Hovalt

JULI
 3. kl. 10.00  Højmesse. 6. søndag efter trinitatis. GMJ

 6. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

10. kl. 10.00  Højmesse. 7. søndag efter trinitatis. GMJ

13. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

17. kl. 10.00  Højmesse. 8. søndag efter trinitatis. AGT

20. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

24. kl. 10.00  Højmesse. 9. søndag efter trinitatis. AGT

24. kl. 11.15  Klokkespilskoncert. Frank Steijns, Belgien

27. kl. 16.15  Klokkespilskoncert. Karel Keldermans, USA

27. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

28. kl. 16.15  Klokkespilskoncert. Galina Elshaeva, 
Rusland

31. kl. 10.00  Højmesse. 10. søndag efter trinitatis. AGT 
Dansk-engelsk-tysk salmesang  
Forfriskning 
Klokkespilskoncert 



Tårnuglerne  
tuder igen  
i tårnet 

Så er vi i gang med 2. runde af Tårn-
uglerne – kirkeklubben, der denne gang 
pudsigt nok består af lutter 2. klasses 
børn.

Det er en lille hyggelig klub, hvor vi har 
tid til at snakke og lave en masse sjove 
ting. Der er tid til den enkelte, og plads 
til at fylde lidt mere end skoledagen kan 
rumme.  Vi snakker om de sjove ting, det 
sårbare og sørgelige, om de gode og dej-
lige oplevelser hverdagen er fuld af, om 
det at være venner og uvenner og om 

at tilgive sig selv og hinanden. Nåååh ja, 
også om computerspil, gymnastik, sko-
len, familien, og selvfølgelig kæledyrene 

– der er øglen Søren, der står på ryggen 
af de andre øgler, hundehvalpen som 
er blevet trådt på både poten og halen, 
og en del kaniner i klubben! Vi spiser 
sammen hver gang (Kirsten kirketje-
ners traktement er voldsomt populært), 
synger bordvers, vi beder Fader Vor, og 
så har vi lavet vores egen tårnugle-farvel-
sang. Måske du hørte den d. 11/2 da Povl 
spillede den på klokkespillet? Vi laver 
noget kreativt hver gang, så med jævne 
mellemrum vil klubbens værker være at 
finde et sted i kirken. Måske du har set 
de flotte billeder med kristne symboler?

Næste klubopstart er torsdag d. 22/9 kl. 
14.00-15.30. Tilmelding og spørgsmål:  
kirkekulturmedarbejder@gmail.com el-
ler tlf. 6186 1505 (man., ons. og tors.).

Maja Nissen
kirke- og kulturmedarbejder
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Vor Frue kirkes kirke-skole samarbejde 
står i fuld flor. Vi har et godt samar-
bejde med mange af lærerne på de tre 
skoler, der ligger i vores sogn, så det er 
ikke sjældent, at kirken summer af sko-
lebørns stemmer. 

De fire 9. klasser fra Nymarkskolen har 
været på besøg for at blive undervist i 
symboler. Selvfølgelig kom vi ekstra 
godt rundt om de kristne symboler, som 
vi efterfølgende kunne gå på jagt efter i 
kirkerummet. 

Netop symboler er et meget populært 
emne, så vi har også haft to 1. klasser og 
to 2. klasser fra Ørkildskolen, afd. Byen, 
på symboljagt i kirken. 

Ørkildskolens 3. klasser var forbi en fre-
dag formiddag, hvor vi først snakkede 
om hellige rum verden over og bagefter 
gik på opdagelse i kirken. Vi snakkede 
om alle de ting, der er i kirken, hvorfor 
de er der, og hvilke ting der skal være, 
for at vi kan kalde det en kirke. Herefter 
– bevæbnede  med papkasser, sprayma-
ling, limpistoler, perler, Posca tusher, 
glitterlim og andet godt – gik de i gang 
med i grupper at lave deres egne kirker. 
Der skulle være en prædikestol, et alter 
og en døbefont – resten var helt frit. Der 
blev bygget de mest smukke og fanta-
sifulde kirker: en flerreligiøs kirke for 
kristne, hinduer og muslimer, en fugle-
kirke, en hverdagskirke med tv og sofa, 
og op til flere festkirker. Kirkerne er nu 
udstillet hjemme på skolen.

Som noget nyt har Vor Frue kirke været 
en del af Svendborg Kommunes mini-
kulturel rygsæk – et projekt hvor alle 
Svendborgs skoler bliver tilbudt forskel-
lige kulturelle workshops i Svendborgs 
kulturinstitutioner. Vi har haft besøg af 
to 7. klasser henholdsvis fra Ida Holst 
skole og Ollerup friskole til arbejde med 
poetry slam i eksperimenterende lydku-
lisse. Det blev to helt fantastiske dage. 
Eleverne startede med en introduktion 
til poetry slam som genre, og hvordan 
musik både skaber og understøtter stem-
ninger. Herefter skulle de skrive deres 
eget slam, som de skulle sætte lyd til. Vi 
sluttede selvfølgelig af med at høre deres 
slam, der bød på grænseoverskridende 
oplevelser, hårrejsende fin poesi og ek-
sempler på, hvordan poesiens og musik-
kens rytme tilsammen kan skabe noget 
endnu større. Vi takker lektor og poetry 
slammer Anne-Katrine Rask for, at hun 
ville lege med kirkens organist Povl og 
undertegnede. 

Forude ligger to kirke-skole projekter 
og venter: den tilbagevendende påske-
vandring for sognets 2. klasser og et af 
Skoletjenestens projekter: Skabelse og 
undergang, som 5. klasse på Ørkildsko-
len, afd. Byen, arbejder med lige nu. 

Og vi glæder os til endnu engang at fyl-
de Vor Frue kirke med undersøgende og 
videbegærlige skolebørn!

 Maja Nissen
kirke- og kulturmedarbejder

Et blomstrende kirke-skole samarbejde
Minikonfirmand-
sommerskole
4 dage med hygge og leg, mu-
lighed for at være kreativ, høre 
vilde bibelhistorier og gå på 
opdagelse i kirken. 

Minikonfirmand-sommerskolen 
er et tilbud for børn, der har 
afsluttet 3. eller 4. klasse, som 
går på Haahrs skole og Ørkild-
skolen, afd. Byen, eller er  
bosiddende i Vor Frue sogn.

Den foregår i Vor Frue kirke 
mandag d. 27. juni-torsdag 
d. 30. juni 2016 kl. 8-14 og 
slutter med udstilling og guds-
tjeneste for familie og venner 
torsdag kl. 15. Efterfølgende er 
der et lille traktement.

Der er fuld forplejning alle 
dage, og det er gratis at deltage.

Tilmelding senest 13. juni 2016 
til: kirkekulturmedarbejder@
gmail.com. (Mærk: miniuge). 

Ring til Maja Nissen på 
tlf. 6186 1505 vedr. evt. 
spørgsmål.

Vi glæder os allerede til sommer!
Sognepræst Anne-Grete Thestrup 
og kirke- og kulturmedarbejder 

Maja Nissen
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Calum Stewart & Heikki Bourgault Duo Åstrand/Salo Harmony Vor Frue kirkes børnekor
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 Koncerter

Koncert med 
Calum Stewart &  
Heikki Bourgault duo
Tirsdag d. 5. april kl. 18.30

Der er dømt folkemusik i verdensklas-
se når Calum Stewart & Heikki Bour-
gault gæster Vor Frue kirke. Den unge 
og virtuose skotsk-franske duo gæstede 
Danmark i november 2011 og igen i 
2014. Duoen spiller keltisk folkemusik 
med rødder fra De Britiske Øer og Bre-
tagne i Frankrig. Med rødderne solidt 
forankret i den keltiske og bretonske 
musik føjer de en ny dimension til fol-
kemusikken, men altid med forståelsen 
og respekten for de gamle traditioner 
intakt.  Da ”Folk for folk” samme aften 
kl. 20.00 holder åben scene med netop 
irsk musik på programmet, er koncer-
ten lagt kl. 18.30, så man kan nå videre 
til mere irsk på Arne B. Der er en entré 
til koncerten i Vor Frue kirke på 80 kr. 
(40 kr. for studerende). Billetsalg ved 
indgangen.

Koncert med  
Duo Åstrand/Salo
Onsdag d. 6. april kl. 19.30

Duo Åstrand/Salo består af Christina 
Åstrand, violin, og Per Salo, klaver. De 
er begge ansat i DR Symfoniorkestret 
som henholdsvis koncertmester og 
pianist/organist. De vil præsentere et 
bredt repertoire fra kendte værker til 
ny musik. Programmet bliver knyt-
tet sammen af kommentarer fra de to 
musikere. Koncerten arrangeres i sam-
arbejde med Ollerup efterskole for 
musik og sang, og der er en entré på 
100 kr. (50 kr. for studerende). Billet-
salg ved henvendelse til efterskolen og 
ved indgangen.

Fyraftenskoncert med 
Christa Danielsen, Kim 
Thorsen og Ida Hovalt
Torsdag d. 30. juni kl. 16.15

Christa Danielsen, klarinet, og Kim 
Thorsen, trombone, vil sammen med 
organist/pianist Ida Hovalt byde på et 
varieret program af både klassisk og 
moderne sommermusik præget af lyse 
toner og melodier. Komponister på 
programmet vil bl.a. være Mendelsohn, 
Weber og Paul Harris.

 Korfestival Syng Sydfyn

Koncert med  
Harmony
Mandag d. 25. april kl. 17.00

Det lokale kor Harmony plejer at være 
garant for sprudlende sangglæde. Harmo-
ny-sangerne består af kvinder i alle aldre 
med meget forskellig erfaring indenfor 
sang. Fælles er den store glæde ved at 
synge. Repertoiret er bredt indenfor den 
rytmiske musik og omfatter både rock, 
pop, gospel, reggae, cirkelsange m.m.

Fyraftenskoncert med 
børnekor
Torsdag d. 28. april kl. 16.15

Glade børnestemmer og smukke fløj-
tetoner vil lyde fra de mange børn, der 
synger og spiller ved denne fyraftens-
koncert. Børnekorene fra Svendborg 
musikskole, Tved kirke samt Vor Frue 
kirke vil synge sammen, og unge fløjte-
elever fra musikskolen vil både ledsage 
dem, men også byde på solonumre. 
Fløjteeleverne ledes af deres lærer, fløj-
tenist Lene Høg, og de tre kor – der 
kalder sig Byen Bedste Børnekor – bli-
ver ledet og akkompagneret af korleder 
Ida Hovalt.
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Fyraftenskoncert med 
Povl Chr. Balslev og 
sangere
Torsdag d. 26. maj kl. 16.15

I år er det 150 år siden digteren Johs. 
Jørgensen blev født. Dette fejres den-
ne eftermiddag med en koncert, hvor 
organist Povl Chr. Balslev præsenterer 
en række nyskrevne melodier til digte, 
skrevet af Svendborg bys æresborger. 
Se mere i dagspressen.

Kormaraton
Fredag d. 27. maj kl. 18.30

Traditionen tro indbydes til kormaraton 
i forbindelse med årets Syng Sydfyn fe-
stival. Hvert af de deltagende kor syn-
ger et par numre fra deres repertoire.  
Det plejer at være en herlig aften!

Koncert med  
Laetitia Musica
Lørdag d. 28. maj kl. 16.00

I 1991 oprettede organist Povl Chr. 
Balslev koret Laetitia Musica i Køben-
havn som øvekor i forbindelse med 
sin uddannelse til organist og korleder.  
Det er i år 25 år siden, og koret har 
siden sin start udviklet sig til at være 
et af Københavns bedste. Nu besøger 
de Fyn med et repertoire af bl.a. ny-
skrevne satser skrevet til koret i deres 
jubilæumsår. Koret ledes af Ann Teres 
Sales, som i 2014 vandt 3. prisen og 
publikumsprisen i Den nordiske diri-
gentkonkurrence.

Koncert med  
Vor Frues Kantori
Lørdag d. 11. juni kl. 17.00

En lille halv times koncert med Vor 
Frues Kantori. Programmet er kormu-
sik fra de nordiske lande. I 2018 skal 
Danmark være vært for Den nordiske 
kirkesangerfest, som er en meget stor 
begivenhed for kor i hele Norden.  
Odense er værtsby, men hele Fyn bliver 
involveret. Ved koncerten denne efter-
middag er der besøg af repræsentanter 
fra de andre nordiske landes komitéer.

Se mere på: www.klokkespilsfestival.dk

Laetitia Musica Vor Frues kantori Karal Keldermans Galina Elshaeva

International klokkespilsfestival
Frank Steijns, Belgien 
Søndag d. 24. juli kl. 11.15

Karel Keldermans, Illinois, USA 
Onsdag d. 27. juli kl. 16.15

Galina Elshaeva, Sct. Pedersborg, Rusland 
Torsdag d. 28. juli kl. 16.15 

Koncert i forbindelse med international højmesse 
Søndag d. 31. juli kl. 11.15 

Klokkespil, kaffe og fællessang ved Povl Chr. Balslev 
Mandag d. 1. august kl. 14-16

Besøg af det transportable klokkespil 
Torsdag d. 4.-5. august.



Adresser
Præster:  
Anne-Grete Thestrup 
Bagergade 43 · 5700 Svendborg
Tlf. 6221 0135 · agt@km.dk
Træffes bedst: Mandag – torsdag 11.30-12.30
Onsdag tillige 17-18 · Fredag fri.

Gitte Meyer Jørgensen
Ørbækvej 25 · 5700 Svendborg
Tlf. 6222 3117 · gmj@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag - fredag 11.30-12.30
Onsdag tillige 17-18 · Mandag fri.

Organister:  
Povl Chr. Balslev 
Tlf. 2160 6258
organist@vorfruekirke.dk 
Træffes bedst: 8-9 · Fredag fri. 

Ida Hovalt 
Tlf. 2946 0864
assistent@vorfruekirke.dk 
Træffes bedst: 9-10 · Mandag fri.

Kirketjenere: 
Kirsten Andersen
Tlf. 3029 0139
vorfrueskirketjenere@gmail.com
Træffes bedst: 10-16 · Fredag fri 

Mette Kirstine Larsen
Tlf. 3059 0369
vorfrueskirketjenere@gmail.com
Træffes bedst: Torsdag og fredag 10-16

Kirke- og kulturmedarbejder:
Maja Nissen
Tlf. 6186 1505
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
Træffes bedst: mandag 8-15 og torsdag 8-16

Menighedsrådsformand:  
Inge Moritzen
Toldbodvej 1, 1., 5700 Svendborg
Tlf. 6221 5013
formand@vorfruekirke.dk

Kirkekontor:
Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg
Kordegne:  Birte-Helene Harlou og 
Birgitte Marcussen 
Tlf. 6221 1161 · kordegn@vorfruekirke.dk
Kontortid: Mandag - fredag 11-14 
Torsdag dog 11-17
Henvendelse vedr. dåb, vielse og  
bisættelse/begravelse.

Kirkebladet redigeres af 
præsterne og medieudvalget.
Kirkebladet bliver omdelt af 
KFUM-spejderne Svendborg, 
Dronningholmsvej 62a.
Gruppeleder Lasse Lapertis, 
tlf. 2061 6591.
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Konfirmander i fængsel

Grænseoverskridende! Vildt spændende!  
Uhyggeligt! Tankevækkende! 

Det var nogle af de ord, konfirmander-
ne brugte, da de skulle beskrive vores 
udflugt til Ringe Statsfængsel. En tid-
lig lørdag formiddag i januar var kon-
firmanderne fra tirsdagsholdet nemlig 
med i fængsel. 

Som optakt havde vi arbejdet med De 
10 Bud, om hvordan de fortsat i stort 
omfang fremgår af den nugældende 
danske lovgivning og om lignelsen 
om Den barmhjertige Samaritaner. Vi 
havde talt om moral, pligter, etik og 
Grundloven.Turen til fængslet skulle 
lære konfirmanderne noget om, hvor-
dan virkeligheden kan se ud, når man 
bryder loven. Konfirmanderne var mu-
sestille i 2½ time, lyttede intenst, da en 
fængselsbetjent fortalte om hverdagen 
i et ungdomsfængsel. Vi mødte én af 
de indsatte og stillede spørgsmål. Vi så 
fængslets kirke – Kellerupkirken. 

Grænseoverskridende var det 
også at undvære mobiltelefon en 

hel dag! Det er strengt forbudt at 
medbringe mobiltelefoner i fængslet. 
Der var abstinenser den første halve 
time. Derefter var de glemt. Og hold da 
op, hvor var jeg taknemmelig over at få 
talt så meget med konfirmanderne den 
dag, fordi de var telefonløse! For vi fik 
virkelig talt sammen i bussen, mens vi 
ventede udenfor fængslet og under af-
tensmaden, da vi kom hjem fra fængs-
let. Jeg måtte huske dem på at få mobi-
lerne med hjem igen. 

Det var en forrygende dag! En dag, der 
fik dem til at reflektere over, at man 
skal holde sig på den lovlydige vej og 
gøre alt for ikke at ende i fængsel – og 
at man ikke dør af at undvære sin mo-
bil i 6 timer, men tværtimod udvider 
sin horisont, når man konverserer med 
mennesker, der er lige ved siden af én!  

Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 
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