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Tegnet af elev fra Nordre skole
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Som mine første ord i kirkebladet 
vil jeg gerne, på vegne af hele Vor 
Frue, sig tak til Paul Verner Skærved 
for hans store formandsarbejde gen-
nem fl ere rådsperioder. Det ved en-
hver kirkebladslæser formodentlig i 
forvejen, Paul Verner har stået i spid-
sen for mange forskelligartede arran-
gementer, den store kirkerenovering 
og mange nyansættelser – foruden alt 
det på de indre, mere administrative 
linier.

Og vidste jeg det ikke før, så begyn-
der jeg at vide det nu – der er virkelig 
meget at tage stilling til som formand 
for Vor Frue….. det er ret utroligt, 
hvad jeg bliver spurgt om, præsente-
ret for og skal tage stilling til – og så 
får jeg breve fra de mest forskelligar-
tede organisationer.

Men der er heldigvis hjælp at hente 
– hele personalet og menighedsrådet 
spørges og svarer, så tak til alle – vi 
hjælpes fortsat, håber jeg. For, hvad 
den ene ikke ved, det har den anden 
måske hørt om!

Og så er det bare om at spørge.
Jeg er også blevet spurgt fl ere gange: 

”Hvorfor blev det dig, der blev den 
nye formand for menighedsrådet?”

Det gives der ikke et klart svar på – 
jeg kender det i det mindste ikke. Men 
jeg tror selv, at det blev en konsekvens 
af min egen efterlysning af yngre kræf-
ter på posten, når der nu skulle skiftes 
formand. Ja, jeg efterlyste i bund og 

grund yngre til rådet, også. Nå, men 
det viste sig så op til konstitueringen, 
at jeg for nuværende var den eneste i 
den aldersgruppe med lyst og tid – så 
jeg takkede ja til valget, der ikke bliver 
den store paladsrevolution.

Jeg har heldigvis været med i rådet i 
de foregående perioder, så jeg trækker 
på en sum af viden om det specielle 
kirkelige system. Jeg kender mange 
begreber og procedurer – ofte blot af 
omtale fra mange rådsmøder og mø-
der på provstiplan – og så kender jeg 
Vor Frue ret godt.

 Min søndag er fredet om formid-
dagen, da er jeg i kirke, og jeg deltager 
i meget af alt det spændende, som kir-
ken også arrangerer – møder, foredrag, 
koncerter osv. Og jeg er glad for at 
fl ere fra menigheden har sagt: ”Held 
og lykke – det er rart, at vi ser og ken-
der dig.”

Og sig nu til, hvis I har en god ide 
– jeg har altid min huskebog med. En 
vane grundlagt fra 6. klasse – da blev 
jeg elevrådsrepræsentant – og bogen 
kom med videre til kollegieråd, kunst-
foreningen og nu menighedsrådet og 
Kirkens Korshær.

Ganske kort om mig selv: Jeg er 
født i 1955, vokset op med Sørup 
kirke som nærmeste nabo og bor 
nu nærmest ved foden af Vor Frue, i 
Munkegaarden. Jeg har hverken børn 
eller husdyr – og min kæreste bor i en 
anden del af byen.

Hvis mit liv skal omsluttes af en lyd, 
så må det være lyden af kirkeklokker 
– den har altid været der, så jeg glæder 
mig meget til den store klokkefest i 
Vor Frue. Nu er det snart – klokke-
spillet bliver udvidet og nyindviet i 
dette forår. Der er endnu ingen dato, 
men hold øje med opslag ved kirken, 
se på hjemmesiden og jeg vil person-
lig sørge for en invitation til hele byen 
i Ugeavisen.

Så på gensyn - til koncerter, møder, 
mandagscafé og på søndag klokken 
10.

 
Forårshilsen
Inge Moritzen

 
PS. Jeg håber ikke, at nogen lige stod 

på en af naboaltanerne og hørte mig 
citere DS236 for mine alt for tidlige 
altankasseblomster…..

Kære kirkebladslæser:

Tak og goddag
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En mor i Jylland klagede over at man 
på hendes barns skole bad FaderVor 
i forbindelse med morgensangen. Det 
udløste en landsdækkende debat. 
Politikere og anti-religiøse grupper 
pustede til ilden, så mange skoler og 
daginstitutioner er kommet i klemme. 
Hvor man har haft lang og ubrudt tra-
dition for morgensang med FaderVor, 
overvejer man måske at holde op for 
at undgå konfl ikter med selv et enkelt 
forældrepar. Hvor man har overvejet 
at genindføre traditionen, lader man 
måske være med samme begrundelse. 
Hvilken salme indeholder ikke også 
en kristen bøn?! Resultatet er, at nega-
tiviteten igen har sejret og at skolerne 
tvinges til at blive repræsentanter for 
en grå minimumsforståelse af kristen-
dommen, i stedet for den brogede 
mangfoldighed, som langt de fl este 
forældre faktisk ønsker at deres børn 
skal møde, undre sig over og lære at 
forholde sig til i samtale med deres 
forældre, lærere, venner og venners 
familier.

  Jeg husker ikke skolens morgen-
sang eller det fælles FaderVor som 
et problem. Men det var jo også en 
helt anden tid, med en mere ensartet 
befolkning og en større forældreloya-
litet overfor lærerne. Morgensang og 
FaderVor var et morgenritual, som 
samlede klassen eller skolen. Læreren 
gav os dagens meddelelser og så be-
gyndte timerne. Ingen tænkte videre 

over ordene i salmerne, med mindre 
de var meget mystiske eller direkte 
sjove i et barns ører. FaderVor var på 
samme måde en remse, som vi sagde 
i kor uden den store eftertanke. Det 
var fællesskabet i sangen og i Fader-
Vor, der gav dybere mening. Først ved 
konfi rmationsforberedelsen i 7. klasse 
blev indholdet i bøn og salmer gen-
nemgået - og det var så præstens op-
gave.

 I slutningen af 60erne og begyndel-
sen af 70erne forsvandt morgensang 
og FaderVor fra mange skoler. En ny 
tids undervisning skulle være fri for 
faste ritualer og alle former for in-
doktrinering. Men det efterfølgende 
tomrum rejste nye spørgsmål. Hvor- 
dan formidler man så grundlæggende 
livsværdier? Mange forældre vil i dag 
svare, at de alene skal præge deres 
børn og at de derfor må vælge eller 
kontrollere skolen og dens lærere. De 
samme forældre vil dog også mene, at 
deres børn skal udfordres og  lære at 
klare sig godt i et moderne samfund, 
hvor religion spiller en ikke uvæsent-
lig rolle.

Det er derfor vigtigt at man både 
hjemmefra og på skolen giver bør-
nene et trygt fundament, en klar mel-
ding om at kristendommen har dybe 
rødder i vort lands historie og i vore 
familier (ca 83 % af befolkningen er 
i dag døbte medlemmer af Folkekir-
ken). Den enkleste måde at formidle 

dette dybe kulturlag er faktisk gennem 
et enkelt morgensangsritual, der ikke 
problematiserer, men inddrager alle 
i et syngende og talende fællesskab. 
I en tid, der dyrker individualismen, 
kan dette være vildt provokerende 
for nogle, mens det for andre er en 
øjenåbner for glemte værdier. Skolen 
er det sted, børnene lærer arbejdsfæl-
lesskabet at kende og arbejdspladsens 
ånd er vigtigt. Derfor er enkle og klare 
meldinger også på dette område vig-
tige for alle.

Nu bliver det snart påske og så bli-
ver der igen en god anledning til at 
møde den mest forunderlige historie 
om liv og død og opstandelse. Og når 
børnene spørger, så er det en opgave 
for os alle at svare dem ordentligt, 
så de kan danne sig mange og store 
billeder af livets mening og tydning.                        
GLÆDELIG PÅSKE!

 Anne-Grete Thestrup

Morgensang og Fadervor
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For nogle år siden blev denne gamle  påskesalme et hit blandt 4.og  5.klasserne. 
Krist stod op af dødei påske-morgenrøde!Thi synger lydt og sjælegladhans menighed i allen stad:Ære være Gud i det høje! 

Krist stod op af dødeafsonet er vor brøde!Thi synger lydt og sjælegladhans menighed i allen stad:Ære være Gud i det høje! 
Krist stod op af døde,i Himlen vi ham møde!Thi synger lydt og sjælegladhans menighed i allen stad:Ære være Gud i det høje!
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Der planlægges en frilufts-
gudstjeneste lørdag den 20. 
juni i Krøyers Have. Hold 
øje med Ugeavisen og dags-
pressen for nærmere omtale 
og tidspunkt.  
 

Ældregudstjeneste – Ons-
dag den 17. juni i Vor Frue 
kirke kl. 13.30 med efterføl-
gende kaffe i Menigheds-
huset. Under kaffen vil xx 
underholde – fortælle om
Dorem lipsum est
. 

Børnetræf og børneguds-
tjeneste med efterfølgende 
spisning i Vor Frue kirke og 
Menighedshus torsdag den 
14. maj kl. 17.00 til 19.00. 
Alle børn og forældre er 
velkomne.

Kirkens Korshærs 
forårsarrangement 
torsdag den 16. 
april kl. 19.00
Arrangementet begynder med guds-
tjeneste i Vor Frue kirke. Herefter er 
der kaffe i Menighedshuset, og i år 
har vi fået Team Udsat til at komme 
og fortælle om deres arbejde.

”Team udsat” eller ”U-teamet” er 
et metodeudviklingsprojekt, som 
Svendborg Kommune har sat i 
verden i samarbejde med Kirkens 
Korshær. Formålet er at afsøge mu-
ligheder for en mere hensigtsmæssig 
sagsbehandling for de mest belastede 
borgere. Der er tale om borgere der 
fi nder, at systemerne er uoversku-
elige, og derfor bliver tabere i dem. 
Samtidig vil der blive arbejdet med 
at højne livskvaliteten for gruppen.

Vibeke Bjørk, Kirkens Korshær, 
Svendborg.

 

Kirkevandring
Det kan varmt anbefales, at så mange som muligt slutter sig til den økumeniske

Kirkevandring. Palmesøndag kl. 14.00

Vi mødes i Den katolske Kirke, hvorfra der vandres til Pinsekirken og videre til Baptistkirken. 

I hver kirke holdes en kort påskeandagt.

Kirkevandring sluttes af med et fælles kaffebord.

Det økumeniske fællesskab i Svendborg består af Den katolske Kirke, Baptistkirken,

Pinsekirken, Frelsens Hær og Folkekirken
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Nyt om udvidelse 
af klokkespillet i Vor 
Frue kirke 
Den planlagte udvidelse af klokke-
spillet fra de nuværende 27 klokker 
til 36 klokker har taget lidt længere 
tid end først planlagt. Klokkefi rmaet 
Eisbouts fra Holland har nu hentet 
5 af klokkerne fra tårnet for at de 9 
nye klokker kan passes ind i de nu-
værende klokkers klang. Herefter går 
selve støbe-processen i gang og i løbet 
af foråret vil klokkerne kunne blive 
hængt op i tårnet. Da det kræver en 
lille omfl ytning af de klokker der al-
lerede hænger i tårnet ser det ud som 
om, at det ”nye” klokkespil” kan lyde 
ud over byen inden sommerferien! 
Hold øje med dagspressen for yderli-
gere information.
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MARTS
 1. kl. 10.00 Gudstjeneste

 1.  kl. 16.00 Koncert.  Folkekirkens Nødhjælp

 2. kl. 15.00  Café: Spejderleder Conny Nielsen – om rejsen til en i 

spejderlejr i Indien.

 3. kl. 18.30 Bibelmaraton i Fredens kirke

 8. kl. 10.00 Gudstjeneste

 8. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste

 9. kl. 15.00 Café: Per Glente: En Svendborgdrengs rejse..

15. kl. 10.00 Gudstjeneste

16. kl. 15.00 Café: Thomas Aallmann: Feltpræst i Afghanistan.

17. kl. 18.30 Bibelmaraton i Vor Frue menighedshus

18. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde

22. kl. 10.00 Gudstjeneste

23. kl. 10.00  Café: Mette Seidelin fra Landsarkivet –

om slægtsforskning.

26. kl. 16.15 Fyraftenskoncert

29. kl. 10.00 Gudstjeneste

30. kl. 14.00 Café: Den katolsk Kirkes påskebilleder.

31. kl. 18.30 Bibelmaraton i Fredens kirkes sognehus

 
APRIL
 5. kl. 10.00 Gudstjeneste. Palmesøndag. Kirkekaffe

 5. kl. 14.00 Økumenisk Kirkevandring.

 9. kl. 19.00 Gudstjeneste. Skærtorsdag.

10. kl. 10.00 Gudstjeneste. Langfredag.

11. kl. 19.00 Påskemusikandagt

12. kl. 10.00   Gudstjeneste. Påskedag.

13. kl. 10.00   Gudstjeneste. 2.påskedag.

14. kl. 18.30 Bibelmaraton i Tved kirke

16. kl. 19.00   Kirkens Korshær. Gudstjeneste og forårsmøde.

19. kl. 10.00   Gudstjeneste

26. kl. 10.00   Gudstjeneste

28. kl. 18.30 Bibelmaraton i Vor Frue Menighedshus

29. kl. 19.00   Menighedsrådsmøde

M
A

R
T

S
 

·
 

A
P

R
I

L
 

·
 

M
A

J
 

·
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MAJ
 3. kl. 10.00 Konfirmation

 8. kl. 10.00 Konfirmation

10. kl. 10.00 Konfirmation           

12. kl. 18.30 Bibelmaraton i Vor Frue menighedshus

14. kl. 15.00 Børnetræf og børnegudstjeneste

17. kl. 10.00 Gudstjeneste

21. kl. 10.00 Gudstjeneste. Kristi Himmelfartsdag

24. kl. 10.00 Gudstjeneste

26. kl. 18.30 Bibelmaraton i Fredens kirkes sognehus

31. kl. 10.00 Gudstjeneste. Pinsedag

 
JUNI
 1. kl. 10.00 Gudstjeneste. 2. Pinsedag
 7. kl. 10.00 Gudstjeneste
14. kl. 10.00 Gudstjeneste
17. kl. 13.30 Ældregudstjeneste med kaffe og foredrag
20.   Udendørsgudstjeneste i Krøyers Have
21. kl. 10.00 Gudstjeneste
28. kl. 10.00 Gudstjeneste

 
JULI 
 5. kl. 10.00 Gudstjeneste
12. kl. 10.00 Gudstjeneste
19. kl. 10.00 Gudstjeneste
26. kl. 10.00 Gudstjeneste

 
AUGUST
 2. kl. 10.00 Gudstjeneste  
 6. kl. 12.00 Gammel Torvedag. Middagsandagt
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Søndag d. 1. marts kl. 16.00
Velgørenhedskoncert med ”Svendborg 
Herrekor”.
Over hele landet er der denne søndag 
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
– i Vor Frue kirke har vi valgt at afholde 
en koncert for på den måde at samle 
penge ind til et godt formål.
Svendborg Herrekor vil lokalt være 
kendt og elsket af mange –koncerten 
består ikke kun, som navnet ellers kun-
ne antyde, af kormusik, men derimod 
af en multi-musisk oplevelse.

Fredag d. 13. marts kl. 20.00
Vor Frue by night med svensk sanger-
inde
I rækken af ”by night” koncerter i Vor 
Frue kirke er vi glade og stolte over at 
kunne præsentere den svenske san-
gerinde Karin Thulemark. Karin Thule-
mark er født i Karlshamn, Sverige og 
efter studier i Sverige, uddannede Karin 
sig i sang og sangpædagogik hos Tove 
Hyldgaard, Tony Landy og Margrethe 
Enevold i København og tog således sin 
diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Mu-
sikkonservatorium i 2002. Hendes store 
koncertvirksomhed omfatter lieder, ro-
mancer, opera, operette, musical mv.
Udover sin solistiske virksomhed har 
Karin Thulemark fra 2005 været sang-
pædagog ved Danmarks Radios Pi-
gekor og Danmarks Radios Korskole. 
Herudover afholder hun kurser og 
workshops i Sverige og Danmark. 

Karin Thulemark er Cd-aktuel sam-
men med pianisten Ulrich Stærk. Ved 
koncerten i Vor Frue kirke bliver san-
gerinden akkompagneret af organist 
Povl Chr. Balslev og repertoiret vil være 
en god blanding af mange genrer. Der 
venter således en stemningsfyldt aften 
en stearinoplyst kirke.

Søndag d. 15. marts 2009 kl. 15.00
Koncert med Cor Cantus
Denne eftermiddag besøger det Kø-
benhavnske kor ”Cor Cantus” Vor Frue 
kirke. Korets navn betyder "hjertets 
sang" og koret blev stiftet i september 
2004. 
Det velklingende og engagerede kam-
merkor henter deres repertoire fra 
klassisk musik, renæssance- og folke-
musik, pop og jazz. Koret er på én gang 
seriøst og underholdende med evner 
for såvel de krævende klassiske kor-
værker som mere løsslupne indslag.
Koret ledes af den meget dygtige og 
karismatiske Ellen Hess Thaysen, BA 
fra Københavns Universitet samt sang- 
og korpædagog fra Göteborgs Musik-
konservatorium.
Repertoiret ved koncerten søndag d. 
15. marts består af såvel klassiske kor-
værker, svenske og norske viser samt 
engelske og danske korsatser.

Søndag d. 22. marts kl. 19.30
Koncert med Pellegrini Quartett Kam-
mermusikforeningen har i det forgang-
ne år haft til huse i Vor Frue kirke. Det 
er blevet til mange gode oplevelser og 
vi takker fra Vor Frue kirke foreningen 
for godt samarbejde. Sæsonen slutter 
med en koncert med Pellegrini Quar-
tett fra Freiburg, der er kendt for deres 
kærlighed til ny musik, men ved kon-
certen spilles også både Mozart og Be-
ethoven. Entre´ 110 kr.

Torsdag d. 26. marts
Fyraftenskoncert unge talenter
Koncert med unge talenter fra det Fyn-
ske Musikkonservatorium (se mere i 
dagspressen)

Torsdag d. 30. april
Fyraftenskoncert med orgelmusik
I maj måned er der eksamen på orga-
nistuddannelsen under Løgumkloster 
Kirkemusikskole. Ved april måneds fyr-
aftenskoncert vil fl ere af de studeren-

6
6

Påsken i Vor Frue
Traditionen tro vil påskeugen blive mar-
keret med særlig musik.

Søndag d. 5. april kl. 19.30
Palmesøndag er der koncertandagt med 
klarinettisten Mikael Børresen som spil-
ler sine egne musikalske meditationer 
over Leonardo da Vinci´s berømte billede 
”Den sidste nadver”. Han har kaldt vær-
ket ”Apostlenes musik” og det er bygget 
op over satser til hver af de 12 Apostle 
og Jesus. Musikken er skrevet i et let for-
ståeligt tonesprog for klarinet og orgel – 
ved orglet sidder Hans Chr. Hein. Mikael 
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de på uddannelsen præsentere deres 
eksamensprogram!

Onsdag d. 6. maj kl. 19.00
Koncert med Elisabet Karberg
Den lokale fl øjtenist Elisabet Karberg 
afslutter til sommer sine studier på 
konservatoriet i Odense. Ved koncer-
ten medvirker udover Elisabet Karberg 
også fl ere af hendes elever og repertoi-
ret vil være klassisk i genrene renæs-
sance, barok, romantik og moderne, 
og nordisk folkemusik samt egne kom-
positioner af både eleverne og Elisabet 
Karberg selv.

Onsdag d. 13. maj kl. 19.30 i Sct. Nico-
lai og kl. 20.30 i Vor Frue
Dogmekoncert V
For femte år i træk indbyder organi-
sterne ved de to midtbykirker til dog-
meaften.
Årets Dogmekoncerts overskrift er 
”Kys i Koraler”. Melodibearbejdelser-
ne vil således være over koraler, hvor 

salmeteksten indeholder ordet ’kys’. I 
forbindelse med udgivelsen præsen-
teres stykkerne denne aften, sammen 
med andre kompositioner af organi-
sterne selv, ved koncerter i begge kir-
ker – først en 1/2 times koncert i Sct. 
Nicolai kirke med Tore Bjørn Larsen og 
dennes kompositioner og dernæst en 
1/2 times koncert i Vor Frue kirke med 
Povl Chr. Balslev og dennes kompositi-
oner. Efter koncerterne indbydes til en 
uformel reception i Vor Frue kirke, hvor 
der bliver mulighed for at se nærmere 
på udgivelserne og stille spørgsmål til 
de udøvende.

Lørdag d. 16. maj kl. 16.00
Gospelkoncert med Arise
Den karismatiske sanger og gospel-
ekspert Claes Wegener tager denne 
lørdag ”Arise”, som er Stenstrups nye 
gospelkor under sine vinger en halv 
dag. Hvad der kommer ud af det bliver 
præsenteret med Claes i front ved den-
ne gospelkoncert lørdag eftermiddag i 
Vor Frue Kirke i Svendborg
Claes er konservatorieuddannet san-
ger med en 3-årig videreuddannelse 
hos den internationalt anerkendte 
stemmeforsker Cathrine Sadolin (cer-
tifi ceret i Komplet Sangteknik) og har 
10 års erfaring med workshops, sang-
undervisning m.m. Han har undervist 
på samtlige konservatorier i DK og 
underviser nu på det internationale 
sangakademi Complete Vocal Institute 
i København.
I TV-regi har han undervist sangere 
fra shows som “Stjerne For En Aften”, 
“Popstars”, “Showtime” og “Sangstjer-
ner”. Med sin gospelbaggrund er han 
fl ittigt brugt som ”kordoktor". Claes 
kan få et ganske almindeligt kor til at 
synge som var det importeret direkte 

fra en amerikansk sydstat. Se mere på 
http://www.claeswegener.dk/
Der vil være en entré på 50 kr.

Søndag d. 17. maj kl. 16.00
Koncert med Septimus
Som en generalprøve på korets turne´-
program synger Septimus denne søn-
dag eftermiddag kormusik der skal 
præsenteres i forbindelse med korets 
rejse til Stralsund (se mere i dagspres-
sen)

Torsdag d. 28. maj kl. 16.15
Fyraftenskoncert med fl ygel og orgel
Vor Frue kirkes to organister Ida Hovalt 
og Povl Balslev har sat hinanden stæv-
ne til en helt særlig koncert med musik 
for fl ygel og orgel!

Torsdag d. 25. juni kl. 16.15
Fyraftenskoncert med kantortrioen fet. 
Rikke Birkeholm
Kantortrioen der består af Ole Hans-
son, bas, Esben Hansen, slagtøj og 
Povl Chr. Balslev, klaver og med Rikke 
Birkeholm på sang spiller og synger de 
sommeren ind med nye og anderledes 
arrangementer af salmer og sange.
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Børresen er ansat som orkestermusiker i 
Tyskland, men har i mange år været aktiv 
kammermusiker ved koncerter overalt i 
Danmark.

Skærtorsdag d. 9. april medvirker 
Ditte Hassing, violin og bratsch ved høj-
messen

Langfredag d. 10. april medvirker Jan 
Aagaard, fl øjte ved højmessen

Påskedag d. 12. april medvirker Su-
sanne Skov, horn ved højmessen
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Adresser
Præster:
Anne-Grete Thestrup 
Bagergade 43 · 5700 Svendborg
Tlf. 6221 0135
e-mail: 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
e-mail: gmj@km.dk
Træffes bedst: tirsdag - fredag 11.30-12.30
Onsdag tillige 17-18 · Mandag fri.

Organist:
Povl Chr. Balslev · Sankt Jørgens Vej 67 
organist@vorfruekirke.dk · Træffetid 
kl. 8.30-9.30 på tlf. 2160 6258 · Mandag fri.

Organistassistent:
Ida Hovalt 
Tlf. 2467 7342, træffes bedst ml. kl. 9-10
e-mail: assistent@sctjoergens.dk

Menighedsrådsformand: 
Inge Moritzen
Toldbodvej 1.1, 5700 Svendborg
Tlf. 6221 5013
E-mail: kordegn@vorfruekirke.dk

Kirketjenere:
Kirketjenere.
Torben Knudsen Tlf. 2445 4050 
træffes bedst hverdage kl. 10-11
Thomas Sjølander Tlf. 6222 8335
træffes bedst torsdag kl. 9-10

Sognemedhjælper:
Anne-Gerd Bonde
Tlf. 2840 5094
agbonde@mail.dk

Kirkekontoret:
Frue kirkestræde 4, 5700 Svendborg
Kordegn Birte Harlou
Kontortid: Mandag – fredag 11-14. Torsdag 
dog 11-17 · Lørdag kun efter aftale.
Tlf. 6221 1161 · kordegn@vorfruekirke.dk
Henvendelse vedr. dåb, vielser og 
bisættelser/begravelser.

Vor Frue Kirke på internettet: www.vorfruekirke.dk

Næste kirkeblad august, deadline 1. juli.

Marts: 1. kl. 10.00 1. s. i fasten GMJ
 8. kl. 10.00 2. s. i fasten AGT
 8. kl. 10.00 Konfirmandgudstjeneste AGT
 15. kl. 10.00 3. s. i fasten AGT
 22. kl. 10.00 Midfaste GMJ
 29. kl. 10.00 Mariæ Bebudelsesdag AGT

 April: 5. kl. 10.00 Palmesøndag, Kirkekaffe  GMJ
 5. kl. 14.00 Økumenisk kirkevandring
 9. kl. 19.00 Skærtorsdag GMJ
 10. kl. 10.00 Langfredag AGT
 11. kl. 19.00 Påskemusikandagt
 12. kl. 10.00 Påskedag AGT
 13. kl. 10.00 2. påskedag GMJ
 16. kl. 19.00 Korshærsgudstjeneste
 19. kl. 10.00 1.s.e.påske AGT
 26. kl. 10.00 2.s.e. påske GMJ

Maj: 3. kl. 10.00 Konfirmation AGT og GMJ
 8. kl. 10.00 Konfirmation. Byhaveskolen GMJ
 10. kl. 10.00 Konfirmation GMJ og AGT
 17. kl. 10.00 5.s.e.påske, Kirkekaffe AGT
 21. kl. 10.00 Kristi Himmelfartsdag GMJ 
 24. kl. 10.00 6.s.e.påske AGT
 31. kl. 10.00 Pinsedag GMJ

Juni: 1. kl. 10.00 2.pinsedag AGT
 7. kl. 10.00 Trinitatis søndag GMJ
 14 kl. 10.00 1.s.e.Trinitatis AGT
 17. kl. 13.30 Ældregudstjeneste GMJ og AGT
 20.  Friluftsgudstjeneste i Krøyers Have 
 21. kl. 10.00 2.s.e.Trinitatis GMJ
 28. kl. 10.00 3.s.e.Trinitatis AGT

Juli: 5. kl. 10.00 4.s.e. Trinitatis AGT
 12. kl. 10.00 5.s.e. Trinitatis AGT
 19. kl. 10.00 6.s.e. Trinitatis AGT
 26. kl. 10.00 7.s.e. Trinitatis AGT

August: 1. kl. 10.00 8. s e.Trinitatis GMJ
 6. kl. 12.00 Gammel Torvedag. Middagsandagt AGT

Frøavlen: kl. 10.30 - 16/3 - 3/4 - 5/5
Caroline Amalielund: kl. 13.30 - 19/3, 20/4, 19/5
Sygehuset P1 og P2 torsdage kl. 18.30 på skift 
 
Kirkebil : Gangbesværede i Vor Frue sogn og 
gangbesværede sognebåndsløsere i nabosognene kan 
benytte kirke bilen til gudstjenester. I særlige tilfælde 
kan der dispenseres herfra. 
Kirkebilen bestilles på tlf. 62211750.

Gudstjenester

Kirkebladet bliver omdelt 
af KFUM-spejderne Svendborg, 
Dronningholmsvej 62a.'
Gruppeleder Carsten Andersen,
tlf. 2321 3194.

Kirkebladet: Redigeres af præsterne og 
kirkebladsudvalget.


