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Det kan godt være, at DDS nr. 399 
”Klokken slår, tiden går” ikke helt 
handler om klokkespil – men nu 
nærmer tiden sig, hvor vi kan glæde 
os over Vor Frue Kirkes klokkespil 
i en ny og velklingende udgave. Th. 
Andersens og Mærsks fonde har gjort 
det muligt at få både et øvespil og 
et større klokkespil, der kan tages i 
brug senere på året. Indtil da kan vi 
ved koncerter i festdagene glæde os 
over det eksisterende klokkespil. Det 
er dage med gæstespillere fra fjern og 
nær, men vores egen klokkenist spil-
ler også selv. 

Der sker dog også andet i festda-
gene. Se kalenderen her i bladet og 
festdagsoversigten for tider og steder. 
Der er andagt i Vor Frue på selve tor-
vedagen, kom og slap af en stund – til 
en vis grad uberørt af byens travlhed 
lige i centrum af det hele.

Når så efteråret nærmer sig, bliver 
det tid for Skole for kirke og teologi 
– jeg er selv meldt til 1. årgang. Der 
kommer et program, som kan hentes 
på kirkekontoret. Tilmelding er nød-
vendig til skoleforløbet. 

Til gengæld er der fri adgang for 
alle til næste runde af bibelmaraton. 
Ruten for efteråret går omkring ”Den 
Nye Aftale” – Det Nye Testamente 
på nudansk. Jeg var med på meget af 
GT i den forgangne vinter – og jeg 
har lovet mig selv, at jeg for min egen 
samvittigheds skyld vil læse ”pen-
sum” op i løbet af sommeren. Det 
nye år kræver blot interesse og læse-
lyst. Så vi ses, også der….

Cafeen starter 21. september – og 
der er udfl ugt til Langeland ugen 
efter, så sæt allerede nu en række 
mandagskrydser i kalenderen – der 
er en oversigt her i kirkebladet. Og 

hold også øje med den månedsover-
sigt, som har det nyeste nye fra Vor 
Frue med – den ligger i kirke og hus 
til supplement af kalenderen her i 
bladet. 

I dette nummer af kirkebladet har 
vi bedt en nøgleperson i menigheds-
rådet, Peder Rønnow, der er næstfor-
mand, kontaktperson og formand for 
husudvalget præsentere sig selv.

God sensommerhilsen – med ud-
sigt til et travlt kirkeefterår

Inge Moritzen

PS Svar til fl ere: Jeg boede i Sørup 
før naboen til kirken blev præstegård, 
dengang var der lade, stald og hule-
land.

For nogle år siden blev jeg af den da-
værende formand spurgt, om jeg ikke 
ville lade mig opstille som suppleant 
til menighedsrådet. Jeg blev beroliget 
med, at det var ganske ufarligt – valg 
af suppleanter var bare en formsag, 
så jeg skulle såmænd ikke lægge så 
meget i dét. Nu hænder det jo, at 
selv menighedsrådsformænd tager 
fejl bestik af situationen, i hvert fald 

sad jeg solidt plantet i Rådet allerede 
halvt inde i valgperioden.

Det var med bange anelser, jeg gik 
til mit første møde. Jeg kendte ikke 
mange af rødderne, men de var jo 
nok alle sammen meget hellige og 
meget kloge mennesker... Mon ret 
mange kan sige sig fri for den slags 
stereotype forestillinger? Heldigvis 
viste mine bekymringer sig hurtigt at 

være ganske 
grundløse. 
Det er helt 
almindelige 
mennesker, 
der sidder 

i menighedsrådene rundt om i sog-
nene, limen der binder os sammen 
er interessen for Kirken, dens liv og 
fremtid. 

Formanden har ordet

Krævende og besværligt men 
også givende og spændende
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Til daglig driver jeg sammen med 
min bror et fi rma i Odense, så det 
er ikke af kedsomhed, jeg deltager 
i menighedsrådsarbejdet. Faktisk er 
det så interessant, at jeg næsten fri-
villigt har påtaget mig at være både 
næstformand, kontaktperson og hus-
udvalgsformand. Arbejdet som kon-
taktperson, og jeg skriver med vilje 
arbejde, er at fungere som kirkens 
personalechef, hvilket kan være kræ-
vende og besværligt men også given-
de og spændende. Jeg synes, medar-
bejderne ved Vor Frue udgør et godt 
og velfungerende hold, som jeg hå-
ber, alle i sognet skønner på. For mig 
er det nærmest et privilegium at få 
lov at arbejde sammen med så mange 
søde og rare mennesker.

Vi hører ofte fra kritikere, at kir-
kerne er alt for dyre, når de i ugens 
løb kun bliver brugt et par timer 
søndag formiddag. Som formand for 
husudvalget kan jeg fortælle, at den 
indvending i hvert fald ikke kan have 
gyldighed i Vor Frue sogn. Der er ar-
rangementer i kirke og menigheds-
hus de fl este af ugens dage. Læs vide-
re her i bladet, lad dig overraske, der 
er måske også noget, du kunne tænke 
dig at være med til og blive klogere 
af! Husk vores kirke er for alle, der 
stilles ingen særlige krav om forkund-
skab eller teologisk viden, ingen ser 
skævt til nogen, heller ikke selv om 
man ikke kan hitte rede i, hvornår 
man skal rejse sig under gudstjene-
sten eller aldrig rigtig har fået lært 
Fader-vor uden ad.

På gensyn
Peder Rønnow

Jeg tror aldrig, jeg har set så skræm-
mende, så brutal, så grænseoverskri-
dende, så dyb og samtidig så fan-
tastisk en fi lm! Det kan lyde mær-
keligt – men Lars von Triers nye 
fi lm ”Antichrist” er en fi lm, mange 
vil hade lige efter at have set den! 
Ingen vil være uberørt af den. Når 
først indtrykkene har sat sig, kan 
man godt komme til at elske den! 

Filmen handler om et par, som 
kommer ud for det nærmest aller-
værste, man kan forestille sig. Parret 
mister uden varsel deres lille søn. 
Og er knuste af sorg. Manden arbej-
der som professionel terapeut, og 
efter sønnens død påtager han sig 
arbejdet med kvindens sorgproces 
som sit næste projekt. Han bliver 
hendes terapeut. Tilsidesætter sin 
egen sorg. Trækker hende igennem 
et psykologisk forløb. Putter hende 
ind i de faste kasser, han som te-
rapeut normalt arbejder med – og 
fastholder hende dér. Sygeliggør 
hendes sorg. Han overtaler hende 
til at tage med til en hytte langt ude 
i en skov, som meget symbolsk hed-
der Eden. Et paradisisk sted. Her er 
de fuldstændig isolerede. Her kan 
han bedre koncentrere sig om sit 
projekt. Men slangen lurer i Eden. 
Med tabet af deres søn, fi nder de 
to mennesker ud af, at livet ER for-
gængeligt og kan mistes. Pludselig 
ser de i Eden alle de forgængelige, 

de dødelige ting omkring dem. Og 
så begynder det at gå helt galt. De 
bliver utrolig onde mod hinanden. 
Antikrist lurer i dem. Filmen tegner 
to menneskeskikkelser, som ender i 
det totale kaos. Den tager os med 
ud i menneskepsykens dybeste af-
kroge. De to havner i en Antikrist-
verden. Hvor de i den grad mangler 
Gud. I en verden fuld af desperati-
on, ondskab, fortvivlelse, smerte og 
meningsløshed. Antikrist bliver for 
dem den onde sorg uden håb, uden 
lys, uden trøst, UDEN TRO!!! 

Ordet Antichrist eller Antikrist 
er nævnt direkte 3 gange i Det nye 
Testamente i 1. og 2. Johannesbrev. 
Antikrist er alt det inde i os – som 
skubber os væk fra Gud, fra livet. 
Fratager os troen på noget, der er 
større end os selv. Filmen stiller 
spørgsmålene; er det til at udholde 
at leve i en total Antikrist verden? 
Er det onde iboende i os? Kvinden 
skriger nærmest på Gud og håb gen-
nem fi lmen. Men får ingen hjælp til 
at fi nde det. Til at se udover døden. 
Lars von Triers svar på, hvorfor han 
havde produceret fi lmen var; ”Fordi 
den er nødvendig.” 

Jeg personligt tror, det ER nød-
vendigt at skildre, hvordan en ver-
den uden Gud ville være. Det kan 
være ekstremt hårdt at leve i en 
Antikristverden! Når smerten bli-
ver ulidelig, ja, når Antikrist, fylder 

Seks kirketårne 
til Lars von Triers Antichrist
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for meget, så er det befriende at tro 
på Gud, på liv efter døden, på at livet 
er uforgængeligt. At blive samlet op 
lige dér, hvor livet bare gør allermest 
ondt. Jeg synes, fi lmen ”Antichrist” 
viser en dyb indlevelse i det moderne, 
sekulariserede og splittede menne-
skes problemer og årsagerne til dem. 
Den er påtrængende, vedkommende 
og vigtig. Den er et kunstværk om 
forholdet mellem mand og kvinde, 
deres forskelligheder, om skyldfølel-
se, erotik, hævn, ondskab, sorg, had, 
smerte, død, fortvivlelse, kaos, angst, 
desperation, kærlighed og længsel 
efter lys og håb. Hvis jeg skulle ud-
dele kirketårne til den – og jeg havde 
6 tårne at dele ud af – ja, så ville jeg 
give den alle 6 tårne! Se den – hvis 
du tør! Rigtig god sommer.

Gitte Meyer Jørgensen

Høstgudstjeneste
Udendørsgudstjeneste i haven ved 
Caroline Amalielund søndag d. 20. 
september kl. 11.00.

Vi har længe glædet os til at kunne 
fl ytte højmessen ud fra byens cen-
trum og ud under åben himmel. En 
høstgudstjeneste er en rigtig god an-
ledning til at fl ytte udendørs. Netop 
denne festlige søndag siger vi en 
særlig tak for kornet på markerne 
og frugt og grønsager i vore haver – 
ja, alt det,  der nærer og mætter os. 
Ved en høstgudstjeneste siger vi altså 
ikke alene tak for maden, men også 
for livets meningsfuldhed. Jo fl ere vi 

samles om at synge ”Alle gode gaver 
de kommer ovenned…”, jo kønnere 
bliver salmen og vi, der synger den. 
Så kom og vær med!

Annette Søby, Caroline Amalielund, 
har gæstfrit budt os indenfor i haven.  
Efter gudstjenesten inviterer Vor 
Frues menighedsråd på kirkekaffe og 
en tur på Ørkild for dem, der har lyst 
og ben til en mindre bjergvandring!

Hvis vejret bliver dårligt, fl ytter vi 
gudstjenesten og kaffebordet inden-
dørs. Alle er velkomne!

(Kirkebil kan bestilles på kirkekonto-
ret – se bladets bagside.)

Vor Frue kirkedag: 
Grundtvig 
for begyndere
Søndag d. 8. november. Vi har invite-
ret forstander på Baunehøj Eftersko-
le, Uffe Raahede til at prædike ved 
højmessen kl. 10.00 og først på ef-
termiddagen holde et foredrag med 
titlen: Grundtvig for begyndere.

Uffe Raahede er meget optaget af 
Grundtvigs tanker om det levende 
fællesskab og om samtalen, der både 
udfordrer og bevæger alle parter. 
Når vi har bedt ham om at give os 
en introduktion til Grundtvigs per-
son, tænkning og betydning, skyl-
des det, at han har været konsulent 
på årets DR1 julekalender, som har 

Grundtvig som hovedperson. Det 
bliver rigtig spændende at se, hvor-
dan Grundtvig formidles til børnefa-
milier i dag – og vi må vist hellere 
forberede os på mange spørgsmål! Så 
kom og lær nyt eller genopfrisk jeres 
viden om Grundtvig.

Mellem gudstjenesten og foredraget 
vil der blive anrettet et frokostbord.  
Deltagere, der ønsker at spise med, 
bedes på forhånd melde sig til kirke-
kontoret, senest d. 5. november.

Alle er velkomne!

Bibelmaraton – 
Det Nye Testamente
Bibelmaraton arrangeres i samarbej-
de mellem Tved, Vor Frue og Fredens 
sogne. I den kommende vinter vil der 
blive lejlighed til at læse HELE Det 
Nye Testamente! Vi bruger den ny-
este oversættelse: Den Nye Aftale, 
udgivet på Bibelselskabets Forlag.

I vinteren 2008/09 læste vi Det 
gamle Testamente. En pæn gruppe 
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var med hele vejen, mens andre af 
forskellige grunde måtte stoppe el-
ler holdt pauser undervejs. Alle har 
sagt, at det havde været en stor ople-
velse at læse bibelen på en måde, så 
man møder både kendte og ukendte 
tekster, store og små temaer og ikke 
mindst de indre sammenhænge og 
modsætninger, som skriftord og korte 
tekstlæsninger aldrig får med. 

Formålet er AT LÆSE bibelen og 
alle kan begynde nu! Ca. hver 14. 
dag holdes et kort læsermøde på skift 
mellem sognene. En af præsterne vil 
her komme med et oplæg og evt. for-
ståelsesproblemer vil blive afklaret.

Vi begynder tirsdag d. 22. september 
kl. 18.30 i Vor Frues menighedshus, 
Frue Kirkestræde 4. Til første gang 
læses Mathæusevangeliet. Se de ef-
terfølgende mødedatoer i kalende-
ren. Tilmelding er ikke nødvendig.

Minikonfi rmander
Alle 3. klasser på Hømarkskolen, 
Nordre Skole, Byskolen og Haarhs 
Skole får efter sommerferien en in-
vitation til tre måneders minikonfi r-
mandundervisning ved Vor Frue Kir-
ke. Undervisningen begynder i uge 
37. Der bliver arrangeret kørsel fra 
og til Hømarkskolen og Nordre Sko-
le. Børnene fra Byskolen og Haarhs 
Skole vil blive fulgt til og fra kirken.

Torsdag d. 1. oktober er der BØR-
NETRÆF med et særligt program 
for alle minikonfi rmanderne fra kl. 
15.00 og med en børnegudstjeneste 
kl. 17.00, hvortil alle er velkomne 
– særligt velkomne er søskende og 
forældre, bedsteforældre naboer og 
gode venner!

Kirkeskole
Skole for kirke og teologi tilbyder et 
grundkursus, der henvender sig til 
alle, som gerne vil have genopfrisket 
deres børnelærdom. Efter grundkur-
set kan man fortsætte med under-
visning i gammel og ny testamente, 
kirkehistorie, etik, gudstjeneste- og 
troslære. Undervisningen fi nder sted 
på lørdage kl. 10-14 – i alt syv gange 
fra september til april.

Der afholdes i løbet af vinteren fi re 
temadage over et fælles emne. Te-
madagene i 2009/10 handler om, 
hvordan livets vigtige spørgsmål bli-
ver behandlet i musik, fi lm og bil-
ledkunst. Man kan sagtens deltage 
i temadagene uden at deltage i den 
øvrige undervisning. 

En vinters undervisning koster 400 
kr. det første år, og prisen for de fi re 
temadage er 650 kr. Undervisningen 
foregår på VUC, Viebæltet 5, Svend-
borg (overfor biblioteket). Yderligere 
oplysninger kan fi ndes på hjemmesi-
den: www.skoleforkirkeogteologi.dk.

Tilmelding til Svendborg provstikon-
tor, Sundbrovej 64, 5700 Svendborg 
tlf. 6222 5037 (tirsdag og torsdag kl. 
10-12).
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CaféCafé
Den 21. september
Pilgrimsvandring
Kjeld Burgby har i mange år været en 
ivrig vandrer. Han fortæller og viser 
billeder fra sin pilgrimsvandring til 
Santiago de Compostello i Nordspa-
nien.

Den 28. september kl. 13.00
Udfl ugt til Langeland
Vi kører med bus til Skovsgaard på 
Langeland, hvor vi får en rundvis-
ning og lejlighed til at se en spæn-
dende udstilling. På hjemvejen ser 
vi Lindelse kirke og drikker den 
medbragte kaffe i konfi rmandstuen. 
Pris: 60 kr. Tilmelding og betaling på 
mødet d.21/9 eller til kirkekontoret.
(Åbningstider: se bagsiden)

Den 5. oktober
Bognyt
Og fi k du forresten læst… Ta’ læse-
hesten med til denne eftermiddag. 
Få nye ideer til bogoplevelser – og 
del dine med andre. Bibliotekar Tina 
Mortensen, Svendborg Bibliotek, 
kommer på inspirationsbesøg – må-
ske med en god kollega – og gode 
ideer.

Den 19. oktober
Gl. Svendborgfi lm
Der fi ndes adskillige gode lokalhisto-
riske fi lm, som ikke kun er se-værdige 
for historisk interesserede. De er også 
vigtige i en fælles overvejelse over 

den udvikling, der er sket og den, vi 
står midt i. Vi vil se en lokalhistorisk 
fi lm og tale sammen om de emner, 
den giver anledning til.
          
Den 26. oktober
Ida spiller Carl Nielsen
Vi har nu haft Ida Hovalt som ”dele-
organist” i et år, og det er på tide, at 
hun får lov til at præsentere sig selv 
(vi deler hendes stilling med Sct. 
Jørgens kirke). Ida vil fortælle, spille 
musik af Carl Nielsen og ledsage ef-
termiddagens sang!
   
Den 2. november
Byhaveskolen                                      
Byhaveskolen er en specialskole, der 
tilbyder undervisning til børn med 
generelle indlæringsvanskeligheder 
og hvis udvikling kræver særlig støt-
te. Elever kommer fra de sydfynske 
kommuner. Skolen havde tidligere til 
huse i Fruestræde men er nu fl yttet 
til Ørbækvej. Inspektør Erik Witten 
vil denne eftermiddag fortælle om sit 
arbejde på skolen, om skolens måder 
at arbejde på, eksempelvis om tegne-
diktat og meget andet.

Den 9. november
En svendborgdrengs rejse ud i 
verden og hjem
Vi havde glædet os til at høre Per 
Glente fortælle om sit begivenheds-
rige liv sidste efterår. Desværre blev 
Per Glente syg og kunne derfor ikke 
komme. Nu har vi spurgt igen og 
glæder os til en eftermiddag med 
den tidligere direktør for Svendborg 
Skibsværft.

Den 16. november
En bedemands mange opgaver
Hvorfor hedder det egentlig en be-
demand? Og hvad laver en bede-
mand? Hvad er reglerne omkring et 
dødsfald? Og omkring en bisættelse/
begravelse? Alt det og meget mere 
kan vi få svar på, når Peter Honoré 
fra Svendborg Begravelsesforretning 
denne eftermiddag kommer og for-
tæller os om sit meget alsidige arbej-
de som bedemand. Der vil være rig 
lejlighed til at stille spørgsmål og få 
svar på alt det, man sædvanligvis ikke 
lige får talt om. 

Den 23. november
Cuba Si Habana
Hvorfor smiler en cubansk pensio-
nist? Lene Bønneløkke fortæller om 
et moderne Cuba i forandring. Hun 
vil videregive nogle af sine mange 
indtryk fra et nyligt besøg på Cuba 
og vil både fortælle om det sociali-
stiske styre, kirken og hverdagslivet 
på øen. 

Den 30. november kl. 13.00 
Julefrokost
Sidste års julefrokost var en stor suc-
ces. Der blev spist godt, sunget højt, 
lyttet til en god historie og danset et 
par enkelte trin. Kom og vær med til 
at gøre næste juleforkost lige så hyg-
gelig! Pris: 60 kr. Forudbetales ved et 
af møderne eller til kirkekontoret.

Mandage i Menighedshuset 
kl. 15-17, når ikke andet er angivet.



7
7

7

K
A

L
E

N
D

E
R

AUGUST
 2. kl. 20.00 Koncert. Michala Petri og Lars Hannibal. Entré
 3. kl. 10.30 Klokkekoncert. Koen Cosaert, Belgien
  kl. 11.35 Orgelmusik. Povl Chr. Balslev.
  kl. 17.00 Koncert. Quin Tango. Entré
 4. kl. 10.30 Klokkekoncert. Yoko Minoda Tajima, Japan
  kl. 11.35 Orgelmusik. Povl Chr. Balslev.
  kl. 20.00  Koncert. Dissing, Dissing, Las 

og Dissing. Entré
 5. kl. 10.30 Klokkekoncert. Per Rasmus Møller, Grenå
  kl. 11.35 Orgelmusik. Povl Chr. Balslev.
 6. kl. 12.00 Middagsandagt. Torvedag
 7. kl. 10.30 Klokkekoncert. Timothy Hurd, New Zealand
  kl. 11.35 Orgelmusik. Povl Chr. Balslev.
 8. kl. 10.00  Klokkekoncert. Børne/familiekoncert. 

Povl Chr. Balslev
 16. kl. 10.00 Højmesse med kirkekaffe
 27. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Ida Hovalt og 

Povl Chr. Balslev

SEPTEMBER
 19. kl. 16.00  Folkekirkens Ungdomskor på Fyn: 

Turné-program
 20. kl. 11.00  Høstgudstjeneste ved Caroline Amalielund. Kirke-

kaffe
 21. kl. 15.00 Café. Kjeld Burgby: Pilgrimsvandring
 22. kl. 18.30 Bibelmaraton. Vor Frue menighedshus
 24.  kl. 16.15  Fyraftenskoncert. 

Præsentation af øveklokkespillet. Povl Chr. Balslev
 27. kl. 16.00 Koncert. Vor Frues kantori. Malaga-program
 28. kl. 13.00 Café-udflugt til Langeland
 30. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde.
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OKTOBER
 1.  kl. 17.00 Gudstjeneste i forbindelse med Børnetræf 
 2.  kl. 19.30 Koncert. Mikkel Nordsø og Tine Rehling
 3.  kl. 16.00 Koncert. Vox North
 5.  kl. 15.00 Café. Tina Mortensen: Bognyt
 6.  kl. 18.30 Bibelmaraton
 19.  kl. 15.00 Café. Gl. Svendborgfilm
 20.  kl. 18.30 Bibelmaraton
 25.  kl. 10.00  Højmessse med kirkekaffe. Præsentation af 

nyt klokkespil 
 26.  kl. 15.00 Café. Ida spiller Carl Nielsen
 28.  kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 

Vor Frue menighedshus
 29.  kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Citta-slow. 

Povl Chr. Balslev

NOVEMBER
 1.  kl. 16.00 Allehelgensandagt i kirkegårdskapellet
 2.  kl. 15.00  Café. Skoleinspektør Erik Witten: 

Byhaveskolen
 3.  kl. 18.30 Bibelmaraton 
 8.  kl. 10.00  Højmesse med frokost og foredrag. 

Uffe Raahede
Husk tilmelding til kirkefrokosten!

 9.  kl. 15.00  Café. Per Glente: En svendborgdrengs rejse ud 
i verden og hjem

 15.  kl. 19.30 Koncert. Modern Brass Quintet. Entré
 16.  kl. 15.00  Café. Peter Honorè: 

En bedemands mange opgaver
 17.  kl. 18.30 Bibelmaraton
 23.  kl. 15.00 Café. Lene Bønneløkke: Cuba Si Habana
 25.  kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 

Vor Frue menighedshus
 26.  kl. 16.15 Fyraftenskoncert
 29.  kl. 10.00 1. s. i advent. Kirkekaffe
 30. kl. 13.00 Café-julefrokost. Husk tilmelding! 
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Søndag d. 28. juni drog en del af per-
sonalet og menighedsrådet ved Vor 
Frue kirke på studietur for at besøge 
klokkestøberiet Eisbouts i den lille 
hollandske by Asten. Vi var inviteret 
til at overvære støbningen af nogle 
af de 9 nye klokker, som vi har fået 
doneret af A.P Møller til vores klok-
kespil. 

Efter en lang køretur og overnat-
ning på hotel i Asten mødte vi man-
dag kl. 10.30 op på klokkestøberiet, 
som er det ene af to støberier i Hol-
land. Netop Holland har en lang tra-
dition for både klokkestøbning og 
klokkespil og dette fi k vi bekræftet 

på Eisbouts, idet vi først fi k vist et 
gammelt klokkespil fra 1647, som 
fi rmaet er ved at renovere! For 350 
år siden formåede man således i Hol-
land at støbe klokker, der i klang ikke 
er set mage til siden – Hermony hed 
klokkestøberen – og en af hans fan-
tastiske klokker oplevede vi klangen 
af ved vores besøg hos Eisbouts. Til 
sammenligning er det ældste danske 
klokkespil på Frederiksborg slot fra 
omkring 1850 og ikke nær så velklin-
gende. 

Præcis kl. 11.00 blev vi ledt ind i et 
stort rum, hvor støbningen af netop 
vores klokker begyndte. Formene 

var gjort klar med sand og bivoks og 
ud fra en af de store ovne hentedes 
det varme metal (over 1000 grader 
varmt), hvorefter det blev hældt ned 
i formene. Som en af deltagerne på 
turen sagde: ”Det er næsten som at 
overvære en fødsel”. En fantastisk 
oplevelse var det – især med tanke 
på, at vi om et par uger får dette fl y-
dende metal at se i fast form, som 
klokker, der skal hænge i tårnet i Vor 
Frue kirke. 

Efter støbningen fi k vi lov at se, 
hvordan slibningen af klokkerne fi n-
pudser tone og klang. En anden stor 
oplevelse var den store nye klokke 

Klokketur til HollandKlokketur til Holland
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til byen Gent på 10 ton, der stod i 
gården hos Eisbouts – fantastisk, at 
det kan lade sig gøre at støbe så store 
klokker. Og så er det ikke engang den 
største. Til Japan har klokkestøberiet 
støbt en kæmpe klokke på 36 ton – 
vores 9 nye klokker hører til i den 
lettere ende ☺ 

Efter besøget hos klokkestøberiet 
besøgte vi klokkemuseet i Asten – et 
spændende besøg, hvor vi oplevede, 
hvor gammel en tradition klokkerne 
er en del af – ikke kun i vores del af 
verden, men også i andre verdensde-

le! Klokker har altid haft en magisk 
virkning, hvor de har været brugt. Ef-
ter besøget på museet vendte vi hjem 
mod Danmark igen.

Midt i juli kommer vores 9 nye 
klokker til Danmark, men da det 
nye spillebord endnu ikke er færdigt 
bliver de nye klokker ikke sat op før 
til september. Som nogen måske har 
bemærket har vi i de sidste par må-
neder manglet nogle toner i vores 
klokkespil! Det skyldes at Eisbouts 
har lånt 5 af vores klokker for bedre 
at kunne indpasse de nye klokker ef-
ter det nuværende spil. De 5 ”gamle” 
klokker kommer tilbage i tårnet til 
festdagene, så vi kan spille på det op-
rindelige klokkespil – og fra starten 
af september bliver de nye klokker 
så sat op i tårnet. Dette vil ske med 
en lift så nysgerrige vil kunne opleve 
det helt særlige syn af kirkeklokker 
hængende i luften på en lift på vej 
op i toppen af lanternen på Vor Frue 
kirke. 

Midt i oktober vil klokkerne være 
på plads, og vi inviterer derfor til 
præsentation af det udvidede klok-
kespil den sidste søndag i oktober 
– søndag d. 25. oktober kl. 10.00 i 
forbindelse med højmessen. 

Povl Chr. Balslev

Fotos fra støbeprocessen: 
Gudrun Fussing/Peder Rønnow.
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Svendborg festdage:
I forbindelse med festdagene afholdes 
der tre koncerter i Vor Frue kirke:

Søndag d. 2. August kl. 20.00
Fødselsdagskoncert med Michala 
Petri og Lars Hannibal  

Mandag d. 3. august kl. 17.00 
”Quin Tango” spiller musik af den 
argentinske komponist Astor Piazolla 
   
Tirsdag d. 4. august kl. 20.00
Koncert med Dissing, Dissing, Las og 
Dissing

Der er entré til alle tre koncerter - se 
mere på
www.svendborgfestdage.dk

Svendborg 
Internationale 
klokkespilsfestival
Festdagene betyder også klokke-
spilsfestival og i år er det en fornøjelse 
at kunne invitere gæste-klokkenister 
fra 3 kontinenter – Japan, Australien 
og Europa.

Mandag d. 3. august kl. 10.30
Koncert med Koen Cosaert, Belgien 
Mandagens klokkenist er uddannet 
på den kongelige klokkenist skole i 
Mechelen i Belgien, herudover har
han 
stude-
ret or-
gel på 
konser-

vatoriet i Kortrijk. Siden 1987 har 
KC undervist i klokkespil på Meche-
len klokkespilsskole og herudover har 
han siden 2007 været gæsteprofes-
sor i klokkespil på konservatoriet i St. 
Petersburg i Rusland. Han har spillet 
koncerter i det meste af Europa samt i 
USA og Rusland.

Tirsdag d. 4. august kl. 10.30
Koncert med  
Yuko Minoda 
Tajima, Japan
Tirsdagens 
klokkenist er 
født i Osaka i 
Japan og star-
tede som helt 
lille sin musi-
kalske opdra-
gelse. Sin klokkespilsuddannelse
startede hun i 1990 på den Hollandske 
klokkenistskole i Amersfort. I 1997 fi k 
YMJ sin diplomuddannelse i klokke-
spil som den første japaner nogensinde. 
Hun er kendt for sine smukke arran-
gementer for klokkespil over japanske 
folkemelodier.

Onsdag d. 5. august kl. 10.30
Per Rasmus Møller, Danmark 
Onsdagens klokkenist er til daglig til-
knyttet Grenå kirke som klokkenist, og 
har gjort et stort arbejde for udviklin-
gen af klokkespil i Danmark. Han har 
således skrevet adskillige artikler samt 
fungeret som konsulent rundt om i lan-
det. Udover konsulentvirksomheden er 
PRM desuden en fl ittig koncertgiver på 
klokkespil.

Fredag d. 7. august kl. 10.30
Koncert med Timothy Hurd,
New Zealand
Fredagens klokkenist er født i New 
York men er til daglig klokkenist i både 
New Zealand og Australien. Han er 
uddannet i både Holland og Belgien 
og modtog i 1981 den fornemme pris 
”Prix d´Excellence” for sin koncert-
virksomhed. I 1984 blev TH udnævnt 
til national-klokkenist i New Zealand 
og han er herefter blevet hædret med 
mange andre fornemme priser inden-
for klokkespil. 

Lørdag d. 8. august kl. 10.00
Koncert med Povl Chr. Balslev, Danmark
Vor Frue kirkes egen klokkenist afslut-
ter festivalen med en børne/familie-
koncert.

”Cittaslow åndehul” er forskellige ste-
der i byen, hvor der under festdagene 
vil være plads til ”ro og fordybelse”. De 
dage, hvor der har været klokkespils-
koncert om formiddagen, vil der lige-
ledes fra kl. 11.35 – 11.55 være orgel-
musik i Vor Frue kirke ved organist Povl 
Chr. Balslev. Det er i det tidsrum muligt 
at sætte sig og lytte i kortere eller læn-
gere tid!

Torsdag d. 27. august kl. 16.15                                                                                                                  
Fyraftenskoncert med orgelværker af 
Mendelssohn 
I 2009 er det præcis 200 år siden, at 
den tyske komponist Felix Mendels-
sohn-Bartholdy blev født. Det fejrer vi 
med en koncert med nogle af kompo-
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nistens fl otte orgelværker spillet af kir-
kens to organister Ida Hovalt og Povl 
Balslev.   

Lørdag d. 19. september kl. 16.00                                                                                                                             
Folkekirkens Ungdomskor på Fyn
Koret skal til efteråret på turné til Wit-
tenberg, Leipzig og Prag, og i den for-
bindelse giver de denne eftermiddag 
prøver på deres turné-program.        

Torsdag d. 24. september kl. 16.15                                                                                                                       
Fyraftenskoncert med clavion
og cembalo
Her er tale om en ganske særlig kon-
cert med et instrument man sjældent 
oplever. I klokkespillets jubilæumsår 
donerede Konsul Th. Andersens fond 
et øveklokkespil til Vor Frue kirke. 
Dette øvespil kaldes også et clavion og 
det præsenteres ved denne måneds fyr-
aftenskoncert af Povl Chr. Balslev, som 
ligeledes vil spille værker for cembalo. 

 
   

IV Frue festival 2009
For fjerde gang holder vi Frue festival 
med tre spændende koncerter:

Søndag d. 27. september kl. 16.00
Koncert med Vor Frues kantori
I uge 42 drager Vor Frues kantori på en 
uges turné til Malaga. Her små to uger 
før turnéen vil kantoriet synge deres 
turné-program med værker af bl.a. Carl 
Nielsen, Oluf Ring, Th. Aagaard, Vagn 
Holmboe, Niels la Cour, Michael Boje-
sen og korets dirigent Povl Chr. Balslev.

Fredag d. 2. oktober kl. 19.30 
Koncert med Mikkel Nordsø  og Tine Rehling  
Den legendariske danske guitarist 
Mikkel Nordsø og den prisbelønnede 
harpenist Tine Rehling har indgået et 
musikalsk samarbejde, som har vakt 
nysgerrighed både på jazzscenen og i 
den klassiske verden. Crossover CD’en 
DUO fusionerer det bedste fra begge 
verdener og iblander samtidig ver-
densmusik i processen. Mellemøstlige 
rytmer og arabiske stemninger fl ettes 
sammen med fantasidreven lyrik og 
fl amencoens passionerede rytme.

Lørdag d. 3. oktober kl. 16.00 
Koncert med Vox North
Vox North blev grundlagt i 2005 af 
Professor Jim Daus Hjernøe som en 
XL vokalgruppe under konservatoriet 
i Ålborg. 16 sangere synger moderne 
a capella-musik i folk/rock-stil med 
dybde og power. Herudover består en 
del af koncerten af improvisationer 
som koret og dets dirigent er mestre 
i! Vox North udgav i 2007 albummet 
”essence” – et album der i USA blev 
nomineret til årets a capella-album 
blandt hele verdens a acapella albums. 

Torsdag d. 29. oktober kl. 16.15
Fyraftenskoncert med
 nyskrevne orgelværker
Organist Povl Chr. Balslev og kom-
ponistforeningen KomVest har igen 
indledt et samarbejde – denne gang 
om at skrive nye orgelværker til årets 
Spil dansk dag, som netop er torsdag 
d. 29/10. Komponisterne fra Køben-
havn har fået til opgave at skrive et 
orgelstykke hver over temaet ”Citta-
slow”. Hvad de har fået ud af det, præ-
senteres denne eftermiddag.

Søndag d. 15. november kl. 19.30
Koncert med Modern Brass Quintet
Modern Brass Quintet kalder sig ver-
dens største kvintet. Besætningen er den 
traditionelle messingkvintet men udvi-
des lejlighedsvis med en sjette mand på 
slagtøj. Dette giver repertoiret meget 
vide rammer, som således musikalsk 
spænder lige fra renæssancen til vor 
tid. Kvintetten består af professionelle 
musikere fra bl.a. Sønderjyllands Sym-
foniorkester og Slesvigske Livregiment. 
Rolf Person og John Bøgelund Frederik-
sen på trompet, Lars Birkelund Olsen 
på tuba, Inge Haaning, horn, Anders 
Flindt Mikkelsen, trombone og Henrik 
Trane på slagtøj. Der vil være en entré 
til koncerten på 50 kr.

Torsdag d. 26. november kl. 16.15
Fyraftenskoncert
(se yderligere i dagspressen)



12

IS
AG

ER
 6

22
1 

31
60

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.

Organist:
Povl Chr. Balslev 
Tlf. 2160 6258 · organist@vorfruekirke.dk 
Træffes bedst: 8.30-9.30 · Mandag fri.

Organistassistent:
Ida Hovalt 
Tlf. 2467 7342 · assistent@sctjoergens.dk 
Træffes bedst: 9-10.

Kirketjenere:
Torben Knudsen  · Tlf. 2445 4050 
Træffes bedst: Hverdage 10-11.
Thomas Sjølander  · Tlf. 6222 8335
Træffes bedst: Torsdag 9-10.

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

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

Kirkekontor:
Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg
Kordegn: Birte Helene Harlou
Tlf. 6221 1161 · bgh@km.dk.dk
Kontortid: Mandag - fredag 11-14
Torsdag  dog 11-17 · Lørdag kun efter aftale.
Henvendelse vedr. dåb, vielse og 
bisættelse/begravelse.

www.vorfruekirke.dk
Næste kirkeblad december 2009, 
deadline 1. november.

August:  2. kl. 10.00 8.s.e.trinitatis Gitte Meyer Jørgensen GMJ
  6 kl. 12.00 Torvedag. Middagsandagt Anne-Grete Thestrup AGT
  9. kl. 10.00 9.s.e.trinitatis AGT
 16.  kl. 10.00 10.s.e.trinitatis. Kirkekaffe GMJ
 23.  kl. 10.00 11.s.e.trinitatis GMJ
 30.  kl. 10.00 12.s.e.trinitatis GMJ

September:  6. kl. 10.00 13.s.e.trinitatis GMJ
 13.  kl. 10.00 14.s.e.trinitatis. Konfi rmandmodtagelse begge præster
 20.  kl. 11.00  15.s.e.trin.  Høstgudstjeneste i
   Caroline Amalielunds have. Kirkekaffe begge præster 
 27.  kl. 10.00 16.s.e.trinitatis AGT

Oktober:  1. kl. 17.00 Børnetræfsgudstjeneste 
  4. kl. 10.00 17.s.e.trinitatis AGT
 11. kl. 10.00 18.s.e.trinitatis GMJ
 18. kl. 10.00 19.s.e.trinitatis AGT
 25. kl. 10.00 20.s.e.trinitatis. 
   Præsentation af nyt klokkespil. Kirkekaffe GMJ

November:  1. kl. 10.00 Alle helgens dag AGT
  1. kl. 16.00 Andagt i kirkegårdskapellet 
   ved sygehuspræst Karina Aahlmann
  8. kl. 10.00  22.s.e.trinitatis. Sognesøndag med gudstjeneste,
   frokost og foredrag GMJ/Uffe Raahede
 15. kl. 10.00  23.s.e.trinitatis AGT
 22. kl. 10.00 Sidste søndag i kirkeåret
    GMJ/praktikant Susanne Østbjerg.
 29. kl. 10.00  1.s.i advent. Kirkekaffe GMJ

December:  6. kl. 10.00 2.s.i advent AGT
  8. kl. 19.00 De ni læsninger

Caroline Amalielund: 18/8, 16/9, 22/10 og 24/11, kl. 13.30
Frøavlen: 13/8, 15/9, 7/10 og 5/11, kl. 10.30
Advents-ældregudstjeneste i Vor Frue kirke 16/12 kl. 13.30
Sygehuset P1 og P2: Torsdage kl. 18.30 på skift

KIRKEBIL - NY ORDNING 
Fra 3. august bestilles kørsel til og fra gudstjenester
i Vor Frue kirke på kirkekontoret –
senest fredag kl. 12.00

Kirkebladet: Redigeres af præsterne og medieudvalget.

Gudstjenester

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