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Så fik jeg vist det hele med! 

Juletiden står for døren – når dette 
læses i det mindste. I skrivende stund 
er det mere efterårets træer, der ly-
ser op, men jeg glæder mig altid til 
december med lys over land. Jeg er 
mere til advent end jul og holder 
meget af at følge tændingen af søn-
dagens lys i adventkransen. DDS nr. 
87 »Det første lys…« er min salmefa-
vorit i tiden op mod jul og med alle 
de aktiviteter, der er i Vor Frue, er 
der gode chancer for at få den sunget 
mange gange. En af fordelene ved at 
være formand for menighedsrådet er, 
at jeg ofte på forhånd kan være med 
til at planlægge f.eks. salmevalget til 
de forskellige sammenkomster.

I det hele taget har det været mest 
sjovt og interessant at være formand 
i det forgangne år – og travlt! Der har 
været meget at lære at sortere i. Jeg 
har også skullet lære at prioritere in-
formationsmængden og at delegere 
til personale og menighedsrådets øv-
rige medlemmer, hvor især formæn-
dene for de stående udvalg har haft 
et travlt år med bl.a. bygningsvedli-
geholdelse.

Jeg har ikke været – er ikke – vant til 
at administrere et så stort budgetom-
råde med alt, hvad deraf følger, men 
nu begynder noget at være kendt 

stof: dagsorden, budgetlægning og 
regnskabsaflæggelse. Jeg glæder mig 
til, det bliver omfattet af rutine. 

Min lille planlægnings- og huskebog 
gør jeg meget brug af, og jeg får hel-
digvis gode ideer fra menigheden. Og 

ser I ikke ideen omdannet til noget 
konkret, så er det efter overvejelse i 
udvalg, råd eller medarbejdergrup-
pen – ikke fordi den er gemt og 
glemt! Jeg bruger også bogen til at 
notere interne ideer og dagsordens-
punkter i.
 
Der skal være nyvalg til forskellige 
tillidsposter i menighedsrådet den 
25. november, så ved gudstjenesten 
29. november kan den nye navneli-
ste over formand, næstformand osv. 
oplæses fra prædikestolen. Om jeg 
fortsætter? Ja, hvis jeg bliver valgt, 
men det vil tiden vise. Måske får jeg 
ikke brug for mit huskenotat om, at i 
næste kirkeblad vil Paul Verner gerne 
skrive om hvervet som provstiets 
stiftsrådsmedlem.

Jeg håber, at vi ses til både advent, jul 
og nytår – og ind i 2010. Jeg vil læse 
på lektien til næste kirkeskoledag: 
Lucas´ fortælling med juleevangeliet. 
I bibelmaraton er holdet godt i gang 
med Den Nye Aftale, men kom bare 
med. Det er stadig på skift i Tved, 
Fredens og Vor Frue – se kalender-
oversigten og kom endelig! Der kan I 
også møde Gudrun Fussing, som jeg 
har bedt supplere min formandshil-
sen. Hendes indlæg kan læses side 4.

Vinterhilsen
Inge Moritzen

Godt nytår – glædelig jul – godt nytår!
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Maleri af Jytte Lambrecht: Jesu fødsel
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I tiden før jul er vi så optaget af at 
forberede højtiden, feriedagene og 
familiesammenkomsterne, at vi næ-
sten glemmer, at der er noget på den 
anden side af jul og nytår. Det er, 
som om adventstiden suger al julens 
og nytårets energi til sig. Selv jule-
salmerne og juleevangeliet er ved at 
blive slidte, inden det bliver juleaf-
ten. Det betyder, at både jul og hel-
ligtrekonger let bliver en mat affære, 
hvor både børn og voksne er trætte 
og helst vil ingenting.

Tænk om vi i år kunne få skilt tiderne 
ad og få det hele med! I kirkens regi 
er tiden klart delt op: 

1.  Adventstiden fra 1.s. i advent 
til juleaften

2.  Jul fra juleaften til helligtre-
konger, 6. januar

3.  Helligtrekongerstiden frem til 
påskekalenderen begynder

Julen er altså en treklang ligesom så 
meget andet i vor kristne begrebs-
verden. Advent er forberedelsestid. 
Julen er festtid og helligtrekongersti-
den er det nye års hverdage, hvor det 
skal vise sig, om julen har sat varige 
spor i verden og i den enkeltes liv.  

Helligtrekonger kaldes også epifani-
dagen. Epifaneia betyder tilsyne-
komst eller åbenbarelse på græsk. 
Det er altså den dag, Guds søn bli-
ver synlig i verden. I første omgang 

var fødselsglæden koncentreret i »fa-
miliens« kreds: Maria og Josef, Gud 
som Fader og hele den himmelske 
hærskare. Hyrderne var en slags na-
boer, der fik lov til at kigge indenfor. 
I templet i Jerusalem ser Simeon og 
Anna barnet som Israels frelse, altså 
med betydning for det ene folks 
fremtid. Først da de vise mænd når 
frem nogle dage, uger eller år efter 
fødslen kommer hele verden med 
ind i julekrybbens rum.

De hellige tre konger, eller rettere de 
vise mænd repræsenterer hele ver-
den. Ifølge traditionen kommer de fra 
forskellige verdensdele og repræsen-
terer hver en livsalder: en gammel, 
en ung og en midt i mellem, som for 

øvrigt er afrikaner. De kommer ikke 
af sig selv. Stjernen viser dem vej til 
barnet, vejen til Gud.

I advents- og juletiden går vi indad 
mod centrum i troens verden. Fra 
helligtrekonger vendes vi udad mod 
fremtiden. I søndagsteksterne er Je-
sus enten i hastig vækst fra 12-årig 
til voksen, eller han er allerede fuldt 
voksen og i gang med at prædike og 
helbrede og få sine tilhørere – den-
gang og nu – til at høre og se meget 
mere end ører og øjne egentlig kan – 
og svare med undren, tak, gudstro og 
næstekærlighed. 

Helligtrekongerstidens liturgiske far-
ve er grøn. Grøn for vækst og grøn 
for forår og sommer, selv midt om 
vinteren! Grøn er håbets farve. Julen 
rører ved alle sanser og følelser og 
udfordrer ikke mindst vores forstand 
og erfaringsverden – hvis vi vel at 
mærke tør tage det hele med.

Glædelig advent, jul og 
helligtrekonger!

Anne-Grete Thestrup

Helligtrekonger – og fremtiden
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Maleri af Jytte Lambrecht: De hellige 
tre konger
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Kunne du ikke tænke dig at stille op 
til menighedsrådet? 
Det må jeg lige tænke over!

Ca. sådan var ordvekslingen sidste 
efterår, og resultatet af et ja har vist 
sig at være både meget spændende 
og meget tidskrævende. Det skal ikke 
opfattes negativt, jeg har ikke for-
trudt. Jeg har lært mange nye inte-
ressante mennesker at kende, og alle 
har forskellig tilgang til det kirkelige 
arbejde, hvilket giver gode menings-
udvekslinger, som helst skulle være 
til gavn for Vor Frue Kirke.

Da kultur og historie altid har spillet 
en vigtig rolle i mit liv, var det let at 

En horisontudvidelse 
af dimensioner

vælge kirkeudvalg og kirkegårdsud-
valg som arbejdsområder. Man lærer, 
at alting tager tid, og at der er restrik-
tioner og økonomi som medspillere i 
alt. Men at tænke kreative løsninger, 
at sende ansøgninger, – tja det hører 
jo også med til så mange andre af 
de opgaver, vi har i vort almindelige 
arbejdsliv. Ofte har jeg tænkt: Hvor-
dan hitter jeg ud af det? Hvordan 
gør man det? Svarene har jeg som 
regel fundet hos min gode mentor i 
menighedsrådsarbejdet. Men alle vil 
gerne hjælpe og tak for det!

Kirkelivet er en palet af spændende 
tilbud. Når man læser kirkebladet, 
må man som erhvervsaktiv ofte ærg-

re sig over de mange tilbud, som end-
nu ikke passer ind i en travl hverdag. 
Men der kommer en dag, hvor sund-
hedsvæsenet ikke binder en med det 
stærkeste reb. Så er der mere at glæ-
de sig til!

Gudrun Fussing

Gudrun Fussing

Julebillederne i dette nummer af 
kirkebladet er malet af Jytte Lam-
brecht, der bor i Vor Frue sogn. Jyt-
te er pensioneret lærer og nyder at 
male. Det er første gang, hun maler 
bibelske motiver, og det er blevet til 

en »tegneserie« i fem billeder over 
julen fra julenat til helligtrekonger. 
Billederne er hængt op i menigheds-
huset til midt i januar. De kan ses i 
kontorets åbningstid og ved arrange-
menter i menighedshuset.

Maleri af Jytte Lambrecht: 
Hyrderne på marken Julebilleder 

af Jytte Lambrecht
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Maleri af Jytte Lambretht: 
Hyrderne i stalden.

Ældregudstjeneste
Onsdag den 16. december kl. 13.30 
er der ældregudstjeneste i Vor Frue 
Kirke. Brugere af dagcentrene i sog-
net og alle, uanset alder, med tid og 
lyst er velkomne til denne adventsef-
termiddag. Efter gudstjenesten er der 

kaffebord i menighedshuset, hvoref-
ter vi synger flere af julens sange og 
salmer. 

Evt. hjælpere må gerne melde sig på 
kirkekontoret.

Musik i julen
I Vor Frue kirke indleder og slutter 
vi juletiden med en stemningsfuld 
musik-andagt.

Tirsdag d. 8. december kl. 19.00 er 
der De ni læsninger – en adventsaften 
med musik og sang og bibellæsnin-
ger, der fører os fra skabelsen til Jesu 
fødsel – på under en time! Kirken vil 
udelukkende være oplyst af levende 
lys. Efter De ni læsninger er der kaffe-
bord i menighedshuset, hvor der også 
synges advents- og julesange efter 
højskolesangbogen.

Juleaften medvirker der som sædvan-
lig blæsere til højmesserne, og juledag 
medvirker, udover kirkens kor, også 
den svenske sangerinde Karin Thule-
mark.

Julen rundes af med helligtrekonger 
tirsdag den 5. januar, hvor der kl. 
19.00 er koncert og andagt. Her med-
virker kirkekoncertensemblet Prisme. 
Læs mere om aftenen under koncer-
ter side 8.

Bibelmaraton 
– vi fortsætter løbet! 
Bibelmaraton handler ikke om at 
løbe 42 kilometer ud ad en asfalteret 
landevej med Bibelen under armen. 
Nej, det handler derimod om at læse 
hele Bibelen! 

Vi begyndte vores Bibelmaraton vin-
teren 2008/09, hvor vi læste hele 
Det gamle Testamente. Mange holdt 
ud til det sidste kapitel, andre måtte 
holde pause undervejs. Vi er nu nået 
til Det nye Testamente. I efteråret 
har vi taget fat på den første del – og 
efter nytår fortsætter vi vores løb.

Vi begynder tirsdag den 12. januar 
kl. 18.30 i Vor Frue kirkes Menig-
hedshus. Til første gang læses 1. Ko-
rintherbrev og 2. Korintherbrev 1-5. 
Vi læser efter Den nye Aftale, som er 
udgivet på Bibelselskabets Forlag. 

Hver 14. dag holdes et kort læser-
møde på skift mellem Fredens sogn, 
Tved sogn og Vor Frue sogn. Én af 
præsterne vil komme med et oplæg 
og belyse enkelte temaer i teksterne 
og spørgsmål og uklarheder besvares. 

Kom og vær med på den sidste spæn-
dende løbetur – tilmelding er ikke 
nødvendig. Se de efterfølgende mø-
dedatoer og læseplanen i kalenderen 
på side 7.
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Stillegudstjeneste
Onsdag den 3. marts kl. 17.00. Lige-
som nogle efterlyser mere aktive og 
livlige gudstjenester, er der andre, der 
spørger efter mere stilfærdige guds-
tjenesteformer, hvor vægten lægges 
på tid til eftertanke og fordybelse. For 
at imødekomme også denne gruppe, 
vil Anne Grete Thestrup sammen 
med den kristne meditationsgruppe 
tilrettelægge en stillegudstjeneste 
omkring temaet Faste.

Menighedsrådet har givet en kri-
sten meditationsgruppe lov til – i en 
prøveperiode – at mødes i Vor Frue 
Kirke på onsdage kl. 17.00. Alle er 
naturligvis velkomne til at deltage. 
Kontaktperson er Lene Bønneløkke 
tlf. 2761 0651.

Temadag
Søndag den 14. marts er 
der en temadag om kir-
ken i fremtiden. Vi får 
besøg af Henrik Wigh-
Poulsen, der tiltrådte 
stillingen som dom-
provst i Odense i 2008. 

Henrik Wigh-Poulsen prædiker ved 
gudstjenesten kl. 10.00, og der er 
efterfølgende frokost i menigheds-
huset. Efter frokosten vil han holde 
foredrag over emnet: Har folkekirken 
en fremtid? 

Om eftermiddagen vil der desuden 
blive afholdt en musikgudstjeneste 
med temaet Nyt Lys. Udgangspunk-
tet herfor er Rikke Vibeke Birkeholm 
og Povl Chr. Balslevs nyeste udgivel-
se af samme navn. Den er en sam-

I Vor Frue sogn har vi en menigheds-
plejekasse. Pengene kommer ind ved 
indsamlinger i kirken, gaver og bidrag 
f.eks. ved kirkekoncerter. Op til jul 
har vi mulighed for at hjælpe trængte 
familier og enkeltpersoner, der bor i 
sognet, med et mindre beløb. Ønsker 
man at bidrage til vores julehjælps-
uddeling, kan et beløb indsættes på 
konto: 0815 – 8151603638 .

For at komme i betragtning som 
modtager, skal man skrive en ansøg-
ning med: navn, adresse, indtægt og 
husstandsbeskrivelse, herunder hvor 
mange hjemmeboende børn, man 
har.

Ansøgningen afleveres til kirke-
kontoret eller en af præsterne senest 
den 9. december.

Julehjælp

ling af nye salmer og præludier, der 
forsøger at kaste nyt lys over gamle 
tekster og fortolke vigtige udvalgte 
skriftsteder fra Det Gamle og Det 
Nye Testamente. Stoffet er organise-
ret, så det er muligt at lave en krono-
logisk, samlet opførelse – som en art 
»De 10 læsninger«, om man vil – med 
indflettede musikalske kommentarer 
til teksterne. Men der er også rig mu-
lighed for at plukke enkelte værker 
ud og bruge dem løsrevet fra sam-
menhængen. Ved musikgudstjeneste 
medvirker kirkens kantori og kantor-
trioen.

Deltagere, der ønsker at spise frokost 
efter gudstjenesten, bedes melde 
sig til kirkekontoret senest den 11. 
marts.

Det bliver en spændende dag, så 
mød op og deltag i debatten. Alle er 
velkomne!

Maleri af Jytte Lambrecht: 
Flugten til Ægypten
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December
  1.   kl. 18.30 bibelmaraton. Tved Kro
  8.  kl. 19.00  De ni læsninger
16.   kl. 13.30  Ældregudstjeneste m. efterfølgende kaffe  

og æbleskiver
18.   kl. 10.00  Juleafslutning for børnehaver
18.   kl. 20.00  Kantoriets julekoncert

Januar 
 5.  kl. 19.00  Helligtrekongers-musikandagt
 10.  kl. 19.00  nytårkoncert. Ollerup musikefterskole
 11.  kl. 15.00  café. Turen går til malaga
 12.  kl. 18.30   bibelmaraton. Vor Frue menighedshus.  

(1 Kor og 2 Kor 1-5)
 18.  kl. 15.00   café. Jørgen børglum Larsen:  

Fortællinger fra udkanten
 20.  kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde.  

Vor Frue menighedshus
 25.  kl. 15.00   café. Paul-Verner Skærved:  

Skåne – en glemt landsdel
 26.  kl. 18.30   bibelmaraton. Fredens Kirkes sognehus.  

(2 Kor 6-13, Gal, ef, Fil)
 28.  kl. 16.15  Fyraftenskoncert. WillowTree

Februar 
   1.  kl. 15.00  café. connie nielsen: Fantastiske indtryk fra  

en spejderlejr i Indien
   8.  kl. 15.00 café. Povl chr. balslev: Ind i den blå
   9.  kl. 18.30  bibelmaraton. Tved Kro.  

(Kol, 1 Thes, 2 Thes, 1 Tim, 2 Tim)
 15.  kl. 15.00   café. carl erik bentzen:  

Gem mine breve – for frimærkernes skyld
 17.  kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde.  

Vor Frue menighedshus
 23.  kl. 18.30  bibelmaraton. Fredens Kirkes sognehus.  

(Tit, Filem, Hebr)
 25.  kl. 16.15 Fyraftenskoncert. martin norddal 
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   1.  kl. 15.00  café. ellen Lynge bach: SOS-børnebyerne
   3.  kl. 17.00  Stillegudstjeneste
   7.  kl. 16.00 nødhjælpskoncert. Lise nees og Ida Hovalt
   8.  kl. 15.00    café. Peder rønnow og Leon Torp nielsen: 

Grønlandsbilleder
   9.  kl. 18.30   bibelmaraton. Tved Kro.  

(Jak, 1 Pet, 2 Pet, 1 Joh, 2 Joh, 3 Joh, Jud)
 14.  kl. 10.00   Temadag. Højmesse og foredrag med  

domprovst Henrik Wigh-Poulsen.
   efterfølgende musikgudstjeneste
 15.  kl. 15.00  café. Lise Søberg: Dansk i skolen – før og nu
 22.  kl. 14.00   café. besøg i Sct. nicolai kirke.  

mette Jørgensen
 23.  kl. 18.30   bibelmaraton afslutning.  

Vor Frue menighedshus. (Åb)
 24.  kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde og budgetmøde. 

Vor Frue menighedshus
 25.  kl. 16.15  Fyraftenskoncert
 28.  kl. 16.00  Koncert. Ida Hovalt og Ditte Hassing

aPrIL
   3.  kl. 19.00  Påskelørdags-musikandagt.  
   Pergolesis Stabat mater 



8 8
8

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

Den 11. januar
Turen går til Malaga
I oktober måned var Vor Frues kan-
tori i Andalusien for at synge koncer-
ter bl.a. for den danske menighed i 
Malaga. Denne eftermiddag vil et par 
af sangerne fortælle om deres ople-
velser på turen!

Den 18. januar
Fortællinger fra udkanten
Forfatteren og præsten Jørgen Børg-
lum Larsen fortæller om sin nye bog 
»Skyggebokser«, der netop er ud-
kommet. Det er en samling af for-
tællinger fra noget, der i en moderne 
tid nok kan synes som udkanter i en 
menneskelig tilværelse. Fortællin-
gerne handler ikke desto mindre om 
helt almenmenneskelige og univer-
selle spørgsmål: Hvordan omgås vi 
tiden og sørgmodigheden over, at ti-
den går – og hvordan når mennesker 
hinanden? 

Den 25. januar
Skåne – en glemt landsdel
I mere end 700 år var Skåne en cen-
tral landsdel i det danske rige, så 
dansk som Sjælland, Fyn og Jylland 
– og København lå dengang midt i 
riget. I 1658 blev Skåne erobret af 
svenskerne efter svenskekongens og 
hans hærs berømte vandring over 
isen fra Jylland til Sjælland. Vi afgav 
Skåne og aldrig har en dansk lands-
del lidt så meget, som det skete i de 
følgende år. Trods flere forsøg var 
ikke alene Skåne, men også Halland 
og Blekinge tabt for Danmark. Vi 
vendte ryggen til Skåne og glemte 
dem. Tidligere seminarielektor Paul-
Verner Skærved vil fortælle lidt om, 
hvad der skete. 

Den 1. februar
Fantastiske indtryk fra en 
spejderlejr i Indien
Nu med billeder! De grønne pi-
gespejdere i Svendborg har besøgt 
verdenspigespejdercentret Sagram i 
Indien. Spejderleder Conny Nielsen 
kommer og viser de billeder, som vo-
res projektor snød os for sidste gang.

Den 8. februar
Ind i den blå
Organist Povl Chr. Balslev vil indstu-
dere flere af højskolesangbogens nye 
sange og fortælle om hvorfor netop 
disse er valgt til den mest solgte sang-
bog i Danmark.

Den 15. februar
Gem mine breve  
– for frimærkernes skyld...
Det at samle på frimærker er meget 
mere end blot selve mærket. Det kan 
være landet, værdien, motivet og alt 
andet mellem himmel og jord – og 
stempler ikke at forglemme!

Denne eftermiddag vil formanden 
for Svendborg og Omegns Frimærke-
klub, Carl Erik Bentzen, fortælle om 
sin samleinteresse og vise nogle ud-
valgte frimærker, især en udstillings-
samling med motivkreds baseret på 
familien Havsteen-Mikkelsen.
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Den 1. marts
Sos-Børnebyerne 
Ellen Lynge Bach vil i ord og billeder 
fortælle om sine mange års arbejde 
med SOS-Børnebyerne, bl.a om op-
starten af den lokale gruppe i Svend-
borg og de mange års arbejde. Hun 
vil ikke mindst videregive oplevelser 
fra sine mange besøg i SOS-Børneby-
erne, specielt omkring indvielsen af 
SOS-Børnebyen i Botswana. Der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål.

Den 8. marts
Grønlandsbilleder
Peder Rønnow Pedersen og Leon 
Torp Nielsen, der begge er medlem-
mer af menighedsrådet ved Vor Frue 
Kirke, fortæller denne eftermiddag 
om deres ferierejse til Grønland i 
sommeren 2009. De viser billeder 
af den fantastiske grønlandske natur 
med varieret flora og fauna, over-
vældende isbjerge, dybe fjorde, høje 
fjelde og spredte bygder. Tag med på 
en tur til den nordligste del af det 
danske kongerige! 

Den 15. marts
Dansk i skolen – før og nu
Lise Søberg, der 
er dansk lærer på 
Haahrs  Skole for de 
store elever, kom-
mer og fortæller  om 
udviklingen i  dansk-
faget. Må man sætte 
kom  ma helt som 
man selv vil i dag? 

Er det virkelig korrekt at skrive ma-
jonæse og jogurt? Er udenadslære, 
diktat, tegnsætning og skråskrift helt 
forsvundet i skolerne i dag? Alt det – 
og meget andet, kan vi få svar på, når 
Lise Søberg kommer og fortæller os 
om dansk i skolen – før og nu.

Den 22. marts kl. 14.00
Besøg i Sct. Nicolai kirke 
Eftermiddagen indledes med en 
rundvisning i vores nabokirke: Sct. 
Nicolai kirke. Sognepræst Mette Jør-
gensen vil vise os rundt og fortælle 
om kirkens historie og gamle in-
ventar. Derefter går vi til Vor Frues 
menighedshus, hvor der vil være et 
»udvidet« kaffebord i anledning af 
sæsonafslutningen.



Tirsdag den 8. december kl. 19.00
De ni læsninger
Vi fortsætter traditionen med De ni 
læsninger i Vor Frue Kirke – en aften 
med læsning, musik og fællessang. Kom 
og vær med til en stemningsfuld andagt 
med plads til ro og fordybelse.

Fredag den 18. december kl. 20.00
Kantoriets julekoncert
Årets julekoncert »by night« med Vor 
Frues Kantori kommer i år til at be-
stå af bl.a. den argentinske komponist  
Ariel Ramirez´ messe Missa Criolla. 
Det er spændende sydamerikanske to-
ner og rytmer for blandet kor, slag-
tøj og klaver. Herudover synger ko-
ret musik af den svenske komponist 
Anders Öhrwall samt selvfølgelig 
arrangementer af flere af vore kendte 
julesalmer.

Tirsdag den 5. januar kl. 19.00
Helligtrekongersaften i Vor Frue
Også fejringen af helligtrekongers aften 
er efterhånden blevet en fin og god 
tradition i Vor Frue Kirke. Denne gang 
medvirker kirkekoncertensemblet Pris-
me med Janet Vahl, harmonika, Anne-
Marie Høst, harpe, Louise Vangsgaard, 
violin samt Povl Chr. Balslev, orgel. De 
spiller musik med nordisk tone og sam-
tidig numre, der rammer stemningen 
til netop denne aften – bl.a. en Maria-
vise samt et værk over Helligtrekon-
gersmelodien.

Søndag d. 10. Januar kl. 19.00
Ollerup Musikefterskoles årlige  
nytårskoncert.

Torsdag den 28. januar kl. 16.15
Fyraftenskoncert
Ensemblet Wil-
lowTree spiller 
keltisk musik. 
Trioen består af 
accordeonspil-
leren Lisa Balle 
og fløjtenisten 
Tine R. Skau 
samt Carsten 
Rosenlund på 
guitar, smallpi-
bes, whistle, sækkepibe og herudover 
også sang på flere af numrene. Carsten 
Rosenlund har udgivet flere cd'er på 
bl.a. Fønix Music med irsk og keltisk 
musik. Se mere om trioen på: www.
willow3.dk

Torsdag den 25. februar kl. 16.15
Fyraftenskoncert
I løbet af de sidste par år har det været 
muligt ved fyraftenskoncerter at følge 

den unge or-
ganist Martin 
Norddals ud-
vikling. Han er 

KONCERTER

Martin 
Norddal

WillowTree

Prisme med Janet Vahl, harmo-
nika, Anne-Marie Høst, harpe, 
Louise Vangsgaard, violin samt 
Povl Chr. Balslev, orgel. 
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tid ligere elev af Vor Frue Kirkes organist 
Povl Chr. Balslev og er nu nået til sin 
 bachelor afgangseksamen. Ved denne 
koncert spiller han eksamensprogram-
met, der består af værker af Sweelinck, 
Bach, Vierne og Lorentzen.

Søndag den 7. marts kl. 16.00
Nødhjælpskoncert til fordel for  
Folkekirkens Nødhjælp
Sangerinden Lise Nees har efterhånden 
slået sit navn fast herhjemme med flere 
flotte koncerter rundt om i Danmark. 
Lise Nees er kendt for sine meget per-
sonlige koncerter, som hun selv udtaler: 
»For mig er det altafgørende, at man 
som sanger fordyber sig i indholdet i 
enhver sang og lever sig ind i netop det 

specielle univers, som komponist og 
tekstforfatter har skabt sammen – og 
fortolker materialet på sin egen måde«. 
Koncerten denne eftermiddag vil bestå 
af bl.a. salmer og sange med rytmisk 
tilsnit samt sange i musicalgenren. Ved 
koncerten akkompagneres sangerin-
den af Ida Hovalt på klaver. Hvad der 
kommer ind i forbindelse med indsam-
lingen ved koncerten går ubeskåret til 
Folkekirkens Nødhjælp.

Torsdag den 25. marts kl. 16.15
Fyraftenskoncert 
Ung pianist fra Det Fynske Musikkon-
servatorium spiller sit eksamenspro-
gram. Mere herom i dagspressen.

Lise Nees

Musik i påsken
Hver dag i påsken vil blive markeret med særlig musik, 
idet der skærtorsdag, langfredag og påskedag vil medvirke 
solister. Udover dette vil der være to koncerter: palme-
søndag den 28. marts kl. 16.00 med Ida Hovalt, klaver 
og Ditte Hassing, violin og bratch og påskelørdag den 3. 
april kl. 19.00 hvor Pergolesis Stabat Mater vil blive op-
ført. Mere herom i næste kirkeblad.
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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. 2830 7047 
Træffes bedst: Hverdage 10-11.
Thomas Sjølander  · Tlf. 2991 0472
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
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 april 2010
Deadline 1. marts 2010

November 29. kl. 10.00 1. søndag i advent. Kirkekaffe.   Gitte Meyer Jørgensen GMJ

December 6. kl. 10.00 2. søndag i advent  Anne-Grete Thestrup AGT
   8. kl. 19.00  De ni læsninger   AGT/GMJ
 13. kl. 10.00  3. søndag i advent GMJ
 16. kl. 13.30  Julegudstjeneste for sognets ældre AGT/GMJ
 20. kl. 10.00  4. søndag i advent AGT
 24. kl. 15.00 Juleaften  GMJ
 24. kl. 16.30 Juleaften  AGT
 25. kl. 10.00 Juledag  AGT
 26. kl. 10.00  2. juledag  GMJ
 27. kl. 10.00  Julesøndag  GMJ

Januar 1. kl. 16.00  Nytårsdag  AGT
   3. kl. 10.00  Helligtrekongers søndag  AGT
   6. kl. 19.00 Helligtrekongers-musikandagt  GMJ
 10. kl. 10.00  1. søndag efter helligtrekonger  GMJ
 17. kl. 10.00 2. søndag efter helligtrekonger  AGT
 24. kl. 10.00 3. søndag efter helligtrekonger  GMJ
 31. kl. 10.00  Søndag septuagesima  AGT

Februar   7. kl. 10.00  Søndag seksagesima  AGT
   7. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste  AGT
 14. kl. 10.00 Fastelavns søndag  GMJ
 21. kl. 10.00 1. søndag i fasten  GMJ
 28. kl. 10.00 2. søndag i fasten  AGT

Marts 3. kl. 17.00 Stillegudstjesteste  Meditationsgruppen/AGT
   7. kl. 10.00 3. søndag i fasten  GMJ
   7. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste  GMJ
 14. kl. 10.00  Midfaste søndag. Temadag ved Domprovst  
   Henrik Wigh-Poulsen/AGT
 21. kl. 10.00 Mariæ bebudelses dag   GMJ
 28. kl. 10.00  Palmesøndag  AGT

April   1. kl. 17.00 Skærtorsdag  AGT
   2. kl. 10.00  Langfredag  GMJ
   3. kl. 19.00 Påskelørdags-musikandagt GMJ
   4. kl. 10.00 Påskedag GMJ
  5. kl. 10.00 2. påskedag  AGT

Caroline Amalielund: Juleaften kl. 10.00. 
Den 19/1, 17/2 og 18/3  kl. 13.30.  
Frøavlen: Juleaften kl. 14.00. 
Den 21/1, 16/2 og 15/3 kl. 10.30.
Sygehuset P1 og P2: Torsdage kl. 18.30 på skift.
KIRKEBIL: Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue Kirke 
bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.

Gudstjenester

Kirkebladet redigeres af præsterne 
og medieudvalget. 
Kirkebladet bliver omdelt 
af KFUM-spejderne Svendborg, 
Dronningholmsvej 62a.
Gruppeleder Carsten Andersen,
tlf. 2321 3194.


