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Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel
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Forleden dag besluttede jeg mig for 
at sætte mig ned og vælge salmer til 
min begravelse. Ja, ikke fordi jeg tror, 
den snart kommer. Det håber jeg da 
i hvert fald ikke! Men jeg ved fra alle 
de begravelsessamtaler, jeg har haft, at 
det giver en ro for de pårørende, hvis 
afdøde selv har valgt de salmer, der 
skal synges ved begravelsen. 

Så jeg gik i gang med salmebogen 
fra en ende af. 

Efterhånden, som jeg pløjede mig 
gennem den tykke bog med 791 
salmer, nåede jeg op på en liste be-
stående af 54 mulige! Det var jo alt, 
alt for mange, når man kun plejer at 
synge 3-4 salmer ved en begravelse. 
Jeg havde mange overvejelser under-
vejs; skulle det være tunge, dybsindige 
salmer? Skulle det være nye, rytmiske 
salmer? Skulle det være nogle, jeg var 
100 % sikker på, min familie kender, 
eller turde jeg mon godt tage nogle 
mere ukendte? Skulle de være meget 
korte eller meget lange, måske på 15 
vers?

Jeg kan fortælle, at folk i dag godt 
tør vælge nogle af de nyere salmer til 
begravelser. Det gælder for eksem-
pel den meget populære salme, som 
vi her i Vor Frue kirke efterhånden i 
mange år har brugt som dåbssalme 
– nemlig: Fyldt af glæde over livets 
under. Salmen er skrevet af nordman-
den Svein Ørnulf Ellingsen i 1971. 
(Nr. 448 i Den danske Salmebog fra 

2003). Salmen er skrevet i et nuti-
digt sprog, hvilket gør, at mange unge 
mennesker tager den til sig med det 
samme. Baggrunden for salmen er 
meget stærk. Den er, som Svein El-
lingsen selv har sagt; skrevet »med 
hjerteblod i blækket«. Han fortæller: 
»Vi havde mistet et barn. I tiden der-
efter var det umuligt at skrive. Men så 
en dag fortalte min kone, at vi ventede 
vort næste barn. Samme dag begyndte 
jeg at skrive: Fyldt af glæde over livets 
under. Den blev brugt første gang ved 
vort næste barns dåb. Men den blev 
kun læst op, for den havde endnu in-
gen melodi.«

Salmen handler om at forundres 
over det store og fantastiske liv, vi har 
fået, om at bære sit barn frem til dø-
befonten og lægge det i Guds stærke 
hænder. I en verden, der kan være 
barsk og fuld af uro, der er det utrolig 
stærkt at få den største gave, der fin-
des, nemlig dåben. For som der står i 
vers 2 »Det, som sker i dåben, gør os 
trygge«. 

Jeg sad engang ved en mand, der 
lå for døden. Han fortalte mig, at der 
ved hans begravelse skulle synges: 
Fyldt af glæde over livets under. De 
allerstærkeste ord for ham var ordene 
i vers 5: »dåbens lys er tændt, når li-
vet slukkes«. Han sagde til mig: »For 
mig hører dåb og påske tæt sammen«. 
Manden døde tæt på påske, og vi sang 
salmen til hans begravelse. 

Det er nu anden gang, vi har haft den 
store glæde at udstille et fint udsnit 
af den lokale ikonmalergruppe: »I-
konerne«'s værker i menighedshuset. 
Gruppen har været samlet i adskil-
lige år, og det er der kommet mange 
og fine ikoner ud af. En ikon får sin 
energi i mødet mellem en indre og en 
ydre fordybelse i ikonens billedverden 
og teknik. Den langsomhed, hvormed 
ikonen fremstilles, giver betragteren 
en dyb ro – et øjeblik med evigheds-
perspektiv. På samme måde sætter 
de stiliserede personer betragterens 
fantasi fri og holder den fast på en tu-
sindårig tradition.

Ikonmalerne har nu fået billederne 
hjem på deres egne vægge – hvor de 
har været savnede! Vi har til gengæld 
fået lov til at vise nogle af ikonerne 
her i kirkebladet, så de kan glæde alle 
hen over sommeren. 

Konfirmanderne var i januar sam-
lede til en ikon-male-lørdag. Vi havde 
engageret maleren Arne Møller til 
sætte konfirmanderne i gang, og så 
blev der ellers malet i hele huset. Der 
kom mange gode, smukke og over-
raskende bud på en nutidig tolkning 
af en ikon – og en livlig samtale om 
betydningen af projektet! 

  
Anne-Grete Thestrup

Ikoner i kirkebladet

Hil dig, Frelser og Forsoner! 
Verden dig med torne kroner, 
du det ser, jeg har i sinde 
rosenkrans om kors at vinde, 
giv dertil mig mod og held!

Hvad har dig hos Gud bedrøvet, 
og hvad elsked du hos støvet, 
at du ville alt opgive 
for at holde os i live, 
os dig at meddele hel?

Kærligheden, hjertegløden 
stærkere var her end døden; 
heller giver du end tager, 
ene derfor dig behager 
korsets død i vores sted.

Ak! nu føler jeg til fulde 
hjertets hårdhed, hjertets kulde. 
Hvad udsprang af disse fjelde, 
navnet værd, til at gengælde, 
Frelsermand, din kærlighed?

Dog jeg tror, af dine vunder 
væld udsprang til stort vidunder, 
mægtigt til hver sten at vælte, 
til isbjerge selv at smelte, 
til at tvætte hjertet rent.

Derfor beder jeg med tårer: 
Led den ind i mine årer, 
floden, som kan klipper vælte, 
floden, som kan isbjerg smelte, 
som kan blodskyld tvætte af!

Du, som har dig selv mig givet, 
lad i dig mig elske livet, 
så for dig kun hjertet banker, 
så kun du i mine tanker 
er den dybe sammenhæng!

Skønt jeg må som blomsten visne, 
skønt min hånd og barm må isne, 
du, jeg tror, kan det så mage, 
at jeg døden ej skal smage, 
du betalte syndens sold.

Ja, jeg tror på korsets gåde, 
gør det, Frelser, af din nåde. 
Stå mig bi, når fjenden frister! 
Ræk mig hånd, når øjet brister! 
Sig: vi går til Paradis!

Arnulf af Louvain før 1250. 
N.F.S. Grundtvig 1837.

DDS 192

Mine begravelsessalmer

Vi nærmer os nu igen påsken. På-
sken, som har kolossal betydning 
for dit og mit liv! Påsken, hvor Jesus 
sprængte dødens bånd og opstod fra 
de døde. Det stærke budskab vi får 
med os, når vi bliver døbt. Dåbens lys 
skinner gennem døden! 

Der er nok ikke ret mange, der kan 
forestille sig, at man kan bruge en hel 
aften på at LÆSE i salmebogen – men 
tro mig – det kan man! Jeg har nu 
valgt mine 4 salmer. Det var et van-
skeligt valg! Her vil jeg kun røbe den, 
der står absolut øverst på min hitliste. 
Min yndlingssalme. Nemlig: Hil dig 
frelser og forsoner (nr. 192). Skrevet af 
Grundtvig i 1837. En salme, der stadig 
lever i bedste velgående. En fuldstæn-
dig fantastisk påskesalme, som i øv-
rigt mange konfirmander er helt vilde 
med! Se salmen på modstående side.

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig 
påske og en skøn sommer! 

Gitte Meyer Jørgensen

Top 5 
over de mest populære begravelsessalmer:

Dejlig er jorden  (DDS 121) 
Altid frejdig,  
når du går  (DDS 784) 
Se, nu stiger solen  
af havets skød  (DDS 754) 
Du, som har tændt millioner  
af stjerner  (DDS 787) 
Den signede dag 
med fryd vi ser  (DDS 402) 
(Kilde: Gitte Meyer Jørgensen). 

Du kan finde og høre din yndlings-
salme på: 
www.dendanskesalmebogonline.dk
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Kirkevandring palmesøndag
Søndag den 28. marts kl. 14.00

Svendborg økumeniske Komité ar-
rangerer igen i år en påske-kirke-
vandring mellem tre af byens kirker. 
Palmesøndag kl. 14.00 samles vi i 
baptistkirken i Pjentemøllestræde 
til en kort andagt. Derfra vandrer vi 
til Lundevej, hvor Frelsens Hær står 
for andagten. Sidste stop bliver i Vor 
Frue kirke, hvorefter der er kaffebord 
i Vor Frue kirkes menighedshus. Alle 
er velkomne!

Kirkens Korshærs forårsmøde
Tirsdag den 13. april kl. 19.00

Kirkens Korshær holder igen et åbent 
forårsmøde i Vor Frue. Mødet indle-
des kl. 19.00 i kirken med andagt ved 

Anne-Grete Thestrup, og derefter er 
der kaffebord i menighedshuset. Her 
vil Lilly og Hans Rasmussen fra Sten-
strup fortælle om deres spændende 
guldbrylllupsrejse til Australien. De 
kørte på 11 uger 15.400 kilometer, 
så der er nok at fortælle om og vise 
billeder fra.

Stillegudstjeneste
Onsdag den 19. maj kl. 17.00

På baggrund af de gode tilbagemel-
dinger, der er kommet efter den før-
ste stillegudstjeneste i begyndelsen 
af marts, holdes der endnu en guds-
tjeneste onsdag den 19. maj. Der vil 
fremover blive afholdt stillegudstje-
nester 3-4 gange om året. Gudstjene-
sterne bliver til i samarbejde mellem 
Anne-Grete Thestrup og den kristne 
meditationsgruppe, der samles i Vor 
Frue kirke hver onsdag kl. 17.00.

Friluftsgudstjeneste
Mandag den 24. maj kl. 11.00

Dette års gudstjeneste 2. pinsedag 
er flyttet til Frøavlen, som ligger på 
Lerchesvej 3 lige over for Ternin-
gen og den katolske kirke. Vi håber, 
så mange som muligt vil komme og 
synge med på de gode pinse- og som-
mersalmer. Efter gudstjenesten er 
der kirkefrokost, kaffe og kage til alle. 
Gudstjenesten begynder kl. 11.00 og 
foregår i gården ved hovedindgan-
gen, hvor der bliver opstillet stole og 
borde. I tilfælde af regnvejr rykker vi 
indenfor på Frøavlen. 

Af hensyn til frokosten vil vi gerne 
bede om tilmelding. Det kan ske ved 
at ringe til kirkekontoret tlf. 6221 
1161 senest onsdag den 19. maj.

Ældregudstjeneste
Onsdag den 9. juni kl. 13.30

Sognets ældre inviteres onsdag d. 9. 
juni kl. 13.30 til gudstjeneste med ef-
terfølgende kaffebord. I forbindelse 
med kaffebordet kommer museums-
chef Esben Hedegaard, Svendborg og 
Omegns Museum. Han fortæller om: 
Navne på gamle huse og gårde. Alle 
uanset alder er velkomne!

                   
Sommergudstjeneste 
med turister
Søndag den 25. juli kl. 10.00

I sommermånederne har vi jævnligt 
besøg af turister og udenlandske gæ-
ster, der gerne vil deltage i gudstje-
nesten. Flere af os gør nok det sam-
me, når vi er på ferie i deres lande! 
Spørgsmålet er da, hvordan vi bedst 
byder vore gæster velkomne, og sva-
ret må være: Sådan som vi selv kunne 
tænke os at blive modtaget.

Vi vil som et forsøg gøre en søn-
dagsgudstjeneste international til-
gængelig. Gudstjenesten er natur-
ligvis på dansk, men vi vil sørge for 
en gudstjenesteoversigt på engelsk 
og tysk og vælge nogle salmer, som 
findes i gode oversættelser, så vi kan 
synge sammen. Ved kirkekaffen i vå-
benhuset vil der blive mulighed for 
en præsentation og samtale.

Skole for 
kirke og 
teologi

Pilgrims-
vandring 
i pinsen
Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring arrangerer igen i år en 3-dages van-
dring fra kystbyerne til Sct. Knuds Kirke i Odense. Der overnattes på 
skoler undervejs. Turleder på Svendborgruten er Inger Højrup Pedersen, 
tlf: 66117877, mail: tobias.odense@galnet.dk. Yderligere oplysninger på 
www.fynskpilgrimsvandring.dk.

Kirkeskolen er oprettet i sam-
arbejde mellem menighedsrå-
dene i Svendborg Provsti. Der 
undervises i kristne grundbe-
greber, kirkens historie og ak-
tuelle problemstillinger. Der 
tilbydes hvert år et 1-årigt 
grundkursus, et 5-årigt under-
visningsforløb og en række te-
madage. Undervisningen sker 
på lørdage i perioden septem-
ber til april. 

Nærmere oplysninger på 
www.skoleforkirkeogteologi.
dk. Her vil det nye undervis-
ningsprogram være at finde, 
så snart det er udkommer. Til-
melding til Svendborg Provsti-
kontor, sekretær Gurli Madsen, 
tlf. 6222 5037, ti-to kl. 10-12, 
mail: gkm@km.dk

Ikon af Annette Folkmar: Maria med barn

Ikon af Magarete Nielsen: Guds Moder, 
Eulisia
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Ikon af Ruth Isager: Indtoget i Jerusalem



– nu mangler jeg kun Kongens Fald. 
Jeg er med i en løbende kultursocio-
logisk undersøgelse, og der lød et af 
spørgsmålene i januar 2009: »Hvilken 
roman, større værk og forfatter vil du 
læse i 2009?«

Og nu er bibelmaraton i mål. Vi har 
gennem de to seneste vintre været 
hele bibelen igennem, det har været 
interessant, sjovt og tankekrævende – 
det har nok mest af alt for mig været 
en øjenåbnende appetitvækker, men 
jeg er jo også kirkeskoleelev, og der 
bliver mange emner/tekster taget op 
til drøftelse og granskning. Den nye 
kirkeskolesæson starter til september.

I november 
var der kon-
stituering af 
menigheds-
rådet, ingen 
ændringer i 
besættelsen 
af de forskel-
lige poster. Så 
jeg fik brug 
for at minde 
Paul Verner 
om, at han 
i dette nr. 
1/2010 skulle 
skrive om 

Kongens Fald, Bibelen 
og Jacob Ejersbo

stiftsrådet, hvor han er provstiets re-
præsentant. 

I menighedssrådet har alle travlt, 
vintertid er ikke stilletid, der er de 
sædvanlige møder og højt aktivitets-
niveau. Også i kirken. Når dette kir-
keblad kommer ud, så er det påsketid 
og snart konfirmationsdage. Jeg vil 
gerne gøre opmærksom på alle de 
muligheder, der er for at komme til 
enten gudstjeneste, koncerter eller 
andre arrangementer i Vor Frue – og 
det gøres nemmest ved at henvise til 
kirkebladets oversigter og den aktuelle 
månedsoversigt, der altid ligger i vå-
benhuset og på kirkekontoret. 

På det praktiske plan har jeg været 
mest aktiv i mandagscaféen, der nu 
også holder sommerpause. Men akti-
vitetsudvalget er i gang med at sam-
mensætte et nyt program for efteråret 
– og der er en udflugtsplan. Men det 
vil først blive afsløret i næste nummer! 
I løbet af en sæson får jeg flere ideer 
fra deltagerne, og nogle arbejder ud-
valget videre med. Flere efterlyser op-
følgende foredrag om fx slægtsforsk-
ning, men ligesom bibelmaraton er 
caféforedragene tænkt som en appe-
titvækker til at prøve noget nyt. På en 
af vinterens caféeftermiddage prøvede 
mange for første gang at skrive haiku-

digte. Og jeg lovede overmodigt, at jeg 
ville skrive et digt i dette kirkeblad! 
Det bliver nu til to, begrænsningens 
svære kunst, men jeg vil gerne prale på 
det private plan – jeg har skrevet en 
lykønskningstale som et haiku-digt! 

Men nu til mit løfte fra caféen. Der 
skal være fest i byen til august, Borger-
foreningen genåbner og Vor Frue har 
som altid flere festdagsarrangementer. 

Klokkespil i top
Fest i by og hos nabo
Maersk betaler – så:

Tak – tak – tak – tak – tak
Tak – tak – tak – tak – tak – tak – tak
Tak – tak – tak – tak – tak 

Mange forårshilsner  
Inge Moritzen
formand for menighedsrådet

marts
 25.  kl. 16.15   Fyraftenskoncert. loussine azizian
 28.  kl. 14.00   palmesøndag. Kirkevandring
 28.  kl. 16.00   Koncert. ditte Hassing og Ida Hovalt

aprIl
   1.  kl. 17.00   skærtorsdag. ditte Hassing medvirker
   2.  kl. 10.00   langfredag. passionsmusik v. povl Chr. balslev
   3.  kl. 19.00   påskelørdagsandagt. pergolesis stabat mater
   4.  kl. 10.00   påskedag. udvidet kirkekor medvirker
   5.  kl. 10.00   2. påskedag. elisabet Karberg medvirker
   7.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 13.  kl. 19.00   Kirkens Korshærs forårsmøde. andagt og møde
 14.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 18.  kl. 10.00     ungdomskoret fra vor Frue kirke i Kalundborg-

medvirker ved gudstjenesten
 21.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 21.  kl. 19.00     Åbent menighedsrådsmøde. vor Frue menigheds-

hus 
 28.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 29.  kl. 16.15   Fyraftenskoncert. Fløjtekvartetten
 30.  kl. 10.00   store bededag. Konfirmation byhaveskolen

maj
  2.  kl. 10.00   Konfirmation
  5.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
  9.  kl. 10.00   Konfirmation
 12. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 14.  kl. 19.30   Korfestival. rostock Kammerkor
 19.  kl. 17.00   stillegudstjeneste
 19.  kl. 19.00     Åbent menighedsrådsmøde. vor Frue menigheds-

hus 
 23.  kl. 10.00    pinsedag. vor Frues kantori medvirker ved guds-

tjenesten
 24.  kl. 11.00     2.pinsedag. Friluftsgudstjeneste ved Frøavlen, 

lerchesvej 3
 25.  kl. 20.00   Korfestival. det fynske Kammerkor

26. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
27. kl. 16.15   Fyraftenskoncert. Quilisma
29. kl. 12.30   Korkoncert. Frederikshavn bykor
29. kl. 19.00   Korfestival. gospelkoret arise

junI
 2.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 2.  kl. 20.00   Korfestival. vor Frues kantori
 5.  kl. 10.30   dogmekoncert. Cd-release
 9.  kl. 13.30     ældregudstjeneste. Kaffebord i menigheds-

huset. esben Hedegaard fortæller
 9.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 16.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 16.  kl. 19.00     Åbent menighedsrådsmøde.  

vor Frue menighedshus 
 23.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 24.  kl. 16.15   Fyraftenskoncert. jakob Høgsbro 
 30.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
                                    
julI
   7.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 14.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 21.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 23.  kl. 20.00   sommerkoncert. lunte/müther
 25.  kl. 10.00   gudstjeneste med kirkekaffe. 
 28.  kl. 17.00   Kristen meditation i kirken
 29.  kl. 16.15   Fyraftenskoncert. povl Chr. balslev
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Maria Magdalene møder Jesus
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Stiftsråd 
- fra fynsk forsøgsmodel til lovfæstet demokratisk organ

Kom og se...
...sagde Jesus, og det er en invitation som er lige til minikonfirmanderne!

Børnekor 
i Vor Frue

et nyt og spændende tiltag ser  
dagens lys efter sommerferien. 
vor Frue kirke opretter kor for 

børn i 3., 4. og 5. klasse.  
det kommer til at foregå tirsdage 

kl. 15-16, første gang bliver  
tirsdag den 17. august.

børn, der ønsker optagelse i koret, 
er meget velkomne til at henvende 

sig til korleder Ida Hovalt, 
tlf. 2467 7342, 

assistent@sctjoergens.dk                               

Børn i 3. klasse er på én gang nysgerrige, ivrige og forbeholdne over 
for invitationen fra kirken til at blive minikonfirmand. De fleste er 
døbt, og de har hørt noget om kirken og noget om kristendom. Der-
for siger vi: Kom og se! Vi slår dørene op, så de selv kan komme og gå 
på opdagelse, komme og røre ved tingene, selv prøve at bruge dem, 
høre historierne om Jesus, se det hele for sig og opleve, at de selv er 
med i historierne. 

Undervisningens form kan beskrives som et engageret samvær om 
fortælling, aktivitet og leg, oplevelse og samtale. Derved kan vi – præ-
ster, organister, sognemedhjælper – invitere og inspirere børnene til 
at gøre både kirken og Jesus-fortællingerne til deres.

Igen i efteråret indbydes alle 3. klasser i sognets fire skoler til at 
blive minikonfirmand, når vi siger: Kom og Se!

Anne-Gerd Bonde 
sognemedhjælper

Stiftsrådene er nu en realitet, og de 
er kommet for at blive. Her på Fyn 
snakkede vi allerede stiftsråd for 
mere end en halv snes år siden, da 
vi havde bispevalg. Vi var nogle, der 
ønskede det, men ønsket blev først 
opfyldt for 4 år siden, da vi fik en 
forsøgsordning på biskoppens initia-
tiv. Han havde først været skeptisk, 
men er siden gået ind for sagen med 
stor kraft. Og det lykkedes i en sådan 
grad, at den fynske forsøgsmodel si-
den er blevet norm for alle landets 
stiftsråd, for det er indført ved lov, at 
hvert stift har sit stiftsråd. Det er en 
demokratisk overbygning på menig-
hedsråd og provstiudvalg. Vi er en 
valgt repræsentant fra hvert prov-
sti. Herudover er der to præster, en 
provst, domprovsten og biskoppen. 
Der vælges en formand og næstfor-
mand blandt lægmedlemmerne – 
altså ikke præster, og biskoppen er 
forretningsfører for stiftsrådet.

9

Stiftsrådet begyndte sit arbejde 
som afløser for det tidligere stiftsøko-
nomiudvalg, men året efter blev Det 
mellemkirkelige stiftsudvalg nedlagt 
og dets arbejdsområde overgivet til 
stiftsrådet. Siden er også stiftsfonden, 
der giver støtte til forskellige formål, 
indgået i stiftsrådet. Vi har altså et 
demokratisk valgt organ, der får flere 
og flere opgaver lagt ind under sig. 
Vi sidder i et råd, der skal godkende 
stiftets økonomi og være rådgiver for 
og samarbejdspartner med biskop-
pen samt tage en række opgaver op. 
For eksempel skal vi nedsætte udvalg 
til forskellige aktiviteter, sørge for 
det mellemkirkelige arbejde med an-
dre kirkesamfund samt tage vare på 
muligheden for kirkelig undervisning 
i en tid, hvor viden om kristendom 
ikke er imponerende.

Derfor traf man en beslutning, som 
blev diskuteret meget, men nu er 
både lovfæstet og accepteret, nemlig 
indførelsen af et bindende stiftsbi-
drag indbetalt af alle folkekirkemed-
lemmer. Her kan opkræves op til 1% 
af den kirkelige ligning, men man nø-
jes dog med en tredjedel baseret på 
det budget, der er vedtaget. Lidt over 
en million kroner. Pengene går til 
stiftsfonden, herunder til stiftsstæv-

net for menighedsrådsmedlemmer, 
stiftsårbogen, der fortæller om årets 
gang i Fyens Stift, til det mellemkir-
kelige arbejde og til det tværkulturel-
le arbejde ved domkirken, hvor man 
har forbindelse med både kristne og 
muslimske indvandrere. Alt er op-
gaver, der går på tværs af sogne og 
provstier, og som ellers skulle løses 
ved bidrag fra menighedsrådene. Det 
er i høj grad en solidarisk løsning, 
man er nået frem til. Men det kræver 
selvfølgelig forståelse for nødvendig-
heden af mellemkirkelige og under-
visningsmæssige opgaver, så der ikke 
kun anvendes en snæver økonomisk 
betragtning.

På den måde fungerer stiftsrådet 
og er en udmærket udvidelse af det 
demokrati, vi kender fra menig-
hedsrådene. Men ét problem har vi, 
nemlig den nødvendige kommuni-
kation med sogne, menighedsråd og 
kirkegængere. Det er et problem, der 
er aktuelt i folkekirken. Selvfølgelig 
har vi hjemmesider om sognets og 
stiftets arbejde, men det er ikke alle, 
der opsøger dem. Derfor denne lille 
artikel for at fortælle om dette nye 
tiltag, som vi venter os meget af. Og 
naturligvis vil der blive orienteret om 
sagen også i fremtiden.

Paul Verner Skær-
ved medlem af me-
nighedsrådet ved 
Vor Frue kirke og 
næstformand 
i stiftsrådet for 
Fyens Stift
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torsdag d. 25. marts kl. 16.15 
Fyraftenskoncert
med Loussine Azizian, violin
Den unge, utroligt dygtige og 
virtuose violinist Loussine Azi-
zian, der til daglig studerer i 
Wien, vil denne eftermiddag 
spille sit afgangseksamenspro-
gram med værker af bl.a. Bach, 
Paganini og Reger. Loussine 
Azizian er født i Armenien i 

1986 og begyndte at spille violin, da hun 
flyttede til Danmark som 7-årig. For øje-
blikket er hun i gang med sin candidature 
på Det Kgl. Danske Musikkonservatori-
um. Samtidig studerer hun på Universität 
für Musik und darstellende Kunst i Wien.

søndag d. 28. marts kl. 16.00 
Koncert 
med Ditte Hassing og Ida Hovalt
Palmesøndag er der mulighed for at 
komme til en stemningsfuld koncert med 
Ditte Hassing, bratsch og Ida Hovalt, 
klaver. Ditte Hassing er udover at være 
korsanger ved Vor Frue kirke uddannet 
som bratschist fra Det Fynske Musikkon-
servatorium, og Ida Hovalt er foruden sin 
tilknytning som organist ved Vor Frue og 
Sct. Jørgens kirke uddannet pianist fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun 
har endvidere studeret i London samt et 
år på Liszt Akademiet i Budapest, Ungarn. 

påskelørdag d. 3. april kl. 19.00 
pergolesis Stabat Mater
I år fejres 300 året for komponisten Giovan-
ni Battista Pergolesis fødsel (født 4/1 1710). 
Komponisten døde af tuberkulose blot 26 år 
gammel, men nåede alligevel at skrive me-

Koncerter Korfestival
get fin musik – ikke mindst et Stabat Mater, 
som bliver opført verden over. Stabat Mater 
er en passionssalme fra middelalderen, som 
skildrer Marias smerte, mens hun står ved 
korsets fod. Pergolesis fine værk bliver opført 
i Vor Frue kirke påskelørdag kl. 19.00 af An-
ne-Mette Sybrandt, sopran og Rikke Vibeke 
Birkeholm, alt og med Povl Chr. Balslev som 
akkompagnatør. Efterfølgende vil der være 
en kort andagt. 

søndag d. 18. april kl. 10.00 
Ungdomskoret 
fra Vor Frue kirke i Kalundborg
Koret, der består af ca. 30 unge i alderen 
15-22 år, er på weekendtur til det sydfyn-
ske og medvirker ved søndagens højmesse. 
Programmet vil byde på både traditionel-
le, men også rytmiske indslag. Koret ledes 
af organist Elsebeth Dilling-Hansen.

torsdag d. 29. april kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med Fløjtekvartetten
Fløjteensemblet under ledelse af Jan 
Aagaard leverer en spændende koncert 
med blandet repertoire udsat for 4 fløjter.

lørdag d. 5. juni kl. 10.30 i vor Frue 
og kl. 11.30 i sct. nikolaj kirke 
Dogmekoncert VI  
Årets dogmekoncert er den sjette i ræk-
ken og krydres denne gang af CD-release. 
De to midtbykirkers organister Tore Bjørn 
Larsen og Povl Chr. Balslev har lavet en 
fælles indspilning af de sidste seks års i alt 
36 dogmekoraler, og CD’en samt selvføl-
gelig det nyeste nodehæfte vil kunne kø-
bes ved en reception i Sct. Nikolaj kirkes 
sognehus efter den sidste koncert.

Fredag d. 14. maj 
kl. 19.30 
Rostock kammerkor
Rostock Kammerkor 
har et bredt reper-
toire af udfordrende 
a cappella- og orato-

riumværker af Schütz og Bach samt mere 
moderne komponister. Koret, der til daglig 
ledes af prof. Markus Johannes Langer, har 
tidligere samarbejdet med Thomas Quast-
hoff, The Hilliard Ensemble og andre vig-
tige kunstnere. Koret har flere CD-indspil-
ninger bag sig. Udover Bachs motet, Jesu, 
meine Freude, vil koret ved koncerten i Vor 
Frue kirke synge musik af Palestrina, Pende-
recki, Samuel Barber og Frank Martin.

søndag d. 23. maj kl. 10.00 
Vor Frues kantori                                                                                                      
Vor Frues kantori medvirker ved højmessen 
pinsedag, hvor de bl.a. synger Niels W. Ga-
des: I østen stiger solen op, samt Benedictus 
og Amen.

tirsdag d. 25. maj kl. 20.00 
Det Fynske Kammerkor
Det Fynske Kammerkor regnes for et af 
Fyns bedste kor ikke mindst i kraft af ko-
rets dygtige dirigent Alice Granum. I for-

torsdag d. 24. juni kl. 16.15 
Fyraftenskoncert 
med Jakob Høgsbro, saxofon  
For tre år siden indspillede Jakob Høgsbro 
sammen med Vor Frues organist CD’en 
»Dialogue« i netop Vor Frue kirke i Svend-
borg. Nu gæster saxofonisten kirken igen 
og spiller musik, der krydser genrerne 
jazz, world og klassisk musik.

Fredag d. 23. juli kl. 20.00 
Sommerkoncert med Lunte/
Münther, saxofon/orgel 
Den tyske duo udgav i 2007 en 
meget anmelderrost CD med 
populær klassisk musik om-
skrevet for orgel og saxofon, 
og det er numre fra denne CD, 
der præsenteres ved denne 
sommerkoncert i Vor Frue kirke. Det dre-
jer sig bl.a. om værker af Elgar og Shostak-
ovitch, Piazzolla, Gershwin og Bernstein.

torsdag d. 29. juli kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med orgelmusik 
af J. S. Bach  
Povl Chr. Balslev præsenterer et lille ud-
valg af Bachs store produktion af orgelvær-
ker det være sig både kendte som Toccata 
i d-mol og de mere oversete som Prælu-
dium og fuga i h-mol.     

1. uge i august 
Festdage
Programmet til festdagene er netop ved 
at blive færdiggjort så sæt bl.a. allerede nu 
kryds i kalenderen ved en garanteret fanta-
stisk koncert med Kiew Kammerkor torsdag 
d. 5. august kl. 20.00. Herudover er der in-
ternational klokkespilsfestival med koncerter 
på det nyligt udvidede klokkespil i Vor Frue 
kirkes tårn hver dag kl. 10.30-11.15 med 
klokkenister fra bl.a. Canada, USA, Frankrig 
og Belgien. Mere om festdagene i næste kir-
keblad.                                                                                 

året 2010 har Alice Granum dog orlov fra 
koret, og ledelsen har i den periode været 
varetaget af to gæstedirigenter. Den ene af 
disse er organist ved Vor Frue kirke Povl 
Chr. Balslev, og han varetager således le-
delsen af koret netop denne aften i kirken. 
Hovedvægten af repertoiret vil være nyere 
kormusik af nordisk-amerikanske kompo-
nister – det vil sige korkomponister fra 
USA med en nordisk baggrund eller in-
spiration. 

torsdag d. 27. maj kl. 16.15
Fyraftenskoncert 
med Quilisma
Quilisma opfører musik fra renæssance, ba-
rok og nyeste tid, men det er renæssance-
musikken, der har den helt centrale place-
ring i ensemblets repertoire. Der opføres 
musik af komponister som Tallis, Prætorius, 
Handl, Josquin de Prez m.fl. Ensemblet 
er hjemmehørende i det sydfynske og har 
en noget usædvanlig sammensætning: 13 
sangere, en barytonsaxofon, en klarinet og 
blokfløjte. Dette giver en særdeles elegant 
og særegen klang, der har begejstret kriti-
kere og publikum. Ensemblet ledes af Jan 
Thor Callesen.

lørdag d. 29. maj kl. 12.30  
Frokostkoncert
med Frederikshavn Bykor
Frederikshavn Bykor under ledelse af 
Rikke Kursch er et 8-stemmigt blandet 
kor med ca. 25 medlemmer. Koret har et 
alsidigt repertoire af både verdslige, rytmi-

ske, kirkelige og klassiske korværker. I de 
seneste år har koret beskæftiget sig en del 
med nye korværker af blandt andet kom-
ponisterne Niels Chr. Rasmussen, Bendt 
Astrup, John Højbye, John Frandsen, Tho-
mas Kursch og Gunnar Eriksson. 

lørdag d. 29. maj 
kl. 19.00  
Koncert 
med 
Gospelkoret Arise                                        
Gospelkoret Arise fra Stenstrup har invite-
ret blues- og soulsangeren Margrete Grarup 
som gæstesolist ved koncerten i Vor Frue 
kirke. Margrete Grarup er til daglig sang-
lærer på Nordjysk Musikkonservatorium og 
MGK i Aalborg. Hun har gennem de sidste 
15 år leveret talrige koncerter i ind- og ud-
land, både som solist og backing vocal, bl.a. 
for store navne som Mud Morganfield og 
Sara Brightmann. Ved tangenterne sidder 
pianisten Rasmus Grønborg og koret ledes 
af Christina Mellgren. Entré kr. 50,-. 

onsdag d. 2. juni kl. 20.00 
Koncert  
med Vor Frues kantori                                                                                                                            
Vor Frues kantori skal 
søndag d. 6. juni deltage 
i kormaraton i Carl Niel-
sen salen i Odense. Seks 
fynske kor er valgt ud til 
at medvirke ved arran-
gementet kaldet »Tak for 
sangen, Carl«. Det vil bl.a. 
være programmet til dette arrangement, 
koret synger ved aftenens koncert – det 
vil sige satser af Morten Lauridsen, Vagn 
Holmboe, Carl Nielsen, N.W. Gade samt 
Povl Chr. Balslev.
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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 august 2010
Deadline 15. juni 2010

April  1. kl. 17.00 Skærtorsdag AGT
  2. kl. 10.00 Langfredag GMJ
   3. kl. 19.00   Påskelørdag. Musikandagt  GMJ
   4. kl. 10.00   Påskedag GMJ     
   5. kl. 10.00   2. påskedag AGT
 11. kl. 10.00   1. søndag efter påske      GMJ 
 13. kl. 19.00   Korshærsandagt       AGT
 18. kl. 10.00   2. søndag efter påske  AGT
 25. kl. 10.00   3. søndag efter påske. Kirkekaffe  AGT 
 30. kl. 10.00   Store bededag. Konfirmation Byhaveskolen GMJ 

Maj   2. kl. 10.00   4. søndag efter påske. Konfirmation                AGT/GMJ
   9. kl. 10.00   5. søndag efter påske. Konfirmation                AGT/GMJ 
 13. kl. 10.00   Kristi himmelfartsdag               AGT 
 16. kl. 10.00   6. søndag efter påske  AGT
 19. kl. 17.00   Stillegudstjeneste AGT
 23. kl. 10.00   Pinsedag              AGT
 24. kl. 11.00   2. pinsedag.
  Friluftsgudstjeneste ved Frøavlen, Lerchesvej 3    AGT/GMJ
 30. kl. 10.00   Trinitatis søndag GMJ

Juni   6. kl. 10.00   1. søndag efter trinitatis GMJ
   9. kl. 13.30   Ældregudstjeneste. Kaffe og møde i menighedshuset  AGT/GMJ
 13. kl. 10.00   2. søndag efter trinitatis AGT
 20. kl. 10.00   3. søndag efter trinitatis GMJ
 27. kl. 10.00   4. søndag efter trinitatis                      AGT

Juli   4. kl. 10.00   5. søndag efter trinitatis GMJ
 11. kl. 10.00   6. søndag efter trinitatis AGT
 18. kl. 10.00   7. søndag efter trinitatis                             AGT
 25. kl. 10.00   8. søndag efter trinitatis. Kirkekaffe   AGT

Caroline Amalielund: Den 14/4 og 17/5 
kl. 13.30
Frøavlen: Den 13/4 og 6/5 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 bliver omdelt 
af KFUM-spejderne Svendborg, 
Dronningholmsvej 62a.'
Gruppeleder Carsten Andersen,
tlf. 2321 3194.

Kirkebladet: Redigeres af præsterne og 
kirkebladsudvalget.

Gitte Meyer Jørgensen = GMJ
Anne-Grete Thestrup  = AGT


