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Den salme var det oplagt at nynne, da 
Vor Frues nye magnoliebuske stod i 
fuld fl or lige til konfi rmationen – et 
hvidt stjernedrys. Og træerne er ”rig-
tige” magnolier – så til næste år skulle 
der også gerne være et lyserødt blom-
sterhav. 

Samspillet mellem tradition og forny-
else præger aktiviteterne i Vor Frue. 
Der er den traditionelle højmesse, 
men også andre former for gudstjene-
ste: Anne-Grete Thestrup arrangerer 
stillegudstjeneste i samarbejde med 
meditationsgruppen, og lige nu arbej-
der Gitte Meyer Jørgensen med at ar-
rangere en freestylegudstjeneste.

I dette nummer er der et nyt pro-
gram for caféen med bl.a. den sæd-
vanlige efterårsudfl ugt og julefro-
kost. Selve programmet er baseret 
på ønsker både emne- og person-
mæssigt, men jeg hører ofte: ”Det 
var nu godt, at jeg kom selvom…” 

En ny tradition er forhåbentlig 
undervejs i form af en korfesti-
val – den har været en succes 
i dette forår. Nyt og gammelt 
– nye kor og store oplevelser 
– og mange positive tilkende-
givelser.

I dette kirkeblad fortsætter traditio-
nen med at lade en fra menighedsrå-
det skrive en kort præsentation. Jeg 
har en plan om, at efter forretnings-
udvalget vil jeg fortsætte med at lade 
fx ansatte og udvalgene få ordet, men 
foreløbig er det i dette blad Conny 
Nielsen – og i næste nummer den in-
terne kasserer. 

Og så er det sommer, klokkespil over 
byen og koncerter. Resten må I selv 
følge med i via månedsoversigt og 
hjemmeside!

Hilsen 
Inge Moritzen 
formand for menighedsrådet

Du som har tændt 
millioner af stjerner…

NY HJEMMESIDE

Gennem nogen tid har en ny 
hjemmeside for Vor Frue kirke 
været i støbeskeen. Et udvalg 
bestående af menighedsråds-
medlemmer, præster og orga-
nist har arbejdet med sidens 
struktur og indhold. Opgaven 
med den tekniske opbygning 
og design har været lagt i hæn-
derne på professionelle.  

Hjemmesiden har som mål at 
give svar på de spørgsmål, man 
som bruger af kirken kan have. 
Det kan være spørgsmål vedr. 
kirkens beliggenhed og ansatte, 
og hvordan man forholder sig 
i forbindelse med de kirkelige 
handlinger dåb, konfi rmation, 
bryllup og begravelse m.v. Siden 
fortæller desuden om, hvad der 
sker i kirken af forskellige akti-
viteter, og hvornår de foregår. 
Efterhånden vil der også kunne 
fi ndes artikler af oplysende eller 
undervisende karakter samt det 
nyeste kirkeblad. 

Vi håber, den nye hjemme-
side vil blive til glæde for hele 
sognet og andre interesserede.  
Den forventes at blive tilgæn-
gelig i løbet af august måned, 
og adressen er fortsat www.
vorfruekirke.dk  



De fl este ved nogenlunde hvorfor 
vi holder jul, påske og pinse. Der er 
knyttet kendte bibelske fortællinger 
til hver af højtiderne. Men hvor står 
der skrevet, at der skal holdes gudstje-
neste hver eneste søndag? Ja, faktisk 
står det ingen steder. Jesus har aldrig 
pålagt sine disciple at holde højmesse 
med læsninger, prædiken, bønner og 
salmesang. Hvordan kan det så være, 
at netop gudstjenesten er så vigtig i 
kirkens selvforståelse?

Jesus og de første kristne var 
alle jøder. De voksede op med 
lørdagen – sabbatten – som 
ugens helligdag og hviledag. 
Det stod jo i skabelsesberet-
ningen, at sådan var det. De ti 
Bud pålagde også mennesker at 
holde hviledagen hellig. Og det 
gjorde man så ved at gå i syna-
gogen, høre om loven og pro-
feterne og bede til Gud. På de 
helt store festdage rejste alle op 
til templet i Jerusalem ikke kun 
for at ofre tak og bønner, men 
også lam, geder og duer til Gud.

Jesus døde en fredag og opstod 
ved solopgang søndag: påske-
morgen. Disciplene fortsatte 
længe med at komme i templet 

og i synagogerne om lørdagen, men 
søndagen kom hurtigt til at overskyg-
ge sabbatten i betydning. Hver søndag 
blev en lille påskemorgen, og hvile- 
og helligdagsbestemmelserne fl yttede 
man simpelthen fra lørdag til søndag, 
da det blev muligt.

Der var to væsentlige ting, der adskilte 
den jødiske og den kristne gudstjene-
ste: dåben og nadveren. Det er kristne 

ritualer – kristne sakramenter (hellige 
handlinger, der er påbudt af Jesus). 
Jesus befalede apostlene at døbe i Fa-
derens, Sønnens og Helligåndens navn 
og lære, hvad han havde lært dem, 
og at holde nadver: at uddele brødet, 
Jesu legeme, og vinen, Jesu blod, til 
syndernes forladelse.

Vi har stadig mange gammeltesta-
mentlige led i gudstjenesten, bl.a. 

velsignelsen, der slutter guds-
tjenesten. Men en kristen guds-
tjeneste vil altid være bygget op 
omkring en gentagelse af Jesus-
historien. Den skal fortælles, og 
den skal høres igen og igen. For 
evangeliet er ikke noget, man 
kan sige sig selv. Det skal siges til 
dig og til mig! Det samme gæl-
der dåben og nadveren. Dåben 
skal vi komme til, og nadveren 
skal rækkes til os. 

Gudstjenesten har altså som mål 
at nedbryde afstande og mure, 
både historiske og bevidstheds-
mæssige, og gøre et direkte møde 
muligt. Gudstjenesten skaber et 
helligt rum, hvor sære og store 
ting kan ske. Kom og se!

Anne-Grete Thestrup 

Hvorfor er det nu lige, at vi 
holder gudstjeneste hver søndag?

3



44

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 22. september kl. 17.00

Vi har nu holdt stillegudstjenester 
to gange og er ved at have fundet en 
form, alle er glade for. Gudstjenesten 
varer ca. 40 min. Målet er at lade kir-
kerummets ro og fred sænke sig over 
travle nutidsmennesker. 

Vi har fl yttet lidt rundt på kirkens 
stole, så de danner en lille kirke i den 
store kirke. En Kristus-ikon eller andet 
tydeligt symbol danner et naturligt 
centrum. Der er mulighed for at tæn-
de et lys, synge med på enkle Taizé-
sange, lytte til meditativ orgelmusik, 
bibellæsninger og bønner. En stilhed 
på ca. 10 min. indledes og afsluttes 
med sagte klokkeslag.

Gudstjenesten tilrettelægges i samar-
bejde mellem sognepræst Anne-Grete 
Thestrup og den kristne meditations-
gruppe, der mødes i kirken hver ons-
dag kl. 17.00.

Alle kan være med. 
Alle er velkomne!

Freestylegudstjeneste
for konfi rmander og andre unge!
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00

Hvis du er ung og har lyst til at kom-
me i kirke – men søndagshøjmessen 
ikke lige er noget for dig – så er der 
mulighed for at få en superfed ople-
velse ved en freestylegudstjeneste! 

Gudstjenesten er for unge i alderen 
13-18 år, og tager udgangspunkt i at 
møde de unge med det kristne bud-
skab præcis dér, hvor de er – i deres 
hverdag, deres univers. I kirkerummet 
er det muligt at zappe rundt mellem 
forskellige tilbud, f.eks. at skrive en 
bøn, tænde et lys, læse, lytte til mu-
sik eller bare hænge ud. Der er også 
mulighed for at tale med en præst. 
Rappere laver en dialog over gudstje-
nestens tema, og præsten knytter en 
kort kommentar til. I freestylegudstje-
nesten deltager alle konfi rmander.

Gudstjenesten ledes af sognepræst 
Gitte Meyer Jørgensen og varer ca. 
1½ time.

Dialoggudstjeneste 
Tirsdag den 2. november kl. 19.00

Dialoggudstjeneste er en anderledes 
måde at holde gudstjeneste på. Præ-
sten går ikke på prædikestolen, 

men står blandt menigheden, og præ-
dikenen vil komme til at foregå som 
en dialog mellem præsten og dem, 
der er i kirken. Gudstjenestens tema 
”åbnes” i fællesskab, og efter et oplæg 
vil deltagerne have mulighed for at bi-
drage med synspunkter, spørgsmål og 
tanker.

Temaet for aftenen vil være godhed/
ondskab. Hvor kommer det onde fra? 
Er det Guds skyld, at der er ondskab i 
verden? Kan man komme af med sin 
skyld? Tilgiver Gud alt? Der udarbej-
des materiale til gudstjenesten, som 
kan hentes på kirkekontoret fra fredag 
den 15. oktober. 

Gudstjenesten ledes af sognepræst 
Gitte Meyer Jørgensen Desuden 
medvirker organist Povl Chr. Balslev. 
Efter gudstjenesten er der kaffe/te/
sodavand. Kom og vær med! Du er 
velkommen, hvad enten du har kom-
mentarer eller bare vil sidde og lytte 
til debatten. 

Lisbeth 
Smedegaard
 Andersen

Ikon af Susanne Bojsen: 
Pantokrator. Den altbeherskende

Mai-Britt Schultz
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Minikonfi rmander 

Så er det tid at invitere alle 3. klasser i sognets fi re skoler til 
minikonfi rmand-undervisning i Vor Frue kirke.

Forløbet strækker sig indtil jul og foregår dels i kirken, dels i 
menighedshuset. Undervisningen foregår om eftermiddagen, 
og børnene vil i forløbet møde alle kirkens ansatte. Der lægges 
vægt på oplevelse og indlevelse, så de foretrukne arbejdsfor-
mer er derfor fortælling, aktivitet og leg. Minikonfi rmanderne 
deltager desuden i to børnegudstjenester.

Det er altid med stor glæde og spænding vi siger velkommen 
til de nye miniér. Så kære menighed – tag godt imod dem!

Anne-Gerd Bonde, sognemedhjælper 

Temadag: Kristus i billeder og toner
Søndag d. 14. november

Vi begynder søndagen med højmesse 
kl. 10.00. Derefter er menighedsrådet 
vært ved en let frokost, hvortil man 
bedes tilmelde sig på kirkekontoret.

Efter frokosten vil præst, forfatter og 
salmedigter Lisbeth Smedegaard An-
dersen holde foredrag over emnet: 
Det åbenbarede ansigt. Som uddy-
belse til emnet siger hun: ”Gud selv 
er skjult, men Kristus er hans billede 
på jorden. Det er baggrunden for, at 
den kristne kirke har billeder af ham. 
Selvom ingen ved, hvordan Kristus så 
ud, har mennesker skildret hans ansigt 
i århundreder, også i billeder, der som 
f.eks. de byzantinske ikoner nærmer 
sig egentlige portrætter. Hvilke tanker 
og hvilken teologi ligger der i forskel-
lige tider bag sådanne billeder? Og 
hvorfor er det så svært at male bille-
der af Kristus i dag?” Foredraget, der 
er et billedforedrag, er en gennem-

gang af Kristusportrætter helt tilbage 
fra kirkens første århundreder og op 
til vore dages danske kirkekunst.   
Dagen sluttes af med en eksperimen-
terende koncert i kirken, hvor orga-
nist Povl Chr. Balslev vil spille og bil-
ledkunstneren Mai-Britt Schultz vil 
tegne/male til. Som oplæg siger hun: 
”I begyndelsen var ordet hos Gud, 
derfor gjorde menneskene billeder 
og musik for at beskrive det ubeskri-
velige, og et religiøs rum blev skabt. 
Dagens koncert-maleri skal ses i den 
tradition. For hvordan fortæller man 
det ordløse?” Kom og se og lyt! 

Alle er velkomne!

Børnegudstjenester

Tirsdag d. 28. september og torsdag d. 
2. december kl. 17.00

To gange i løbet af efteråret holdes 
børnegudstjeneste. Selvom gudstje-

nesterne er særligt tilrettelagt for 
børn, er alle velkomne. Ved gudstje-
nesterne medvirker efterårets mini-
konfi rmander med optrin, sang m.v. 
Efter gudstjenesterne er der spisning i 
menighedshuset. Hertil er tilmelding 
ønskelig.

Børnekor
Vor Frue kirkes børnekor begynder i 
uge 33. Gennem sang, leg og bevæ-
gelse vil vi synge os gennem mange 
forskellige sange.

Spirekor (0.-2. klassetrin) 
øver tirsdage kl. 14-15.
Børnekor (3.-5. klassetrin) 
øver tirsdage kl. 15-16.
 
Børn, der ønsker optagelse i et af ko-
rene, er meget velkomne til at kon-
takte korleder og organist Ida Hovalt 
tlf. 2467 7342.



Billedet er ret
typisk, da jeg 
har min grønne 
skjorte på – og 
så er der nok 
en del fl ere 
af jer, der ved 
hvem jeg er.

Jeg er også sik-
ker på, at det er 
mit  mangeåri-
ge medlemskab 
af De grønne 
pigespejdere i 

Svendborg, som i sin tid gjorde, at jeg 
blev opfordret til at stille op til me-
nighedsrådet på kirkelisten. Ja, det er 
så mange år siden, at der var to lister 
og så mange kandidater, at man måske 
heller ikke blev valgt til suppleant til 
rådet.

Det var i december 1992, jeg deltog 
i mit første rådsmøde – noget af en 
oplevelse for en ”ung pige” med gå-
påmod til at yde et stykke kirkeligt 
arbejde. Efter konstitueringen skulle 
det nye råd (med mange nye med-
lemmer) nemlig tage beslutning om 
salg af præsteboligen i Kedelsmeds-
stræde. Resten af den historie er ikke 
nødvendig at genfortælle her.

I rådet har jeg de sidste mange år fun-
geret som formand for præstegårds-
udvalget. Derudover har jeg i perio-
der været med i husudvalget, men er 
p.t. medlem af aktivitetsudvalget og 
menighedsplejen.

I mit private liv er jeg gift med Jørgen, 
og vi har to voksne børn. Vi bor på 
et nedlagt husmandssted ved Lunde, 
hvor vi nyder naturen og dyrene sam-
men med havearbejdet.

En del af mit spejderarbejde hos De 
grønne pigespejdere er også forkyn-
delse, så den kirkelige interesse er ikke 
noget, som dukkede op i 1992. 

Det er måske nok ikke så tit, I ser mig 
til søndagsgudstjeneste i vores egen 
kirke, men det skyldes mest, at vi er 
på ture eller weekender med pigerne, 
hvor vi så bl.a. også har mulighed for 
at lave vores egen andagt eller deltage 
i en gudstjeneste i den lokale kirke. 
Vi har derfor oplevet så mange for-
skellige former for gudstjenester og 
kirker, at vi virkelig nyder, at komme i 
kirke ”herhjemme”.

Conny Nielsen
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Ja, hvem er nu hun? 

Nye kollekter
Allerførst – hvad er en kollekt?
En kollekt er præstens bøn på menighe-
dens vegne før første skriftlæsning i be-
gyndelsen af gudstjenesten samt bønnen 
inden velsignelsen i slutningen af guds-
tjenesten.

I mange år har man i kirkerne brugt det, 
der kaldes Veit Dietrichs kollekter fra 
1552 og Missalekollekterne fra 500-åre-
ne ved alle højmesser. For nogle år siden 
udkom nye kollekter skrevet af hen-
holdsvis Anna Sophie Seidelin, Johannes 
Johansen og Holger Lissner. Efter god-
kendelse af menighedsrådet kunne de 
bruges ved højmesser og andre kirkelige 
handlinger. 

Nu er der imidlertid udkommet endnu 
en bog med bønner til brug ved højmes-
ser og ved andre kirkelige handlinger. 
Kollekterne/bønnerne er skrevet af præ-
sten og salmedigteren Holger Lissner. 
Jeg har, efter godkendelse fra biskoppen 
og menighedsrådet, valgt at bruge de nye 
kollekter ved mine højmesser. 

Begrundelsen for mit valg er, at der er 
tale om meget nærværende og smukke 
bønner, som er nutidige i deres præg. 
De nye kollekter slår på fremragende vis 
søndagens tema an, åbner gudstjenesten 
med en anderledes, moderne tone, som 
nutidsmennesket bedre kan relatere sig 
til. Hvor de gamle kollekter mere maner 
til, at jeg skal bekende mine synder, tager 
de ny kollekter oftest emner op fra mit 
levede liv, og giver mig håb, livsmod, ny 
energi og trøst. 

De nye kollekter står ikke i Salmebogen, 
og man har derfor kun mulighed for at 
lytte til dem, når de læses højt om søn-
dagen.
 

Gitte Meyer Jørgensen



JULI

31.   kl. 12.00 Åbning af årets klokkespils-

festival. Povl Chr. Balslev

AUGUST

  1.    kl. 20.00 Koncert. 

Marie Carmen Koppel

  2.    kl. 10.30 Klokkespilskoncert. 

Jan Verheyen, Belgien 

  3.    kl. 10.30 Klokkespilskoncert. Gerald 

Martindale, Canada

  4.    kl. 10.30 Klokkespilskoncert. 

Elizabeth Vitu, Frankrig

  4.    kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

  5.    kl.   8.00 Gammel torvedagsmusik. 

Povl Chr. Balslev 

  5.    kl. 12.00 Torvedagsandagt i kirken

  5.    kl. 21.00 Koncert. Kiev Kammerkor 

  6.    kl. 21.00 Mød Klokkeren fra Notre 

Dame! (børnearr.)

  6.    kl. 24.00 Kulturnatsmusik

  8.    kl. 16.00 Klokkespilskoncert. 

Karel Keldermans, Illinois

11.    kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

11.    kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde 

i menighedshuset  

18.    kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

25.    kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

26.    kl. 16.15 Fyraftenskoncert. 

Ines Zimmermann, Tyskland

SEPTEMBER

  1.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

  8.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

15.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

19.   kl. 10.00 Høstgudstjeneste. Kirkekaffe

20.    kl. 15.00 Café. Mai Bjerregaard 

Andersen: Karen Blixen

22.   kl. 17.00 Stillegudstjeneste

22.    kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde 

i menighedshuset

27.   kl. 13.00 Café. Udflugt til Odense 

domkirke og Munkebjerg kirke.

28.   kl. 17.00 Børnegudstjeneste

29.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

30.   kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Ida Hovalt

OKTOBER

  1.    kl. 20.00 Koncert. 

Pius Cheung, Canada

  3.   kl. 16.00 Koncert. Kristian Lilholt. 

  4.    kl. 15.00 Café. Erik Henriksen: Gamle 

mønter

  5.   kl. 19.00 Freestylegudstjeneste

  6.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

  7.    kl. 20.00 Koncert. 

Henry Fairs, England

11.    kl. 15.00 Café. Jørgen Andersen. 

Rundvisning i Borgerforeningen

13.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

20.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

25.    kl. 15.00 Café. Den katolske kirke og 

Sydfyns frimenighed

27.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

27.    kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde 

i menighedshuset

28.    kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Spil 

dansk-dagen. Ny musik

NOVEMBER

  1.    kl. 15.00 Café. Ida Hovalt: Chopin 

  2.   kl. 19.00 Dialoggudstjeneste

  3.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

  7.    kl. 10.00  Vor Frues Kantori medvirker 

ved højmessen

  8.    kl. 15.00 Café. Gudrun Fussing: 

New Zealand – drømmerejsen, 

der blev til virkelighed

10.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

14.    kl. 10.00 Temadag i kirken og menig-

hedshuset. Kristus i billeder og toner

15.    kl. 15.00 Café. Simon Høegmark: 

Dyr i byen

17.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

17.    kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde 

i menighedshuset

22.    kl. 15.00 Café. Curt Sørensen:

Borgmesteri – ledelse og sammen-

hængskraft

25.   kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Fløjtekvar-

tetten. Jan Aagaard

29.   kl. 13.00 Café. Julefrokost

DECEMBER

  1.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken  

  2.  kl. 17.00 Børnegudstjeneste 

  7.   kl. 19.00 De ni læsninger 

  8.    kl. 13.30 Ældregudstjeneste med 

adventhygge og kaffebord

15.   kl. 19.00 Julekoncert med Vor Frue 

Kantori
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Café
Mandage i Menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er angivet. Der betales 
20 kr. pr. arrangement for kaffe.

20. september
Karen Blixen

Med udgangspunkt i Karen Blixens 
”Mit livs mottoer” genfortæller vikar-
præst Mai Bjerregaard Andersen Ka-
ren Blixens livshistorie.
En historie Blixen bearbejdede litte-
rært til fortællinger, hvor hun forsøgte 
at komme til rette med en række evigt 
aktuelle problemstillinger. 
Undervejs skal vi både se og høre 
damen selv.

27. september kl. 13.00
Eftermiddagsudfl ugt

Afgang fra teatret kl. 13.00. Bemærk 
tidspunktet! 
Vi skal se Skt. Knuds Kirke i Odense, 
og derefter besøger vi Munkebjerg 
kirke ligeledes i Odense. Vores sog-
nemedhjælper Anne-Gerd Bonde er 
menighedsrådsformand i sidstnævnte, 
og hun vil fortælle lidt om sin kirke, 
inden vi drikker kaffe.
Pris: 65 kr., som betales ved tilmel-
ding til kirkekontoret eller ved første 
mandagscafé.

4. oktober
Gamle mønter

Erik Henriksen har samlet på mønter 
i mange år, og har en fl ot samling!
Det vil han fortælle om denne efter-
middag, og han har desuden lovet at 
ville afsløre en hemmelighed. 
Har du gamle mønter liggende, er du 
velkommen til at tage dem med og få 
dem vurderet af Erik Henriksen. 

11. oktober
Borgerforeningen
– det nye kulturhus

Eftermiddagen begynder med en 
rundvisning i Borgerforeningen ved 
formand Jørgen Andersen. Han har 
været den drivende kraft bag fornyel-
sen af bygningen. Efter rundvisningen 
er der kaffe i Vor Frue menighedshus, 
hvor Jørgen Andersen fortæller histo-
rien om Borgerforeningen – det nye 
kulturhus.

25. oktober
Den katolske kirke og Sydfyns 

frimenighed

Svendborg Økumeniske Komité har 
eksisteret i mange år. (Økumenisk be-
tyder fælleskirkelig). Repræsentanter 
fra to af frikirkerne, der er med i det 
økumeniske fællesskab i Svendborg, 
vil kort præsentere livet i og omkring 
deres kirker.



9

1. november
Chopin

I år er det 200 år siden, komponisten 
og pianisten Frédéric Chopin blev 
født. Organist Ida Hovalt vil i den an-
ledning spille forskellige Chopinstyk-
ker på fl yglet og fortælle om Chopins 
musik, liv og samtid. 
Chopin arrangerede det, man kalder 
”intimkoncerter”, og en sådan koncert 
kommer vi til at opleve lidt af denne 
eftermiddag.

8. november
New Zealand – drømmerejsen, 
der blev til virkelighed

Gudrun Fussing – medlem af Vor Fru-
es menighedsråd – har fejret sin ny-
vundne frihed som efterlønner med 
en rejse så langt væk fra Danmark 
som muligt. 
Hun viser billeder og fortæller begej-
stret om sin tur til New Zealand. 

15. november
Dyr i byen

Hvilke dyr kan man fi nde i byen? 
Og hvor levede de oprindeligt? 
Naturvejleder Simon Høegmark fra 
Naturama kommer og fortæller om 
spændende og sjove tilpasninger af 
dyr til livet i byen.

22. november
Borgmesteri – ledelse og 
sammenhængskraft

Borgmester Curt Sørensen kommer 
med personlige betragtninger om 
det at være borgmester i Svendborg 
Kommune. 
Han kalder sin beretning: Borgmesteri 
– ledelse og sammenhængskraft.

29. november kl. 13.00
Julefrokost 

Bemærk tidspunktet! Igen i år vil vi 
samles om festligt pyntede borde, få 
noget godt at spise, høre en historie og 
synge julen ind med salmer og sange. 
Pris: 60 kr., som betales ved tilmel-
ding på café-eftermiddagene eller på 
kirkekontoret. 



har spillet over det meste af USA, og her 
i 2010 er han på sin femte Europa-turné, 
hvor han udover Danmark gæster fl ere 
andre europæiske lande.

Onsdag d. 4. august kl. 10.30-11.15 

Klokkepilskoncert 

med Elizabeth Vitu, Frankrig

Elizabeth Vitu er født i 1957 i Virginia 
og har taget sin klokkenistud-
dannelse i USA. Hun er nu 
tilknyttet klokkespillet i Per-
pignan i Frankrig, hvor hun 
er stadsklokkenist. Hun har 
spillet koncerter i det meste 
af Europa samt i USA, og hun 
er for nylig blevet udnævnt til 
professor i klokkespil ved kon-
servatoriet i Perpignan. 

Torsdag d. 5. august kl. 8.00-8.15 

Gammel torvedagsmusik ved Povl Chr. Balslev

Fredag d. 6. august 

Klokkespil

Kl. ca. 21: Mød Klokkeren fra Notre 
Dame (børnearr.) 
Kl. ca. 24: Kulturnatsmusik

Søndag d. 8. august kl. 16.00-16.45 

Klokkespilskoncert med  Keldermans, Illinois

Festivalen slutter med en koncert med et af 
klokkespillets absolutte verdensnavne Karel 
Keldermans fra Springfi eld, Illinois. I løbet af 
de sidste 30 år har Keldermans spillet klok-
kespilskoncerter i stort set hele verden. Han 
har udgivet bøger om klokkespil, udgivet 8 
cd’er med klokkespilsmusik ligesom han har 
komponeret utallige værker for instrumen-
tet! Herudover har Keldermans opnået fl ere 
æresbevisninger for sit helt eminente spil.

I forbindelse med festdagene afholdes to 

koncerter i Vor Frue kirke:

      

Søndag d. 1. august

kl. 20.00 Koncert med

Marie Carmen Koppel

Af mange nævnt som den 
mest oplagte arvtager på 
gospeltronen efter 
Etta Cameron. 

Entré 150 kr.  

Torsdag d. 5. august kl. 21.00

Kiev Kammerkor

Regnes af mange som verdens bedste kor! 
Entré 150 kr. 
Se mere om koncerterne på www.svend-
borgfestdage.dk

Svendborg 
festdage

International 
klokkespils-
festival 2010
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Lørdag d. 31. juli kl. 12.00-12.10

Klokkespil ved Povl Chr. Balslev 

I slutningen af 2009 indviedes det udvi-
dede klokkespil i Vor Frue kirke, og årets 
festival er således den første på det ”nye” 
spil. Klokkenist Povl Chr. Balslev åbner 
årets festival med klokkespilsmusik, der 
ligeledes markerer åbningen af Borger-
foreningen samt er en tak til A.P. Møllers 
fond for de 9 nye klokker.

Mandag d. 2. august kl. 10.30-11.15 

Klokkespilskoncert 

med Jan Verheyen, Belgien 

Den unge klokkenist Jan Verheyen er til 
daglig klokkenist i Hasselt i Belgien. Han 
er uddannet fra Den Kongelige klok-
kenistskole i Mechelen. Herudover har 
han vundet adskillige priser for sin klok-
kespilskunst. Han er desuden en af fore-
gangsmændene for anderledes brug af 
klokkespillet, idet han bl.a. har spillet til 
teaterforestillinger samt spillet sammen 
med både sangere og slagtøjsfolk.

Tirsdag d. 3. august kl. 10.30-11.15 

Klokkespilskoncert 

med Gerald Martindale, Canada

Gerald Martindale er klokkenist ved 
Metropolitan United Church i Toronto, 
hvilket han har været siden 1997. Han 
har medvirket ved både fi lm og TV-pro-
duktioner, ligesom han har udgivet klok-
kespilsmusik på CD. Gerald Martindale 



V Frue 
festival 2010
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Torsdag d. 26. august, kl. 16.15 

Fyraftenskoncert med Ines 

Zimmermann, Tyskland

Den dygtige tyske fl øjtenist Ines 
Zimmermann spiller i den sidste 
uge af august koncerter i Dan-
mark og Tyskland sammen med 
organist Povl Chr. Balslev – såle-
des også i Vor Frue kirke, Svend-
borg. Der spilles bl.a. værker af 
Vivaldi, Bach og Beethoven. 

Torsdag d. 25. november kl. 16.15 

Fyraftenskoncert med 

fl øjtekvartetten

På grund sygdom måtte fl øjte-
kvartetten under ledelse af Jan 
Aagaard afl yse deres koncert i 
april måned, men nu er der igen 
chance for at høre dem, når kvar-
tetten gæster, Vor Frue kirke ved 
årets sidste fyraftenskoncert.

Torsdag d. 30. september kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Ida Hovalt

For femte gang afholdes Frue-festival i 
kirken. Første koncert er med Ida Hovalt, 
orgel, som vil spille kendte og mindre 
kendte stykker af den danske orgelkom-
ponist Jesper Madsen. 

Fredag d. 1. oktober kl. 20.00 

Koncert med Pius Cheung

Et verdensnavn gæster kirken – en virtuos 
på sit instrument marimbaen. Den unge 
kinesisk/canadiske marimbaspiller Pius 
Cheung fremkaldte med sin debut-cd af 
Bachs Goldberg Variationer chokbølger 
hos The New York Times. Nu besøger 
han Vor Frue kirke som blot et af 6 steder 
på sin Danmarksturné og der er ingen 
tvivl om, at han også her vil overraske 
med sin helt exceptionelle måde at trak-
tere marimbaen på. Entré 70 kr.

Søndag d. 3. oktober kl. 16.00 

Koncert med Kristian Lilholt

Hvis nogen herhjemme kan lave iørefal-
dende, intens instrumentalmusik med en 
umiskendelig nordisk tone over sig, er 
det Kristian Lilholt. Han har på mange 
udgivelser vist, at han på det felt ganske 
enkelt er i særklasse herhjemme. Han 
matcher internationale navne som Enya 
og Mark Knopfl er. Med en fortid som kir-
kesanger, lærte Kristian tidligt den store 
danske sang- og salmeskat at kende, og 
det har således været oplagt for Lilholt at 
tage på kirkekoncert-turné sammen med 
Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. 
Entré 100 kr.  

Torsdag d. 7. 

oktober kl. 20.00 

Orgelkoncert 

med Henry Fairs, 

England

Den engelske or-
ganist Henry Fairs 
vandt i 2007 den 
internationale 
orgelkonkurrence 
i Odense, og han 

er nu tilbage i Danmark på en turné til 
bl.a. fl ere af de danske domkirker. Men 
han gæster også Vor Frue kirke i Svend-
borg og vil med garanti give prøver på 
sit store virtuose orgelspil, når han spiller 
værker af bl.a. Bach, Schumann, Durufl é 
og Messiaen. 
Fri entré.

Torsdag d. 28. oktober kl. 16.15 

Fyraftenskoncert med ny musik

Traditionen tro fejres ”Spil dansk-dagen” 
i Vor Frue kirke med ny orgelmusik – 
denne gang måske mere utraditionelt 
med musik for orgel og slagtøj samt som 
noget helt nyt kirkeorgel med ”loops”!

Søndag den 7. november kl. 10.00

Vor Frues Kantori medvirker ved højmessen

Alle helgens søndag medvirker Vor Frues 
Kantori ved højmessen, hvor de vil synge 
et par satser fra Morten Lauridsens 
smukke korværk Lux Aeterna.
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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@nalnet.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 december 2010
Deadline 1. november 2010

  1. kl. 10.00  9. søndag efter trinitatis  AGT
   5. kl. 12.00  Torvedagsandagt GMJ
   8. kl. 10.00  10. søndag efter trinitatis GMJ
 15. kl. 10.00  11. søndag efter trinitatis AGT
 22. kl. 10.00  12. søndag efter trinitatis   GMJ
 29. kl. 10.00  13. søndag efter trinitatis GMJ

   5. kl. 10.00  14. søndag efter trinitatis     GMJ
 12. kl. 10.00  15. søndag efter trinitatis  AGT/GMJ
 19. kl. 10.00  16. søndag efter trinitatis. Høstgudstjeneste. Kirkekaffe. GMJ
 22. kl. 17.00  Stillegudstjeneste    AGT
 26. kl. 10.00  17. søndag efter trinitatis          AGT
 28. kl. 17.00  Børnegudstjeneste efterfulgt af fællesspisning 

   3. kl. 10.00  18. søndag efter trinitatis          GMJ
 5. kl. 19.00   Freestylegudstjeneste GMJ
 10. kl. 10.00  19. søndag efter trinitatis  AGT
 17. kl. 10.00  20. søndag efter trinitatis           GMJ
 24. kl. 10.00  21. søndag efter trinitatis  AGT
 31. kl. 10.00  22. søndag efter trinitatis. Kirkekaffe        GMJ

   2. kl. 19.00  Dialoggudstjeneste  GMJ
   7. kl. 10.00  Alle helgens dag        AGT
 14. kl. 10.00  24. søndag efter trinitatis. Temadag. Kirkefrokost GMJ 
 21. kl. 10.00  Sidste søndag i kirkeåret AGT
 28. kl. 10.00  1. søndag i advent       GMJ 

  2. kl. 17.00  Børnegudstjeneste efterfulgt af fællesspisning  
 5. kl. 10.00  2. søndag i advent                AGT
   7. kl. 19.00  De ni læsninger
   8. kl. 13.30  Ældregudstjeneste med julekaffebord

Gudstjenester

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

Kirkebladet redigeres af præsterne og 
medieudvalget.

Gitte Meyer Jørgensen  =  GMJ
Anne-Grete Thestrup  =  AGT

Caroline Amalielund: 10/8, 15/9, 7/10 og 9/11, kl. 13.30 

Frøavlen: 17/8, 22/9, 14/10 og 16/11, kl. 10.30

Ældregudstjeneste i Vor Frue kirke: ons. den 8. dec. kl. 13.30

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
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