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Anne Hune: Flugten til Ægypten



Ja, næsten – lige nu er det advent, 
men det har alle de mange oktober-
reklamer ikke opdaget – jeg er al-
lerede træt af nisser og engle i min 
postkasse… og jeg har her primo 
november set de første lyspyntede 
havetræer.

Og jeg ved godt, at det med, at tiden 
går hurtigere og hurtigere, er tanke-
værk, men jeg synes, at i Vor Frue er 
det påske – pinse – konfirmation og 
alle de andre helligdage med korte 
mellemrum. Og i menighedsrådsregi 
er der andre dage, der er vigtige at 
holde og forberede. Regnskabsaflæg-
gelse i marts, udarbejdelse af budget 
i oktober og konstituering. I år skal 
rådet konstituere sig 17. november. 

2010 har været et år med mange æn-
dringer af administrative arbejdsgan-
ge. Der er indført et nyt regnskabs-
system, som foreløbig er indarbejdet 
i budgetfasen. Og der er kommet et 
nyt overenskomstsystem for hoved-
parten af de ansatte ved Vor Frue.

Mere synligt er der kommet ny be-
lægning på kirkepladsen og dermed 
bedre adgangsforhold til både kirke 
og menighedshus. Vor Frue og de to 
præstegårde er velholdte og velpas-
sede, var den generelle melding ved 
årets provstesyn, hvor der også blev 
talt om fremtidens større vedligehol-

Er det allerede jul?
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Ny kirkeværge 
Menighedsrådet ved Vor Frue kirke har i sommerens løb overdraget 
hvervet som kirkeværge til Steen Hjorslev. I mange tilfælde varetages 
kirkeværgefunktionen af et medlem af menighedsrådet, men i dette til-
fælde er der valgt en person uden for menighedsrådet. 

Steen Hjorslev er 42 år, uddannet arkitekt og bygningskonstruktør. Han 
har erfaring fra diverse arkitektfirmaer og er nu ansat i et bygge- og 
udviklingsselskab i Odense. Steen Hjorslev er bosat i Svendborg, er gift 
og har 2 piger.

Kirkeværgens funktion er bl.a. at have tilsyn med bygningerne, og i tæt 
samarbejde med udvalgene for kirken, menighedshuset og præsteboli-
gerne sørge for, at bygningerne holdes i god stand. Med valget af Steen 
Hjorslev har Vor Frue kirke fået en kompetent kirkeværge, der i kraft 
af sin uddannelse og erfaring har et godt kendskab til bygningsmæssige 
forhold.  

delsesdrømme/planer – nyt tag på 
kirken og nyindretning af kordegne-
kontoret.

Se oversigten over gudstjenester og 
andre arrangementer. Den rækker 
langt ind i 2011 og kan meget vel 
indeholde nye overraskende tiltag! 
Desuden vil jeg kort omtale, at Na-

tionalmuseet kommer i løbet af for-
året 2011 og gennemregistrerer Vor 
Frue til det store nationale værk om 
danske kirker.

Glædelig jule- og godt nytårshilsen 
Inge Moritzen

formand



For nylig læste jeg, at kristendommen 
i øjeblikket stormer frem i Kina. Kri-
stendommen har her en fremgang, 
som ikke ses noget andet sted i ver-
den. Kristne kinesere bygger cirka to 
kirker om dagen, og flere millioner 
medlemmer kommer til hvert eneste 
år. Det var en skøn nyhed at sidde og 
læse en kold efterårsdag. Kristendom-
men er suverænt verdens største re-
ligion, og det gode budskab fortsæt-
ter altså på fuld kraft med at komme 
frem i verden. 

En anden artikel fik mig dog til at 
sidde og filosofere lidt. Artiklen in-
deholdt en statistik om Coca-Cola og 
Bibelen. Ja, en sjov statistik, men den 
oplyste, at 91 % af verdens befolkning 
har hørt om Coca-Cola. 74 % har set 
en Coca-Cola. 51 % har smagt en Co-
ca-Cola. Men kun 10 % af verdens be-
folkning har hørt evangeliet i Bibelen. 
Hørt og læst de mange beretninger 
Bibelen indeholder, har indset, hvad 
de betyder og hvor stor en visdom, 
de rummer. Hvorfor er det sådan? Jo, 
jeg tror, at for rigtig mange mennesker 
er Bibelen med dens 1.189 kapitler 
alt for stor en mundfuld at gå i gang 
med at læse fra en ende af. Sproget er 
gammeldags og knudret for moderne 
mennesker. Men nu er der fornyet 
håb, for Bibelen er udkommet som 
manga-tegneserie. Og hvad er manga 
så for noget? 

Efter anden verdenskrig opstod en 
ny måde at lave tegneserier på i Ja-
pan, nemlig manga. Og for et par år 
siden udgav den kendte japanske teg-
neseriekunstner Ajibajo Akunsiku, 
også kaldet Siku, Bibelen som manga. 
Manga Biblen er blevet meget popu-
lær hos både børn og voksne. På 200 
sider får man i dramatiseret form for-
talt historierne om Adam og Eva, Mo-
ses og israelitterne, Jesus og disciplene. 
Det særlige ved manga er, at det skal 
læses bagfra! Jeg ved, at mange unge 
mennesker har købt Manga Biblen, 
og de er simpelthen vilde med den! 
Skolerne er også begyndt at bruge den 
i kristendomsundervisningen. Og ele-
verne læser den med stor lyst og har 
svært ved at lægge den fra sig! 

For nylig udkom Manga Messias, end-
nu en bog med storslåede illustratio-
ner på næsten 300 sider, der fortæl-
ler om Jesus og hans forhold til sine 
disciple. I denne bog er Jesu lignelser 
fortalt på en fremragende, dramatisk, 
actionpræget, inderlig og spændende 
måde. Noget, der virkelig fanger læ-
seren fra første side. Endelig er nu 
udkommet Manga Metamorfose, der 
handler om Apostlenes Gerninger og 
genfortæller den tidlige kristendoms 
historie. Manga Metamorfose inde-
holder tillige Paulus' breve. Bøgerne 
er formidlet på en måde, der holder 
sig til de originale beretninger, men i 

et sprog de unge, ja alle, kan forstå og 
forholde sig til.  

At verdens bedste bog nu kan fås som 
manga vil helt sikkert være med til at 
gøre mere end 10 % fortrolige med 
de stærke og holdbare beretninger i 
Bibelen. Og mon ikke mangabøgerne 
om Det gamle og Det nye Testamente 
kommer til at ligge som gaver under 
mange juletræer i år? Det tror jeg. Jeg 
har i hvert fald allerede købt de første 
manga-julegaver, og mangaerne om 
Bibelens beretninger kan i øvrigt kø-
bes for under 100 kr. pr. bog. Rørende 
billigt for nogle rigtig flotte og spæn-
dende bøger fulde af livsvisdom. Hvis 
du får læst en mangabog om Bibelen, 
vil jeg meget gerne høre DIN mening 
om den. 
 
Jeg vil ønske alle i sognet en glæde-
lig advents- og juletid og et velsignet 
nytår! 

Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen

Verdens bedste bog som manga-tegneserie!
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Årets julegaveidé: 
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De ni læsninger
Tirsdag den 7. december kl. 19.00 

Vor Frue kirke vil være oplyst alene 
af levende lys, når der atter inviteres 
til De ni læsninger. Der vil være tale 
om en aften med læsning, musik og 
fællessang. Kirkens præster og folk i 
alle aldre fra menigheden vil stå for 

læsningerne. Kirkekoret og børneko-
ret samt kirkens organister vil stå for 
de musikalske indslag. Efter andag-
ten er der kaffe og fællessang i me-
nighedshuset.

Kom og vær med til en stemningsfuld 
aften med plads til ro og fordybelse! 

Adventsgudstjeneste
Onsdag den 8. december kl. 13.30

Sognets ældre – og alle, der har tid og 
lyst – inviteres traditionen tro til en 
hyggelig eftermiddag i kirke og me-
nighedshus.

Vi begynder med gudstjeneste, hvor 
begge præster medvirker. Derefter 

går vi i menighedshuset og drikker 
kaffe – sikkert med æbleskiver til! Og 
så skal der ellers synges advents- og 
julesalmer fra højskolesangbogen!

Kom og vær med – og vil du gerne 
hjælpe til med noget af det praktiske, 
så sig det på kirkekontoret. 

Julehjælp
For at komme i betragtning ved Vor 
Frue sogns uddeling af julehjælp, skal 
man have en meget trængt økonomi 
og bo i Vor Frue sogn. Ansøgnings-
skema kan hentes på kirkekontoret 
eller i kirkens våbenhus fra mandag 
den 29. november. Ansøgningen sen-
des/afleveres til kirkekontoret eller 
en af præsterne senest den 6. decem-

ber. Alle ansøgere får skriftligt svar 
i uge 49.

Vor Frue sogns menighedspleje er 
en lille selvstændig »kasse« (konto 
i banken), hvorfra vi kan udbe-
tale hjælp til nødlidende i sognet. 
Sidste år modtog ca. 50 personer 
julehjælp fra menighedsplejen. Vi 

samler ind til denne kasse i løbet af 
året ved gudstjenester, koncerter og 
diverse arrangementer. Vi modtager 
med stor tak både små og store be-
løb til dette gode og vigtige formål. 
Bidrag kan indsættes på konto 0815-
8151603638.

Byens 
hyggeligste 
julestue 
Lørdag 
den 27. november 
kl. 10.00-14.30

For 25. gang afholdes spejdernes ju-
lestue i Ungdomshuset, Møllergade 
101. Her kan du købe eller vinde 
årets julegave. Der er salgsboder med 
bl.a. håndlavede nisser og julepynt 
samt tombola med gode gevinster 
skænket af byens handlende. Der er 
også mulighed for at købe en flot 
dekoration eller årets juletræ. I den 
hyggelige julecafé bydes desuden på 
en kop kaffe/the med kage.

Alle er hjertelig velkommen. 
Der er gratis entré.

Hyggelig julehilsen
Conny Nielsen, gruppeleder



Økumenisk 
salmesangsaften
Onsdag den 26. januar kl. 19.00

Økumenisk betyder fælles-kirkelig. 
Her i Svendborg har vi en mangeårig 
tradition for jævnligt at mødes som 
kristne på tværs af trossamfund og 
kirketraditioner. Palmesøndag mødes 
vi om eftermiddagen til kirkevan-
dring med besøg i tre af byens kirker. 
Vi mødes også til arrangementer som 
dette i hinandens kirker i løbet af året.

Svendborgs økumeniske Komité står 
bag denne salmesangsaften. Aftenen 
begynder med en kort andagt i Vor 
Frue kirke. I menighedshuset vil re-
præsentanter fra de forskellige kirker 
præsentere deres »yndlingssalmer«, 
hvorefter vi alle lærer at synge dem. 
Organist Povl Chr. Balslev medvirker 
og har lovet at lære os nogle af hans 
og Rikke Birkholms børnesalmer.

Stillegudstjeneste 
Onsdag den 2. februar kl. 17.00

Den 2. februar er det kyndelmisse, 
midvinter. Nu går vi for alvor mod ly-
sere og varmere tider!   Kyndelmisse 
er fra gammel tid en lysfest. Vi tæn-
der denne sene eftermiddag levende 
lys i hele kirken.

En stillegudstjeneste er en kort guds-
tjeneste med tid til eftertanke og bøn. 
Liturgien er enkel med Taizésange og 
salmer, læsning og bøn. Det særlige er 
tidspunktet, hvor alle kan være med, 
den lille kirke, som vi danner med 

stoleopstillingen omkring døbefon-
ten og så den stilhed, der er lagt ind i 
gudstjenesten. Her kan man finde ro 
i egne tanker og i den evighed, som 
kirkerummet og dets budskab hvæl-
ver over fortravlede nutidsmennesker.

Gudstjenesten tilrettelægges af sog-
nepræst Anne-Grete Thestrup og den 
kristne meditationsgruppe, som mø-
des hver onsdag kl. 17.00 i kirken.

Alle er velkomne!

Sæt kryds i 
kalenderen 
ved...
Søndag den 10. april 

Det er Mariæ bebudelsesdag – og en 
slags navnedag for Vor Frue kirke. 
I 2011 vil vi markere denne søndag 
med en temadag, hvis tema bliver 
den middelalderlige spiritualitet, som 
den kommer til udtryk i Mariadyrkel-
sen og kirkemusikken. Vi får munke-
sang til højmessen, foredrag af profes-
sor Brian Patrick McQuire og koncert 
med middelaldermusik. 

Et program og en uddybende omtale 
vil følge i næste kirkeblad. Glæd jer!

 



6

Kirkebil

Glimt

Kagen på billedet blev spist ved bør-
netræf i september, hvor kirken var 
fuld af børn og deres forældre – først 
til gudstjeneste i kirken, dernæst til 
spisning i menighedshuset.

I oktober måned var der i Vor Frue 
kirke freestylegudstjeneste for kon-

firmander fra i alt 6 kirker. 225 deltog 
og 20 frivillige var med til at forbe-
rede gudstjenesten.

Herover ses Fadervor malet som graf-
fiti på et stort banner, der var hængt 
op i kirken under gudstjenesten.Vor Frue kirke har en aftale med 

Svendborg Taxa om kørsel af kirke-
bil. Hermed ønsker kirken at gøre det 
lettere for ældre og gangbesværede at 
komme til og fra gudstjenester. Ord-
ningen er forbeholdt sognets beboere 
samt sognebåndsløsere i nabosogne-
ne. 

Opfylder man ovenstående, er man 
meget velkommen til at gøre brug af 
ordningen. Kirkebil bestilles på kir-
kekontoret senest fredag kl. 12 forud 
for søndagens gudstjeneste.

Se Vor Frue kirkes nye hjemmeside på www.vorfruekirke.dk

Børnekor
Børnekoret i Vor Frue kirke er godt 
i gang, men har stadig plads til flere! 
Koret skal sidst i april bl.a. medvirke 
ved Sigurd Barrets koncert i kirken. 

Børnekoret er for drenge og piger, 
der går i 3.-5. klasse, og der kræves 
ingen særlige forudsætninger for at 
være med, blot lyst til at synge. Ko-

Sæt kryds i 
kalenderen 
ved...
Fredag den 29. april kl. 15.30. 

Børnekoncert. Sigurd fortæller bibel-
historie.

ret øver tirsdage kl. 14.00-15.15 og 
synger både nye og gamle sange og 
salmer og supplerer med leg og be-
vægelse. 

Børn, der ønsker optagelse i koret, er 
meget velkomne til at henvende sig 
til organist og korleder Ida Hovalt tlf. 
2467 7342.

Kirkebil
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November
27.  kl. 13.00  Koncert med SAmS, Fåborg korklang  

og Nyborg motetkor
29.  kl. 15.00 Café. Julefrokost 
30.  kl. 17.00 børnegudstjeneste efterfulgt af fællesspisning

DeCember
  1.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
  7.   kl. 19.00 De ni læsninger. efterfølgende kaffebord
  8.  kl. 13.30  Adventsgudstjeneste for sognets ældre
  8.  kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
15.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
15.   kl. 19.00 Julekoncert. vor Frues Kantori
22.  kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
29.  kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

JANuAr
  5.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
  5.   kl. 19.00 Helligtrekongers musikandagt.
  9.   kl. 19.00 Nytårskoncert. ollerup musikefterskole
12.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
12.   kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde.  
   vor Frue menighedshus
13.   kl. 19.30 Solokoncert. morten Zeuten, cello
17.   kl. 15.00  Café. Jytte og Leif Damkier: 
   Haveglæder – hjemme og ude
19.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
24.  kl. 15.00  Café. Povl Chr. balslev: Japan – solens land
26.  kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
26.  kl. 19.00   Økumenisk salmesangsaften
27.  kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Susanne Skov, flygelhorn
31.   kl. 15.00  Café. elisabeth rokkjær Hammer: Kristendommen 

på indisk

FebruAr
  1.   kl. 19.00 Kyndelmissekoncert. Folkemusikgruppen briar
  2.   kl. 17.00 Stillegudstjeneste. Kyndelmisse
  7.   kl. 15.00 Café. Inger merete Drejergaard: en rejse til Afrika
  9.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
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14.   kl. 15.00  Café. Povl Chr. balslev: Sangeftermiddag  
om Weyse og Ingemann

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. eva Østergaard, fløjte
28.  kl. 15.00  Café. Hervé Lognonné: en franskmand  

kommer til byen

mArtS
  2.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
  7.   kl. 15.00  Café. Chr. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn:  

Godsejer på Hvidkilde 
  9.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
14.   kl. 15.00  Café. Lokalhistorisk film  
16.   kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
16.   kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde.  
   vor Frue menighedshus
21.   kl. 15.00 Café. ella maria bisschop-Larsen: 
   Danmarks Naturfredningsforening
23.  kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
28.  kl. 14.30 Café. besøg på biblioteket. tina mortensen:  
   Hvordan fungerer et moderne bibliotek? 
30.  kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
31.   kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Kirill Gedde, guitar                                         
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Café
Mandage i menighedshuset kl. 15-
17, når ikke andet er angivet. Der be-
tales 20 kr. pr. arrangement for kaffe.

Den 17. januar
Haveglæder – hjemme og ude 

Jytte og Leif 
Damkier fortæl-
ler og viser bil-
leder om glæden 
ved haver – både 
have derhjemme og ude i det frem-
mede. Vi skal bl.a. opleve en rejse 
i billeder til haver og parker i Hol-
land, Frankrig og på øen Jersey i Den 
Engelske Kanal. En af haverne bliver 
Monets Have i Giverny, og man får 
også nogle indtryk fra et besøg på 
klosterøen Mont Saint Michel ud for 
den franske kyst.

Den 24. januar
Japan – solens land

I sommeren 2010 var organist Povl 
Chr. Balslev i Japan for at spille en 
række koncerter bl.a. på et stort 
klokkespil nær byen Kyoto. Med sig 

havde han sin kone og sine tre børn. 
Denne eftermiddag fortæller han om 
oplevelserne for både familien og 
ham selv i det fremmede land, hvis 
navn betyder »solens ophav«. Herud-
over vil der blive givet smagsprøver 
på den musikkultur, han mødte i Ja-
pan.

Den 31. januar
Kristendommen på indisk

Hvordan er man kristen i Indien? Er 
der forskel på at være kristen i Svend-
borg og i en lille sydindisk landsby? 
Sognepræst Elisabeth Rokkjær Ham-
mer, Tved, var for nogle år siden 
volontør på et kristent kvinde- og 
udviklingscenter i Indien. Det var et 
ophold med mange sjove, anderledes 
og tankevækkende gaver og opgaver. 
Hun vil denne eftermiddag dele ud 
af nogle af disse lærerige oplevelser 
gennem fortælling og billeder.

Den 7. februar
En rejse til Afrika

Inger Merete Drejerga-
ard holder foredrag og 
viser billeder fra en rej-
se til Afrika sommeren 
2010. Som optakt til 
eftermiddagen fortæller 
hun: »100 års jubilæum i Tanzania. 
I Nordveststiftet og i Karagwa Stift 

var Kresten (Fyns biskop red.) og jeg 
inviteret med til at fejre den Luther-
ske kirkes 100 års fødselsdag. Det 
var med fest og farver og tusindvis af 
kirkegængere. Der blev holdt koncer-
ter, og der blev indviet nye kirker og 
bygninger. Glæden ved kirkerne var 
meget tydelig og bevægende.«

Den 14. februar 
Sangeftermiddag om Weyse 
og Ingemann

Vi kender alle mange af deres pragt-
fulde sange og salmer: »I østen stiger 
solen op«, »Nu titte til hinanden«, 
»Lysets engel« osv. Faktisk er sangene 
stadig en del af repertoiret i skolerne. 
Povl Chr. Balslev vil fortælle om det 
helt særlige samarbejde mellem de 
to personligheder i 1800-tallet samt 
fortælle om deres vidt forskellige 
livsforløb. Og så skal der selvfølge-
lig synges løs – der er nok af sange 
at tage af!
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Den 28. februar
En franskmand 
kommer til byen

For 36 år siden kom Her-
vé Lognonné til Svend-
borg. Han var på vej mod 
syd inden vinterens kulde 
og mørke.  Besøget i byen 
skulle have været kort, 
men sådan blev det ikke. Kærlighed, 
naturen og vennerne fik ham til at 
blive. I dag er Hervé ansat i Kirkens 
Korshærs varmestue. Han vil fortælle 
om sit møde med den danske kultur 
med udgangspunkt i mad, kunst og 
mennesker – de tre begreber, som 
udgør den røde tråd i hans liv. 

Den 7. marts
Godsejer på Hvidkilde 

Denne eftermiddag får vi besøg af 
godsejeren på Hvidkilde, grev Chr. 

Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Han vil 
med udgangspunkt i Hvidkildes hi-
storie fortælle om godset som virk-
somhed, og hvordan han ser sin rolle 
i forhold til Hvidkilde og til det om-
givende samfund. Det bliver således 
ikke et foredrag om arkitektur eller 
hasselmus, men vi skal møde perso-
nen og godsejeren Chr. Ahlefeldt-
Laurvig-Lehn.

Den 14. marts
Lokalhistorisk film

Vi har tidligere med stor tilslutning 
set gamle lokalhistoriske film. Der er 
stadig flere film at tage af, så nu vil vi 
finde endnu én eller et par gamle film 
frem. Måske får vi øje på steder eller 
personer, vi kender. Under alle om-
stændigheder kan vi i fællesskab un-
dre os over, hvor gamle selv film fra 
60'erne og 70'erne kan virke i dag!

Den 21. marts
Danmarks
Naturfredningsforening

Ella Maria Bisschop-Larsen fra Dan-
marks Naturfredningsforening for-
tæller om foreningens aktiviteter 
gennem ord og billeder. Der er 100 
års jubilæum i 2011. Hvor bevæger 
Danmarks Naturfredningsforening 

sig hen? Hvordan kan du være ak-
tiv i den lokale forening? Hvad gør 
foreningen konkret lokalt? Hvordan 
støtter Danmark Naturfredningsfor-
ening større projekter?

Den 28. marts kl. 14.30
Hvordan fungerer et moderne 
bibliotek? 

Traditionen tro slutter caféen med et 
nabobesøg. I år tager vi på bibliote-
ket, hvor Tina Mortensen åbner reo-
ler og lokaler for os kl. 14.30. Efter 
rundvisning og vejledning i at låne 
bøger mv. er der kaffe i bibliotekets 
mødelokale.
Bemærk tid og sted!



Lørdag den 27. november kl. 13.00
Kor- og orkesterkoncert

Koncert med SAMS (Sydfyns ama-
tørsymfoniorkester), Fåborg korklang 
og Nyborg motetkor under ledelse af 
dirigent Henrik Kold. Værker af Franz 
Schubert samt uddrag fra G.F. Händels 
Messias.

Onsdag den 15. december kl. 19.00
Julekoncert  
med Vor Frues Kantori

Årets traditionsrige julekoncert med 
Vor Frues Kantori afholdes i år en ons-
dag midt i december. En stemningsfuld 
aften, hvor kirkens kantori udover de 
mere kendte juletoner vil fremføre det 
smukke korværk »Lux Aeterna« af den 
amerikanske komponist Morten Lau-
ridsen – kræs for øregangene! Koret 
ledes af Povl Chr. Balslev og akkom-

pagneres af Ida Hovalt. Efter koncerten 
serveres gløgg i våbenhuset. 

Onsdag den 5. januar kl. 19.00
Helligtrekongers musikandagt

Som tegn på at julen er slut, fejres hel-
ligtrekongersaften i Vor Frue kirke med 
en musikandagt, og juletræerne tændes 
en sidste gang. Aftenen indledes med 
en kort koncert med fløjtenisten Jan 
Aagaard. Han vil bl.a. spille Bachs flot-
te h-mol sonate samt et lille nyskrevet 
værk af Povl Chr. Balslev, som også 
akkompagnerer aftenens solist. Efter 
koncerten vil der være en kort andagt.

Søndag den 9. januar kl. 19.00
Nytårskoncert 
med Ollerup Musikefterskole 

Ollerup Musikefter-
skole afholder deres 
årlige festfyrværkeri 
af en nytårskoncert.

Torsdag den 13. januar kl. 19.30
Solokoncert 
med cellisten Morten Zeuthen

Vor Frue kirke og Ollerup Efterskole 
er gået sammen om at engagere den 

internationalt kendte so-
list og kammermusiker, 
cellist Morten Zeuthen, til 
en solokoncert i Vor Frue 
kirke. Zeuthen har ind-
spillet talrige cd'er – bl.a. 
Bachs solosuiter fra 1994. 
Denne indspilning blev hædret med 
en dansk Grammy som »Årets klassi-
ske udgivelse« og blev i 2006 udnævnt 
til den bedste blandt 110 tilgængelige 
indspilninger af det japanske »Suzuki 
Classical Reviews«. Siden 1996 har 
Morten Zeuthen virket som professor 
ved Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium. Der er en entré på 75 kr. 
til koncerten.

Torsdag den 27. januar kl. 16.15
Fyraftenskoncert 
med Susanne Skov, flygelhorn

Susanne Skov tog sin di-
plomeksamen fra Det 
Kgl. Danske Musikkon-
servatorium i 2002. Fra 
2000-2001 studerede hun 
ved Guildhall School of 
Music and Drama i Lon-
don. Siden eksamen har hun arbejdet 
free-lance og har spillet med de fleste 
danske orkestre og ensembler. I 2007 
begyndte hun et samarbejde med har-
penist Anette Gøl, og sammen har de 

KONCERTER
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dannet Duo Sonora. Ved denne efter-
middagskoncert akkompagneres Su-
sanne Skov af organist Povl Chr. Bal-
slev.

Tirsdag den 1. februar kl. 19.00
Kyndelmissekoncert 
med folkemusikgruppen Briar

»Briar er gammelt, Briar er nyt, Briar er 
tidløst! Briar er livlig whistle, atmosfæ-
risk klaver og keyboard, varmeskaben-
de cello, drømmende harpe og lystig 
bodhrán – holdt sammen af guitarens 
bløde klang. Briar har, for folkemusik, 
en lidt utraditionel sammensætning 
af instrumenter, men kombinationen 
fungerer rigtig godt.« Sådan beskriver 
folkemusikgruppen Briar under ledelse 
af Carsten Rosenlund sig selv. Gruppen 
spiller denne aften kyndelmissekoncert 
i Vor Frue kirke.

Torsdag den 24. februar kl. 16.15
Fyraftenskoncert 
med fløjtenisten Eva Østergård

Eva Østergaard er uddannet fra Det 
Jyske Musikkonservatorium, hvorfra 
hun bestod både solisteksamen og pæ-
dagogisk eksamen med højeste karak-
ter. Hun har turneret over det meste 
af verden og var indtil sidste år tilknyt-

tet Det Kgl. Kapel. I perioder har Eva 
Østergård ligeledes spillet som solo-
fløjtenist til symfoniorkestrene i blandt 
andet Malmö og Stockholm. Ved kon-
certen i Vor Frue kirke akkompagneres 
den dygtige fløjtenist af organist Povl 
Chr. Balslev.

Torsdag den 31. marts kl. 16.15
Fyraftenskoncert 
med guitaristen Kirill Gedde

Den russiske 
guitarist Kirill 
Gedde, som 
til daglig bor i 
Svendborg, vil 
denne efter-
middag spille musik for guitar fra sit 
hjemland. Med sig har han violinisten 
Jørgen Dickmeiss, som er uddannet fra 
folkemusiklinien på Det Fynske Mu-
sikkonservatorium. 

11
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Gudstjenester
November 28. kl. 10.00  1. søndag i advent. Kirkekaffe   GMJ 
 30. kl. 17.00  Børnegudstjeneste efterfulgt af fællesspisning    

December   5. kl. 10.00 2. søndag i advent AGT
   7. kl. 19.00  De ni læsninger                            AGT/GMJ
   8. kl. 13.30  Adventsgudstjeneste for sognets ældre AGT/GMJ
 12. kl. 10.00  3. søndag i advent                           GMJ
 19. kl. 10.00  4. søndag i advent                           AGT
 24. kl. 15.00 Juleaften                                          AGT
 24. kl. 16.30 Juleaften                                          GMJ
 25. kl. 10.00 Juledag                                            GMJ
 26. kl. 10.00  2. juledag                                         AGT

Januar   1. kl. 16.00  Nytårsdag. »Nytårskur« i våbenhuset      GMJ
   2. kl. 10.00  Helligtrekongers søndag                   GMJ
   5. kl. 19.00 Helligtrekongers-musikandagt      AGT
   9. kl. 10.00  1. søndag efter helligtrekonger             AGT
 16. kl. 10.00 2. søndag efter helligtrekonger                 GMJ
 23. kl. 10.00 3. søndag efter helligtrekonger                 AGT
 30. kl. 10.00  4. søndag efter helligtrekonger                     GMJ

Februar   2. kl. 17.00 Stillegudstj. Kyndelmisse Meditationsgruppen/AGT  
   6. kl. 10.00 5. søndag efter helligtrekonger. Kirkekaffe  AGT
 13. kl. 10.00 Sidste søndag efter helligtrekonger                 GMJ
 20. kl. 10.00 Søndag septuagesima                       AGT
 27. kl. 10.00 Søndag seksagesima            Mogens Mye

Marts   6. kl. 10.00 Fastelavns søndag                                 AGT
 13. kl. 10.00  1. søndag i fasten. Kirkekaffe GMJ
 20. kl. 10.00 2. søndag i fasten                              AGT
 27. kl. 10.00  3. søndag i fasten                                   GMJ

April   3. kl. 10.00 Midfaste søndag                                        GMJ
 10. kl. 10.00    Mariæ bebudelses dag. Temadag

Caroline Amalielund: Juleaften kl. 11.00. 
Den 11/1, 9/2 og 10/3 kl. 13.30  
Frøavlen: Juleaften kl. 14.00. 
Den 18/1, 16/2 og 24/3 kl. 10.30
Sygehuset P1 og P2: Torsdage kl. 18.30 på skift. 
Juleaften kl. 10.00

KIRKEBIL: Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke 
bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00

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. 

Organistassistent:
Ida Hovalt 
Tlf. 2467 7342 · assistent@vorfruekirke.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 · kordegn@vorfruekirke.dk
Kontortid: Mandag - fredag 11-14. 
Torsdag  dog 11-17
Henvendelse vedr. dåb, vielse og  
bisættelse/begravelse.

www.vorfruekirke.dk

Næste kirkeblad april 2011
Deadline 1. marts.

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

GMJ: Gitte Meyer Jørgensen 
AGT: Anne-Grete Thestrup


