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En vinterdag i 1986 ringede jeg glad 
til min daværende provst i Køben-
havn og fortalte ham, at jeg skulle 
til Svendborg i en nyoprettet stilling 
ved Vor Frue og Fredens kirker. Prov-
stens svar var: Svendborg! Det er et 
sted man kommer fra; ikke et sted 
man tager til! Nu, 25 år senere, kan 
jeg se, at jeg tog til Svendborg for at 
blive. 

I vore dage er det med store jubilæer 
ikke i høj kurs. Man bør næsten und-
skylde eller i det mindste forklare, 
hvorfor man er blevet det samme 
sted i så mange år. For mit vedkom-
mende er svaret klart: De 5 år jeg op-
rindelig troede, at jeg skulle være her, 

er slet ikke gået endnu! Jeg ved ikke, 
hvor årene er blevet af. Jo, når jeg kig-
ger i den lange række af gamle kalen-
dere fulde af navne, notater, aftaler 
og salmevalg, så ved jeg lige præcis, 
hvor meget, der er sket på 25 år. Når 
jeg ser tilbage – eller i spejlet – kan 
jeg oven i købet tvivle på, om jeg sta-
dig er hende præsten på 35, der kom 
hertil med Sarah på 10 år og 5 års 
præsterfaringer fra Simeonskirken 
på Nørrebro i København. Min erfa-
ringsverden er bestemt blevet udvi-
det, ligesom min hårfarve har ændret 
sig dramatisk!
 
Jeg prøveprædikede i Tved kirke og 
blev indsat i Vor Frue og Fredens kir-
ker palmesøndag 1986. Der har væ-
ret mange søn- og helligdage siden. 
Der har været endnu fl ere hverdage 
med møder og samtaler om dåb, kon-
fi rmation, vielser, begravelser og alt 
mellem himmel og jord. Jeg overra-
skes stadig af det sære menneskeliv 
og af mødet med Guds storsind i 
evangeliet og ritualerne. Jeg føler mig 
meget privilegeret. Tænk at have så 
fantastisk et arbejde! 

Når nogle siger, at kirken ikke er til 
at rokke ud af stedet, så kan jeg med 
30 års præsteerfaring sige: Det passer 
ikke. Der er sket meget siden, jeg be-
gyndte som præst i 1980. Kirken er 
i konstant forandring. Det sker ikke 

som en omvæltning fra den ene dag 
til den næste, mere i bølgende bevæ-
gelser, der afspejler tiden og de men-
nesker, som overtager det at være 
kirke på stedet. Det uforanderlige er 

25 år i Vor Frue! 
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Anne-Grete Thestrup 
viser kirkens messehagler frem

En ung Anne-Grete Thestrup 
i Vor Frue kirkes kor
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25 år 
i Vor Frue
Sognepræst Anne-Grete The-
strup fejrer 2. juni 25-års ju-
bilæum ved Vor Frue. Der er 
højmesse i kirken kl. 10.00 
med efterfølgende reception i 
menighedshuset.

Kom og vær med til at huske 
tilbage, fejre dagen og ønske 
alt godt i fremtiden!

Hilsen Menighedsrådet 

ikke kirken, men evangeliet. Det er 
en befrielse at have evigheden som 
horisont i en verden fuld af lynhur-
tige forbindelser. 

Det sker, at jeg står foran alteret i Vor 
Frue kirke – med ryggen til menighe-
den – og får en stærk fornemmelse 
af, at nu er de der alle sammen! Nu 
sidder de nede på kirkebænkene alle 
dem, jeg har kendt og lært så meget 
af gennem årene – også  dem, der for 
længst er borte! 

Den eneste, der ikke er udskiftet i 
min tid, er dronning Margrethe II. 
Kirkeministre, biskopper og provster 
er alle udskiftede. Menighedsrådet 
har fået ny sammensætning hvert 4. 
år. Ikke én er tilbage fra menighedrå-
det i 1986. 

Fra at være den yngste nyankomne 
medarbejder er jeg nu den ældste. Jeg 
har set gode kollegaer komme og gå, 
skiftende dygtige organister og kor, 
en helt ny stilling som sognemed-
hjælper er blevet oprettet og adskil-
lige dygtige kordegne og kirketjenere 
har taget sig godt af kontor, kirke og 
hus. Alle har sat deres præg på helhe-
den – og på præsten. 

Vi har bygget en hel del i de år jeg 
har været i Vor Frue. Først blev me-
nighedshuset indviet. Biskop Lind 
kaldte ved den lejlighed vores mil-
lionbyggeri ”et redskabsskur”. Præ-
steboligen på Ørbækvej blev bygget, 
og jeg fl yttede ind i 1988. Så holdt vi 
pause i nogle år, hvorefter præstebo-

ligen i Kedelsmedestræde blev solgt, 
og en helt ny blev bygget i Bagergade. 
Her har jeg nu boet godt i mange 
år. Den sidste store byggeopgave blev 
renovering af Vor Frue kirke i årene 
2002-04. Det blev en lang og overra-
skende god proces. Jeg husker tydeligt, 
hvor dejligt det var at vende tilbage til 
den nyrenoverede Vor Frue kirke! 

Kirkens indre liv er blevet fornyet fl e-
re gange. Først med nyoversættelsen 
af Bibelen i 1992. Ved samme lejlig-
hed fi k vi en ny ritualbog, der åbnede 
for valgmuligheder og nye gudstjene-
steformer. Så kom den nye salmebog, 
som også har fornyet kirkens sprog 
og toner. Alt det med ritualer og sal-
mesang bliver aldrig en færdig stør-
relse. Vi afprøver hele tiden gamle og 
nye gudstjenesteformer og salmer. I 
en del år har vi kunnet velsigne et re-
gistreret partnerskab. Næste mål må 
være at få et gennemarbejdet godt ri-
tual for vielse af homoseksuelle. 

Gennem mine mange år er kirkens 
vækstlag blevet tydeligere for mig. 
Kirken har masser af potentiale. Først 
og fremmest i de store og små men-
nesker, der udgør vort sogn. 

Når jeg har fundet tid til det, har jeg 
samlet materiale til messehaglens hi-
storie. I år har jeg været så heldig at få 
3 måneders studieorlov til efteråret. 
De skal primært bruges på registre-
ring af messehagler. Det bliver min 
private fejring af de 25 år. 

Anne-Grete Thestrup
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Middelalder-
fromhed i ord 
og toner
Søndag den 10. april kl. 10-15 
 
Temadag i Vor Frue kirke og menig-
hedshus. Alle er velkomne! 

Kl. 10.00 Højmesse i Vor Frue kirke: 
Mariæ bebudelses dag. Ved højmes-
sen medvirker de midtfynske munke, 
der er 8 pensionerede herrer, som de 
sidste par år har interesseret sig me-
get for den gregorianske sang. De vil 
optræde i munkekutter ved højmes-
sen denne formiddag syngende fl ere 
af de gamle liturgiske led – heriblandt 
det på Maria bebudelses dags oplagte 
Magnifi cat (Marias lovsang).

Kl. 11.30 Let frokost i menighedshu-
set. Tilmelding er nødvendig. Kirke-
kontoret har tlf. 62211161 og mail: 
kordegn@vorfruekirke.dk.

Kirkevandring
Palmesøndag den 17. april kl. 14.00
 
Svendborgs økumeniske komité ar-
rangerer igen i år en kirkevandring 
mellem tre af byens kirker. I hver af 
kirkerne holdes en kort andagt. Kl. 
14.00 samles alle i Den katolske kirke, 
hvorfra man vandrer til Pinsekirken og 
videre til Frelsens Hær, hvor der afslut-
tes med kaffebord. 

Det er en god og meningsfuld tradition 
at indlede påsken med at markere det 
kristne fællesskab. Kirkevandringen gør 
ikke stop i Vor Frue kirke i år, men alle 
opfordres til at besøge vore nabokirker 
og ønske alle en god og glædelig påske. 

Sigurd 
fortæller 
bibelhistorie 
Fredag d. 29. april kl. 15.30 

Palmesøndag 2010 udkom ”Sigurd 
fortæller bibelhistorier”, som er en ny 
børnebibel, hvor Sigurd Barrett har 
gendigtet 24 fortællinger fra Bibelen 
og skrevet nye sange til hver historie. 
”Sigurd fortæller bibelhistorier” ud-
kom også som dvd, CD og sanghæfte. 
I forlængelse af udgivelsen turnerede 
Sigurd Barrett Trio rundt i 47 danske 
kirker med en helt ny forestilling, der 

Kl. 12.30 Foredrag af 
Brian Patrick McGuire, 
professor i historie på 
RUC. Brian Patrick 
McGuire er en meget 
anerkendt middelal-

derforsker og en fremragende for-
midler af åndslivet i middelalderen. 
Hans mange publikationer kan fi ndes 
på RUC´s hjemmeside. 

Maria i middelalderens lys
I løbet af middelalderen opstod en ny 
forståelse af Maria og hendes plads i 
frelseshistorien. Frem til begyndelsen 
af 1000-tallet blev hun set af teolo-
ger og almindelige mennesker som en 
skrap og hård dame, der truede med 
evig straf. Men fra 1000-tallet blev 
Maria forstået som nådens moder, 
der forbarmer sig over mennesker og 
henvender sig til sin Søn for at sikre 
hans tilgivelse. I slutningen af mid-
delalderen ser vi Maria i vore danske 
kalkmalerier, hvor hun står med blot-
tet bryst foran sin Søn og minder ham 
om, at hun har givet ham liv. Derfor 
skal han give evigt liv til de menne-
sker, som har henvendt sig til hende. 
Ved den protestantiske reformation 
blev Maria en fjern skikkelse. Biskop 
Peder Palladius skrev: ”Hun kan ikke 
høre os”. Mon ikke Maria er ved at 
vende tilbage i dag i den lutherske 
kristendom som en kærlig og forstå-
ende moder, der viser vejen til sønnen 
Jesus? 

14.00 Koncert i kirken. Maria-sange 
ved renæssance-ensemblet ALBA. 
Se omtalen side 10.



Kirkens 
Korshærs 
forårsfest
Torsdag d. 5. maj kl. 19.00
 
Kirkens Korshær har fået ny chef. Hel-
le Christiansen har overtaget posten 
efter Bjarne Lenau Henriksen. Helle 
Christiansen er aftenens taler i me-
nighedshuset, så det bliver spændende 
at møde hende og høre hendes syn 
på korshæren i dag. Vi begynder med 
gudstjeneste i kirken. 
Alle er velkomne!

Sommermøde
Mandag d. 13. juni 

I forbindelse med højmessen 2. pin-
sedag inviteres til kirkefrokost i me-
nighedshuset. Efter frokosten  byder 
trioen ”Balslevogbror - nu tilsat søster” 
på fi losofi ske fi nurligheder, krypti-
ske kærlighedserklæringer og dril-
lende digte krydret med fællessange. 
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Stille-
guds tjeneste 
Onsdag d. 4. maj kl. 17.00 

En stillegudstjeneste er en kort guds-
tjeneste med tid til eftertanke og bøn. 
Liturgien er enkel med Taizé-sange, 
en salme, bibellæsninger og bøn. 

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

Alle er velkomne!

byggede på udvalgte bibelfortællin-
ger og tilhørende sange. Turnéen var 
en kæmpe succes. 

Derfor gentager Sigurd Barrett suc-
cesen i foråret 2011. I marts, april og 
maj gæster Sigurd Barrett Trio 50 kir-
ker rundt om i landet, heriblandt Vor 
Frue kirke i Svendborg, med ”Sigurd 
fortæller fl ere bibelhistorier”.  Udover 
Sigurd Barrett medvirker endnu en-
gang tøjdyret Snapper, som indtager 
den centrale rolle i genfortællingen 
af bibelen, samt musikerne Martin 
Klausen og Bjarne Christensen. Des-
uden vil kirkens børnekor samt san-
gere fra Thurø og Sct. Jørgens kirker 
medvirke, idet de er inviteret til at 
synge med på nogle af Sigurds sange. 

At fortælle Bibelens historier for børn 
og give de vigtige budskaber og vær-

dier videre ligger Sigurd Barrett me-
get på sinde. ”Jeg har længe haft lyst 
til at lave nogle gode bibelberetninger 
for børn. Jeg er selv far til fem og vil 
gerne give mine børn fortællingerne 
fra Bibelen, så det gør en forskel for 
dem. Uanset om man er troende eller 
ej, synes jeg, vores børn har krav på at 
kende de bibelske fortællinger, som er 
helt grundlæggende for vores kultur”, 
siger Sigurd Barrett.

Bag det nye unikke bibelformidlings-
projekt står Danmarks Kirkelige Me-
diecenter, Sigurd Barrett og en række 
forskellige partnere. Læs mere om 
projektet på www.sigurdsbibelhisto-
rier.dk. 

Entré 60 kr. Billetter kan købes via 
kirkekontoret 62 21 11 61.
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God påske – glædelig 
pinse – og festlig 
jubilæumsdag 2. juni!

På hele menighedsrådets vegne vil jeg 
gerne invitere alle til festlig fejring 
af Anne-Grete Thestrup den 2. juni 
– 25 år som præst i Vor Frue. Der er 
højmesse i Vor Frue kl. 10 med efter-
følgende reception i menighedshuset. 
Der er endnu ikke lagt et program 
for dagen, men kom og vær med til 
at gøre det til en festlig dag for alle. 
Der er sikkert mange, der kan huske, 
da Anne-Grete Thestrup kom til Vor 
Frue. Jeg har fået fl ere forespørgsler 
om jubilæumsdag/år. Dagen er kon-
kret i marts, men pga. en studieor-
lovsperiode er den offi cielle dag 1. 
juni. 

Og apropos studieorlov, så har såvel 
Anne-Grete Thestrup som Povl Chr. 
Balslev fået bevilget orlov i 2011. 
Anne-Grete i perioden september-
november og Povl i september og ok-
tober. Der bliver vikardækning i Vor 
Frue – en fast vikar for Anne-Grete 
og nye toner ved orgelet. Vikar for 
Anne-Grete bliver Mai Bjerregaard 
Andersen.

Caféen har lagt billet ind på 2 efter-
middage med indtryk fra orlovspe-
rioderne, helt sikkert. Til næste forår. 
Foråret 2011 har været en stor succes 

med mange gæster til de fl este arran-
gementer – og nye deltagere stort set 
hver gang. Det er muligvis en følge-
virkning af de lukkede kommunale 
tilbud, andre sogne taler om samme 
tendens ved eftermiddagsmøder. 
Dejligt, og tak for de mange positive 
tilbagemeldinger. Og husk nu – gode 
idéer modtages med tak, vi har en 
idébog til det samme. 

Økonomien i Vor Frue er tilfredsstil-
lende, der har været en del uforudsete 
udgifter i 2010, men poster som vi-
kardækning og hastereparationer er 
ikke mulige at budgetlægge. Der vil 
i september blive mulighed for alle i 
sognet til at gennemgå og spørge nær-
mere til såvel budget som regnskab 
på det planlagte menighedsmøde 21. 
september. 

Men nu skal vi mødes til jubilæum 2. 
juni kl. 10 – jeg vil sende alle byens 
mariehøns til vejrs og sørge for sol og 
sommer – var det ikke en idé til efter-
følgelse…

Hilsen Inge Moritzen 
formand for menighedsrådet

Trioen består af de tre søskende 
Marie Louise, Jacob og Andreas – alle 
i øvrigt søskende til Vor Frue kirkes 
organist.

Med sprogligt og musikalsk overskud 
tager de tre søskende både dagligdags 
og eksistentielle emner under kær-
lig behandling og kaster nyt lys over 
kendte sammenhænge. Undervejs 
bestræber de sig på at sætte nogle 
tanker på plads – og andre tanker i 
gang hos publikum. Med andre ord: 
en times velstemt musik og lyrik, der 
har til hensigt at kildre eftertanken og 
udfordre vanetænkningen.
 
Dagcentret på Frøavlen er desværre 
blevet nedlagt. Derfor er det ikke 
længere muligt at arrangere de tid-
ligere ældregudstjenester i Vor Frue 
kirke i juni og december måned. Vi 
håber derfor, at alle ældre i sognet, 
der tidligere har været tilknyttet dag-
centret på Frøavlen og ligeledes alle, 
der er tilknyttet dagcentret på Caro-
line Amalielund, har lyst til at deltage 
i vores sommermøde. Der kan bestil-
les kirkebil til arrangementet. 

Tilmelding til frokost og bestilling af 
kirkebil på kirkekontoret senest tors-
dag den 10. juni kl. 12.00. Tlf. 6221 
1161. 

Vi håber at se så mange som muligt 
til et rigtig hyggeligt og festligt som-
mermøde!
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APRIL
 6. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 
10. kl. 10.00  Temadag. 

Middelalderfromhed i ord og toner 
10. kl. 14.00  Koncert. ALBA – Maria-sange 
13. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
17. kl. 14.00 Kirkevandring  
20. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
21. kl. 10.00  Rikke Petersen, fløjte, 

medvirker ved højmessen 
22. kl. 10.00  Kirkens kor synger ekstra korsatser

ved højmessen
23. kl. 19.00 Påskelørdagsandagt. De syv korsord 
24. kl. 10.00  Susanne Skov, valdhorn, 

medvirker ved højmessen
27. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 
27. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 

Vor Frue menighedshus 
28. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Orgelelever fra 

Løgumkloster Kirkemusikskole
29. kl. 15.30  Sigurd Barrett fortæller bibelhistorie.

børnekor medvirker

MAJ 
 1. kl. 10.00 Konfirmation
 4. kl. 17.00  Stillegudstjeneste 
 5. kl. 19.00 Kirkens Korshærs forårsfest
 7. kl. 15.00  Folkemusikkoncert. Bassist Bo Stief med 

studerende fra konservatoriet
 8. kl. 10.00 Konfirmation
11. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
17. kl. 19.00  Koncert. Ars Nova og Michala Petri 
18. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
20. kl. 10.00 Konfirmation, Byhaveskolen
24. kl. 17.00 Evensong. Assens syngedrenge 
25. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
25. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde. 

Vor Frue menighedshus 
26. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Ringe kirkes pigekor 
27. kl. 19.00 Kormaraton. Lokale kor
28. kl. 11.30 Frokostkoncert. Kalundborg Folkekor 
29. kl. 16.00 Koncert. Sydfynske børne- og ungdomskor 

JUNI 
 1. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
 2. kl. 10.00  25-års jubilæum for  Anne-Grete Thestrup. 

Reception 
 5. kl. 19.30  Koncert. Stemmer fra Øhavet. 

Frans Rasmussen 
 8. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 
12. kl. 10.00   Sangerinden Karin Thulemark medvirker 

ved højmessen
13. kl. 10.00  Højmesse, frokost og sommermøde. 

Balslevogbror – nu tilsat søster 
15. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 
22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
22. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde. 

Vor Frue menighedshus 
29. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 
30. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Sanger Morten Andersen 

JULI 
 6. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 
 6. kl. 19.00   Koncert. Børne- og ungdomskor 

fra Tyskland 
13. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 
20. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
27. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
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Blomstre min tornekrone
Billedet på dette kirkeblads 
forside er malet af Mai-Britt 
Schultz og bærer titlen: 
Blomstre min tornekrone. 
Maleriet blev til i forbindelse 
med temadagen, der blev 
afholdt i november 2010 i 
Vor Frue kirke. Temaet var 
”Kristus i billeder og toner.” 
Efter søndagens højmesse 
var der frokost og foredrag 
i menighedshuset, og dagen 
blev afsluttet i kirken, hvor 

organist Povl Chr. Balslev 
spillede på orgel, mens bil-
ledkunstneren Mai-Britt 
Schultz malede inspireret af 
musikken. Deltagerne havde 
mulighed for at komme helt 
tæt på tilblivelsesprocessen 
og efterfølgende høre kunst-
nerens tanker bag. 

Maleriet hænger lige nu i 
menighedshusets mødesal til 
glæde for husets brugere.

Højmessen mellem 
påske og pinse
 
Vi har nu i nogle år markeret fastetiden ved at skrue lidt 
ned for liturgien. I stedet for at synge trosbekendelsen si-
ger vi den i kor og slutter med verset: Lad verden ej med 
al sin magt... 

Nu vil vi gerne forsøge at skrue lidt op for liturgien i påske-
tiden fra påskedag til pinsedagene. Som en prøveordning 
vil vi bruge en udvidet nadver-lovprisning, som inddrager 
både præst og menighed. Teksten vil blive uddelt sammen 
med salmesedlen i påsketiden. 

Konfi rmand 2012 
 
Konfi rmanderne til forårskonfi rmationerne 2012 er nu 
blevet indskrevet; men der er stadig plads til fl ere med til-
hørsforhold til Vor Frue sogn. Nogle familier tøver måske, 
fordi den fremtidige skolestruktur gør det nye skoleår helt 
uoverskueligt. Forhåbentligt får denne uro ikke indfl ydelse 
på de unges ønske om konfi rmation og forældrenes støtte. 

Vi regner med, at undervisning fortsat er i morgentimer-
ne kl. 8.00-9.30 – enten tirsdag eller torsdag, som det nu 
forhandles på plads med skolerne. De kommende konfi r-
mander vil komme på hold med andre tilmeldte fra deres 
nuværende klasser. 

Konfi rmationsdagene i 2012 er:
søndag den 6. maj og søndag den 13. maj. 
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Nationalmuseets bogværk, Danmarks 
Kirker, er på sin vej gennem landet 
nået til det gamle Svendborg Amt. 
Værket indeholder grundlæggende 
beskrivelser af kirkebygningerne, de-
res kalkmalerier, inventar og gravmin-
der. Sidste år udkom et indledende 
hefte med redaktionsprincipper, en 
illustreret fagordbog og fortegnelser 
over trykte og utrykte kilder. Dette 
forår udkommer bogen om Sct. Ni-
kolaj kirke, som også indeholder en 
generel, historisk indledning om kir-
kerne i Svendborg. Den næste i ræk-
ken er så Vor Frue kirke, der forventes 
at udkomme i begyndelsen af 2012, 
og efterfølgende tager vi fat på byens 
øvrige kirker og kirkegårde, såvel de 
gamle som de nye. 

Vor Frue kirke er mht. bygningshisto-
rien gennem mange år blevet sted-
moderligt behandlet i forhold til Sct. 

Nikolaj. Det skyldes formentlig den 
omfattende restaurering i 1884, som 
i vid udstrækning slettede oprindelige 
spor i det ydre og gjorde kirken van-
skelig at arbejde med. Den er derfor 
også kun løseligt dateret til perioden 
ca. 1200-1250. Der er dog ingen tvivl 
om, at der er meget mere at hente, 
bl.a. i den del af murværket, som ses 
over hvælvene. Vi håber således at 
kunne komme med en mere detalje-
ret bygningshistorie og en nærmere 
datering. 

Arbejdet med kirkerne er en kombi-
nation af feltarbejde og studier i det 
materiale, som befi nder sig i forskel-
lige arkiver, bl.a. i Antikvarisk-Topo-
grafi sk Arkiv på Nationalmuseet. Her 
kan man f.eks. fi nde skriftlige kilder, 
opmålingstegninger og gamle foto-
grafi er, som kan være med til at give 
svar på forskellige spørgsmål. Nogle 

af disse ting vil også blive bragt som 
illustrationer i hefterne.
 
Vi kommer til at besøge kirken nogle 
gange i løbet af 2011, og interessere-
de er velkomne til at kigge forbi. Følg 
med på vores blog http://kirkeblog.
natmus.dk, hvor man også kan stille 
spørgsmål eller kommentere vores 
indlæg. Læs desuden mere om Dan-
marks Kirker på vores hjemmeside 
www.danmarkskirker.dk. 

Arbejdet med kirkerne i Svendborg 
er blevet muliggjort takket være en 
generøs bevilling fra Augustinus Fon-
den, og Danmarks Kirker modtager 
desuden støtte fra Kultur- og Kirke-
ministeriet samt fra Carlsbergfondet 
og Ny Carlsbergfondet. 

Marianne Goral Krogh Johansen
redaktør ved Danmarks Kirker 

Danmarks Kirker Danmarks Kirker 
skriver om Vor Frueskriver om Vor Frue



Søndag d. 10. april kl. 14.00 
Koncert med ALBA – Maria-sange 
Et af Danmarks mest kendte renæssan-
ce-ensembler ALBA afslutter temada-
gen i Vor Frue kirke. 

Om koncerten udtaler ensemblet: 
”Jomfru Maria var uden tvivl middelal-
derens mest populære helgen. Hun var 
genstand for utallige kærlighedserklæ-
ringer til det smukkeste i kvinden – en 
ren kærlighed, der bar lønnen i sig selv. 
Hun var alles moder; den man kunne 
bede om hjælp, når alt andet havde 
svigtet, og den der tog sig af alle slags 
problemer – intet var for stort eller for 
småt. Det er netop kontrasten mellem 
det ophøjede og det jordnære, der gør 
de middelalderlige Mariasange til no-
get af det mest varierede poetiske og 
musikalske materiale overleveret fra 
denne tid”. 

Torsdag d. 28. april kl. 16.15
Fyraftenskoncert med orgelelever 
Orgelelever fra Løgumkloster Kirke-
musikskole spiller deres eksamenspro-
grammer. Musik af bl.a. Buxtehude, 
Bach, N.W. Gade og Jesper Madsen. 

Lørdag d. 7. maj kl. 15.00 
Folkemusikkoncert 
for hele familien
”Drømte mig en drøm i nat”. Folkemu-
sikstuderende fra konservatoriet under 
ledelse af den kendte bassist Bo Stief 
fører publikum på en rejse gennem 
folkemusikken – en koncert for hele 
familien! 

Entré 20 kr. (børn under 12 år gratis).

Søndag d. 12. juni kl. 10.00 
Karin Thulemark medvirker 
ved højmessen
Ved højmessen pin-
sedag medvirker 
sangerinden Karin 
Thulemark. Mange 
vil huske Karin fra 
hendes medvirken 
juledag forrige år, 
hvor kommenta-
ren var ”hende må 
vi høre igen”. Nu er 
muligheden der. 

Torsdag d. 30. juni kl. 16.15
Fyraftenskoncert 
med Morten Andersen 
Sangeren Morten Andersen har været 
med ved fl ere større opførelser af bl.a. 
Messias.

Onsdag d. 6. juli kl. 19.00 
Koncert med børne- og ung-
domskorene fra Bad Oldesloe
Børne- og ungdomskorene fra Bad Ol-
desloe i Tyskland besøger Svendborg 
i forbindelse med deres sejltur rundt 
i Danmark og giver en lille koncert i 
kirken. 

Onsdag d. 3. august – søndag d. 7. august
Klokkekoncerter i festdagene
Klokkenister fra bl.a. Sverige, Norge, 
Spanien og Japan. Mere i næste 
kirkeblad. 

KONCERTER
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KORFESTIVAL
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Musik i påsken
Skærtorsdag medvirker Rikke Peter-
sen, fl øjte, ved højmessen. 

Langfredag medvirker kirkens kor med 
ekstra korsatser ved højmessen. 

Påskedag medvirker Susanne Skov, 
valdhorn, ved højmessen. 

Påskelørdagsandagt d. 23. april kl. 19.00 
Uropførelse af Povl Chr. Balslevs ny-
skrevne værk ”Korsordene” for orgel 
og bratsch. Ifølge evangelierne udtalte 
Jesus syv sætninger på korset. Ingen af 
evangelierne gengiver dem alle, og kun 
mellem to af dem er der sammenfald. 
De syv korsords forskellighed er hver 
især udtryk for evangelisternes forskel-
lige syn på Jesu død – dette nyskrevne 
værk er en musikalsk nyfortolkning, 
der musikalsk samler korsordene. På 
bratsch medvirker Ditte Hassing. Ef-
terfølgende vil der være en kort andagt. 

Igen i år indbydes til spændende korkoncerter ved årets korfestival, som har bredt 
sig fra Vor Frue kirke til fl ere sydfynske koncertsteder. Se mere på www.syngsyd-
fyn.dk. Mere udførlig oplysning om hver koncert på www.vorfruekirke.dk. 

Tirsdag d. 17. maj kl. 19.00
Koncert med Ars Nova og Michala Petri
Koncert med et af Danmarks absolutte top-kor, Ars Nova. Med sig har de den 
verdensberømte fl øjtenist Michala Petri. Entré 120 kr. 

Tirsdag d. 24. maj kl. 17.00 
Evensong med Assens syngedrenge
Evensong efter engelsk tradition med Assens syngedrenge. 

Torsdag d. 26. maj kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med Ringe kirkes pigekor 
Ringe kirkes pigekor, som i foråret 2009 fejrede sit 40 års jubilæum, er et yderst velsyn-
gende kor bestående af ca. 22 piger i alderen 13-25 år under ledelse af Kirsten Wind Retoft. 

Fredag d. 27. maj kl. 19.00 
Kormaraton
Lokale kor medvirker. 

Lørdag d. 28. maj kl. 11.30 
Frokostkoncert med Kalundborg Folkekor 
Koret fra Kalundborg under ledelse af Elsebeth Dilling synger en halv times nor-
disk kormusik, der passer til årstiden. 

Søndag d. 29. maj kl. 16.00 
Koncert med sydfynske børne- og ungdomskor
Børne- og ungdomskor fra områdets kirker er gået sammen om en koncert i Vor Frue kirke. 

Søndag 5. juni kl. 19.30 
”Stemmer fra Øhavet” under ledelse af Frans Rasmussen 
De, der har set ”Stemmer fra Volsmose” i fjernsynet, vil kende Frans Rasmussen. 
Nu samler han 150 sydfynske sangere for bl.a. at opføre Faurés Requiem. Entré 50 kr. 

Sydfyns
 korfestival
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Gudstjenester
April   3. kl. 10.00 Midfaste søndag GMJ

10. kl. 10.00 Mariæ bebudelses dag. Temadag AGT
17. kl. 10.00 Palmesøndag GMJ
21. kl. 10.00 Skærtorsdag GMJ 
22. kl. 10.00 Langfredag AGT
23. kl. 19.00 Påskelørdagsandagt  AGT 
24. kl. 10.00 Påskedag AGT
25. kl. 10.00 2. påskedag GMJ

Maj   1. kl. 10.00 1. søndag efter påske. Konfi rmation   AGT/GMJ
 4. kl. 17.00 Stillegudstjeneste  AGT
 5. kl. 19.00 Kirkens Korshærs forårsfest AGT
 8. kl. 10.00 2. søndag efter påske. Konfi rmation   GMJ/AGT 
15. kl. 10.00 3. søndag efter påske. Kirkekaffe  AGT 
20. kl. 10.00 Bededag. Konfi rmation, Byhaveskolen GMJ
22. kl. 10.00 4. søndag efter påske  GMJ
29. kl. 10.00 5. søndag efter påske  AGT

Juni   2. kl. 10.00 Kristi himmelfarts dag. Jubilæumsreception AGT
 5. kl. 10.00 6. søndag efter påske  GMJ
12. kl. 10.00  Pinsedag GMJ
13. kl. 10.00 2. pinsedag. Sommermøde, kirkefrokost  AGT
19. kl. 10.00 Trinitatis søndag  GMJ
26. kl. 10.00 1. søndag efter trinitatis AGT

Juli   3. kl. 10.00 2. søndag efter trinitatis  AGT
10. kl. 10.00 3. søndag efter trinitatis  AGT
17. kl. 10.00 4. søndag efter trinitatis  AGT
24. kl. 10.00 5. søndag efter trinitatis   AGT
31. kl. 10.00 6. søndag efter trinitatis  AGT

Caroline Amalielund: 
Den 12/4 og 11/5 kl. 13.30 

Frøavlen: 
Den 19/4, 24/5 og 10/6 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

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 · sognemedhjaelper@vorfruekirke.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 august 2011
Deadline 15. juni.

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
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