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Det er en melding, som jeg har hørt 
gentagne gange i maj-juni, og så med 
tilføjelsen: ”Sigurdkoncert, korfesti-
val eller jubilæum for Anne-Grete.” 
Tre absolutte succesoplevelser – tak 
til alle kor, solister og gæster! Jeg kan 
dog kun love, at korfestivalen genta-
ges i 2012. 

Men der sker meget inden næste 
forår – alt andet ville ikke ligne Vor 
Frue. Højmesse hver søndag og andre 
gudstjenester, og fra 1. søndag efter 
trinitatis vil kirkegængerne kunne 
beundre den smukke og unikke 
gave, som kirken fi k af Anne-Grete 

Thestrup ved jubilæumsfesten – nyt 
messetøj i form af en stola.

Nationalmuseets bogværk, Dan-
marks Kirker, er ved at gennemregi-
strere Vor Frue, og der kommer lø-
bende nye ting for dagen. Det store 
arbejde kan følges på www.danmarks
kirker.dk. I  løbet af 2012/13 ud-
kommer en bog, og der er aftalt en 
bogpræsentation som sognemøde. 
Jeg glæder mig meget, jeg har set 
og misundt andre kirker deres værk. 
Det er ikke blot bykirkerne, der får 
en bog om deres historie. Der er re-
gistreringsarbejder i gang over hele 

Fyn. Og jeg har allerede foreslået, at 
denne bogserie bliver et tema i kirke-
skolen om måske 5-6 år. 

I år er kirkeskolens temadage cen-
treret om: Bibelens litterære aftryk. 
Der er selvfølgelig også almindelige 
kirkeskoledage, men i et nyt koncept.

God sommer, jeg har set festdagepro-
grammet – glæd jer!

Sommerhilsen
Inge Moritzen 

formand for menighedsrådet

I Vor Frue kirke har vi fl ere meget 
fi ne messehageler. Messehagelen bæ-
res uden på den sorte præstekjole 
og den hvide alba, så det er varmt at 
være præst i juli og august! 

Jeg har længe tænkt, at en løsning 
ville være, at vi præster i sommermå-
nederne ikke bar messehagel, men 
stola. En stola er et langt bredt bånd, 
der hviler på skuldrene. Oprindelig 
blev stolaen båret under messehage-
len og var kun delvis synlig. Efter re-
formationen forsvandt stolaen, men 
nu har den fået en renæssance som 
et selvstændigt stykke kirketøj, der 
bruges på samme måde som mes-
sehagelen. Denne light-udgave er 

mere behagelig i sommervarmen og 
giver samtidig præsten et mere som-
merligt/festligt hvidt udtryk end den 
sorte præstekjole. 

Jeg har fået menighedsrådets godken-
delse af mit eget lille jubilæumspro-
jekt, nemlig at få syet en grøn stola til 
vores kirke. Motivet på forstykkerne 
er Birthe Einer-Jensens symboler i 
kirkegulvet. Birte har også været be-
hjælpelig med at indfarve silken i de 
grønne farver. Thomas Sjølander har 
broderet og monteret stolaen på fi ne-
ste vis. Jeg håber, at stolaen må blive 
til glæde for os alle.

 Anne-Grete Thestrup

”Ih, hvor ville jeg gerne have været med til...”

Stola i Vor Frue kirke
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Beder du til Gud? Når du er helt 
nede i kulkælderen? Når en elsket 
er død fra dig? Når du er brusende 
lykkelig og taknemmelig for et liv, 
der bare lykkes? Eller er det svært at 
bede? 

Der er mange, der siger til mig, at 
de så gerne vil bede til Gud. Men i 
Danmark har vi det rigtig svært med 
fri bøn, tror jeg. Det kan være svært 
at fi nde ordene, hører jeg folk sige. 
Nogle synes ikke, at de ellers fi ne ord 
i Fadervor helt slår til, når sorg, angst, 
meningsløshed, glæde, lykke, kærlig-
hed skal kanaliseres ud. Det er der 
gjort noget ved! 

I en fremragende bog, ”Himlen i mine 
fodsåler”, som netop er udkommet, 
giver 97 mennesker deres bud på 
moderne bønner. Bogen indeholder 
286 bønner, som det moderne men-
neske kan spejle sig i. Her er alt lige 
fra personen, der står i det dilemma 
at skulle sige ja til organdonation på 
vegne af sin elskede, der lige er død, 
til personen, der drukner i hverda-
gens trivialiteter og travlhed. Temaer 
som kamp, erotik, død, skrøbelighed, 
almindelighed, skilsmisse, arbejds-
løshed og undren folder sig ud for 
læseren. Bogen er skrevet i et lige-
fremt hverdagssprog. Der er brugt 
moderne ord, der spænder så bredt 
som fra indkøbsvaner, ungdom og 
jordskælv, til ozonlag, navlepilleri og 
lortebleer. Til hvert tema er knyttet 

en bibeltekst. Efter denne bibeltekst 
fi ndes såkaldte bibliader. Bibliader er 
poetiske ballader, der hjælper læse-
ren med at sætte bibelteksten ind i et 
moderne univers. 

Denne bønnebog er en kærkom-
men gave til nutidsmennesket, der 
har brug for at bede til og tale med 
Gud. En kærkommen gave i en stres-
set, overfl adisk, indholdsløs verden, 
hvor Gud er den eneste vej ud af 
ensomheden og meningsløsheden. 
Hvor vi har brug for at blive grebet, 
set, hørt, se væk fra os selv og ind i 
en meget større sammenhæng. Hvor 
vi kan lægge smerte, sorg og taknem-
melighed i Guds hænder. Det er en 
vidunderlig bog. Så lad os endelig få 
nogle fl ere af dem! 

Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen

Jeg vil have det hele

Gud
du har givet mig meget
og jeg vil have det hele

Udfordringerne, succeserne
kærligheden, nærheden
middage og samtaler i tidlige morgener

Men timerne bærer tvangen til at vælge
og trafi kken klokken 16 er en gordisk knude

Vi siger ”Nu sover børnene endelig”
Selvom vi kun har set dem så kort
og vi er så trætte
at vi ikke kan holde om hinanden

Gud, velsign mig med evnen til at skelne 
væsentligt fra mindre væsentligt

Halvgjort gerning

Jesus
Papirkurven er fuld af spildt arbejde
ubesvarede mails fylder Outlook
halvgjort gerning og for lidt umage
ligger i en utilfreds bunke

Jesus
det blev som det blev
Vil du bære det som tynger mig?
Vil du lade mig falde til ro i
at det ikke blev bedre i dag?

Fra bogen: Himlen i mine forsåler, 

red. af Jørgen Demant m.fl ., Aros Forlag 2011

Himlen i mine fodsåler
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Studieorlov 
Jeg er blevet bevilliget tre måneders 
studieorlov til efteråret. Indtil advent 
træder jeg ud af  dagligdagen ved Vor 
Frue kirke og overlader arbejdet til 
Gitte Meyer Jørgensen og Mai Bjer-
regaard Andersen. Mai har tidligere 
afl øst i Vor Frue kirke, så glæd jer til 
gensynet!
 
Jeg skal studere messehageler. En 
messehagel er den kappe/poncho, 
som præsten kan bære ved gudstjene-
ster i kirken. Ikke alle kirker har mes-
sehageler, men de fl este kirker har en 
eller fl ere. Messehagelen kan enten 
være hvid, rød, violet eller grøn – og 
farven markerer søndagens eller hel-
ligdagens placering i kirkeåret. Hvis 
man har kun en messehagel (f.eks. 
rød), så må den bruges hele året 
rundt. 

Min store interesse er de gamle og nye 
kirketekstiler og deres brug i vor tid. 
For 20 år siden registrerede jeg alle 
messehagelerne i Svendborg provsti. 
Nu følger jeg op på den beskrivelse, 
jeg foretog dengang.
 
Jeg glæder mig til at se hvor mange 
nye messehageler, der er kommet 
til, og undersøge, hvordan de mange 
nytilkomne præster bruger dem. Det 
bliver også interessant at undersøge 
de gamle messehagelers tilstand og 
opbevaringsforhold. Det er sådan, at 
kun en enkelt messehagel er afl everet 
til Svendborg og Omegns Museum, 

kommer på gaden, passer jeg Ollerup 
og Kirkeby kirker. 

Lidt af et rakker-præste-liv er det da 
at være 43 år og præst på 10. år uden 
fast embede. Men også de næste man-
ge år - så længe familien Andersen af 
familiære grunde har ”bopælspligt” i 
Rantzausminde - vil mit motto sik-
kert være: ”Hellere vikarpræst end 
ikke præst.” Jeg synes nemlig ret godt 
om at være præst. 

Jeg glæder mig til at møde kendte og 
nye ansigter i Vor Frue, mens jeg afl ø-
ser for Anne-Grete Thestrup, der har 
studieorlov fra den 1. september til 
den 31. november!

så rigtig mange messehageler, der er 
gået ud af brug, ligger pakket ned el-
ler hænger stadig i vore kirkers klæ-
deskabe. 

Jeg glæder mig til at gå på opdagelse 
og til at fortælle om mine fund, når 
jeg kommer tilbage! 

Vikarpræst 
Mai Bjerregaard 
Andersen fortæller
Når jeg åbner kassen med tørklæder 
i bunden af mit klædeskab, sker det 

tit, at jeg kommer 
til at tænke på Vor 
Frue kirke. Blandt 
tørklæderne ligger 
nemlig det, som 
jeg fi k i afskeds-
gave, sidst jeg var 
vikar ved kirken i 
efteråret og vinte-

ren 2007. Ser man nærmere på tør-
klædet, som er lavet af Birthe Einer-
Jensen, fi nder man blandt de mange 
andre sjove og spøjse skabninger en 
præst i ornat – vist nok mig.
 
Siden jeg forlod Vor Frue, har jeg væ-
ret en tur på Thurø, en afstikker til 
Skårup og på barsel et års tid. Lige 
nu er jeg barselsvikar i Sct. Jørgens og 
Bregninge kirker, hvor jeg har været 
rundt regnet et år, og når kirkebladet 

En stor tak
til alle! 
Mange tak for 
opmærksomheden 
ved mit 25-års 
jubilæum ved Vor 
Frue kirke. Menig-
hedsrådet havde 
hemmeligholdt 
alle planer, så jeg 
var lidt spændt 
på, hvad de dog 
kunne fi nde på! 

Det blev en her lig dag, som jeg 
aldrig vil glemme. 

Tak for det fi ne arrangement og de 
mange hilsener!

Anne-Grete Thestrup. 
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Præsteindsættelse, høst-
gudstjeneste og velkomst til 
nye konfi rmander
Søndag den 4. september kl. 10.00
Selvom vi bor i byen, er der meget at 
sige tak for, og høstgudstjenesten er 
først og fremmest en takkegudstjene-
ste for alt det, jorden har frembragt af 
gode grøntsager og frugter. Kirken vil 
i dagens anledning være pyntet med 
aks, blomster, grøntsager og andre 
dejlige vækster, der symboliserer hø-
stens frugtbare rigdom. 

Sognepræst Mai Bjerregaard Ander-
sen bliver indsat ved denne gudstje-
neste, og desuden byder vi velkom-
men til alle de nye konfi rmander og 
deres forældre. 

Efter gudstjenesten er der kirkefro-
kost i menighedshuset, hvor alle er 
velkomne. Tilmelding til frokosten på 
kirkekontoret senest onsdag den 31. 
august.

Stillegudstjeneste
Onsdag den 28. september kl. 17.00
Også i denne sæson er der mulighed 
for at deltage i en stillegudstjeneste - 
en kort gudstjeneste med tid til efter-
tanke og bøn. Liturgien er enkel med 
Taizésange og salmer, bibellæsning og 
bøn. 

Gudstjenesten tilrettelægges af den 
kristne meditationsgruppe, som mø-
des hver onsdag kl. 17.00 i kirken. 

levende om nogle af de mennesker, 
Slumstrup har mødt i dette særlige 
klima – og det handler om, hvorvidt 
den grundtviske energi stadig fi ndes. 
Det bliver helt sikkert en inspireren-
de og humørfyldt temadag. Så kom 
og vær med!

Spejdernes julestue 
Lørdag den 26. november kl. 10-14
Som tidligere år afholder spejderne 
julestue 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 mu-
lighed for at købe en fl ot dekoration 
eller årets juletræ. I den hyggelige ju-
lecafé bydes der desuden på en kop 
kaffe/the med kage. Der gratis entré.

 Hyggelig julehilsen
Conny Nielsen, gruppeleder

Skole for kirke 
og teologi
Kirkeskolens program for 
vinteren 2011/12 er nu 
udkommet og vil ligge 
fremme i kirkens våben-
hus. 

Tilmeldingsfristen er 10. august.
Se evt. me re på
www.skoleforkirkeogteologi.dk

Denne gang sker det i samarbejde 
med tidl. sognepræst i Ø. Skerninge, 
Mogens Mye. 

Temadag: Grundtvigsk energi
Søndag den 13. november kl. 10.00
På temadagen begynder højmessen 
undtagelsesvis kl. 10.30, men allerede 
fra kl. 10.00 vil der være musikalske 
indslag i kirken ved organisk Povl Chr. 
Balslev. Ved højmessen holdes prædi-
kenen af dagens foredragsholder Finn 
Slumstrup. Menighedsrådet er vært 
ved en let frokost og kaffe, hvortil 
man bedes tilmelde sig på kirkekon-
toret senest onsdag den 9. november. 
Efter frokosten vil Finn Slumstrup 
holde foredrag over emnet: Grundt-
vigsk energi.

Finn Slumstrup, forfatter og tidligere 
chef for Danmarks Radio P1, har hele 
livet været en del af Højskoledan-
mark. Her har han først og fremmest 
mødt arven fra Grundtvig i form af 
et særligt klima med en helt egen hu-
mor. Foredraget handler muntert og 
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Nyt fra kirkegårdene
På Svendborg 
kir kegårde er vi 
26 ansatte, hvor-
af en del er del-
tidsansatte, og et
par stykker er 
ansat i samar-
bejde med det 
offentlige i til-

skudsordninger. Langt de fl este er 
gartnere, som passer de 20 ha kirke-
gårde/byparker, og så har vi et par 
friske rengøringspiger nogle få timer 
om ugen, kapel- og krematoriean-
satte og kontorpersonale. Som noget 
nyt har vi ansat en gartner, som pas-
ser Kirkeby kirkegård, hvor vi har 
overtaget driften. Vi har alle travlt 
med at passe kirkegårdene for Sct. 
Nicolai, Vor Frue og Fredens sogne 
og nu også Kirkeby. 

På Kirkeby kirkegård har vi det sidste 
års tid omlagt en tredjedel af kirke-
gården, som har fået et nyt parkagtigt 
look. Det ser ikke alene godt ud, men 
bliver også nemmere at holde frem-
over. 

På Fredens kirkegård er det den for-
holdsvis nye parkkirkegård, der giver 
en del ekstraarbejde. Parkkirkegården 
har vist sig at blive ligeså populær, 
som vi havde håbet, og den udvikler 
sig hele tiden. Lige nu er vi i gang 
med at arrangere en stor smuk blom-
sterplads/bænkeplads i den nordlige 
ende af parken. Her er det meningen, 
at blomsterne fra de enkelte handlin-

ger skal placeres for ikke at ødelæg-
ge græsplænerne, og så vil der være 
et lille skilt, som fortæller, hvilken 
handling blomsterne kommer fra. 
Blomsterpladsen vil med dens frem-
toning blive et smukt element i park-
kirkegården, hvor man kan sætte sig 
og lade tankerne fare. 

Assistens kirkegård vil det næste års 
tid være præget af arbejde med om-
bygning af krematoriet og fi lterin-
stallation. Man må væbne sig med 
tålmodighed, for adgangsforholdene 
vil blive præget meget af denne pro-
ces. Det hele skulle gerne munde ud 
i et velfungerende og nyrenoveret 
krematorium, som vil være til stor 
gavn for halvdelen af Fyn og miljøet 
omkring os. Medarbejderne i kre-
matoriet får med denne renovering 
meget bedre arbejdsbetingelser, og vi 
synes, at vi på det arkitektoniske om-
råde har ramt plet. Urnelunden har 
på det sidste ændret udseende. De 
små karakteristiske gravstedsmure er 
kommet frem i lyset, efter vi har væ-
ret tvunget til at rydde beplantnin-

gen. Arkitekturen og ideen er derved 
blevet meget mere fremtrædende og 
synlig. 

Effektivisering, rationalisering og 
økonomisk bevidsthed har også nået 
folkekirken med de udfordringer, det 
bringer med sig i kølvandet. Kostpris-
beregninger på både kirkegårds- og 
krematorieområdet vil ændre pris-
sætningen i fremtiden på de danske 
kirkegårde, og det bliver spændende 
at se, hvordan det vil blive modtaget 
i befolkningen. Også bestyrelsesfor-
holdene på de store kirkegårde er 
blevet gransket og endevendt som 
følge af ny lovgivning fra kirkemini-
steriet. I samarbejde med Fyns stift 
og Svendborg provsti har vores tre 
menighedsråd besluttet, at Svend-
borg kirkegårde skal fortsætte som 
hidtil som en selvstændig enhed med 
eget regnskab og budget. Det er vi 
meget glade for. 

Med venlig hilsen 
Tommy Christensen 
kirkegårdsinspektør
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AUGUST
 3. kl. 10.30 Klokkekoncert. Laura Rueslåtten, Norge
 3. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
 3. kl. 21.00  Koncert. Miriam Mandipira 
 4. kl.  8.00 Klokkekoncert. Povl Chr. Balslev 
 4. kl. 12.00 Torvedagsandagt i kirken
 4. kl. 21.00 Koncert. Die Herren
 5. kl. 10.30 Klokkekoncert. Erik Kure, Danmark 
 5. kl. 23.00 Koncert. Latvian Voices 
 6. kl. 10.30 Klokkekoncert. Yoku Tajima, Japan
 7. kl. 11.15 Klokkekoncert. Volker Scheibe, Tyskland
10. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
10. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde i menigheds-

huset 
17. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
24. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
25. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Marianne Markmann-

Eriksen, saxofon, og Ida Hovalt, orgel
31. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

SEPTEMBER 
 4. kl. 10.00   Høstgudstjeneste. Præsteindsættelse. 

Kirkefrokost
 7. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
19. kl. 15.00 Café. Anne-Gerd Bonde: Erindrings-billeder
21. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
21. kl. 18.00  Menighedsmøde i menighedshuset 

Derefter senest kl. 20.00 åbent menig-
hedsrådsmøde 

26. kl. 13.00 Café. Udflugt til Hvidkilde Gods
28. kl. 17.00 Stillegudstjeneste
29. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Stefan Baur, saxofon, og 

Martin Norddahl, orgel

OKTOBER 
 3. kl. 15.00  Café. Kurt Løve Kølle: Historien om Svend-

borg Søfartsskole
 5. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
10. kl. 15.00  Café. Lene Bønnelykke: En fortælling om 

Nicaragua
12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
24. kl. 15.00 Café. Besøg på Svendborg Bibliotek
26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
26. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde i menigheds-

huset
27. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Spil Dansk Dagen. Chri-

stian Søgaard og Jan Schønemann
31. kl. 15.00  Café. Leif Damkier: Folkeviser – 

skillingsviser – klubviser 

NOVEMBER
 2. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
 7. kl. 15.00  Café. Mette Frederiksen og

Christina Bausager Jensen: 
Den danske grammatik i højsædet

 9. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
13. kl. 10.00  Temadag i kirken og menighedshuset. Finn 

Slumstrup
14. kl. 15.00 Café. Gunnar Pedersen: Julens blomster
16. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
19. kl. 12.30  Frokostkoncert med 

Sydfyns Amatør Symfoniorkester
23. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 
23. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde 

i menighedshuset
21. kl. 15.00  Café. Peder Thyssen: 

Fra en hverdag som gadepræst
24. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Rikke Petersen, fløjte,

og Ida Hovalt, klaver
28. kl. 13.00 Café. Julefrokost
30. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken A
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CaféCafé
Mandage i menighedshuset kl. 15-
17, når ikke andet er angivet. Der be-
tales 20 kr. pr. arrangement for kaffe.

19. september
Erindrings-billeder
”Petroleumsovn”, ”cigarrøg” og ”før  
-ste skoledag” dan ner billeder på 
nethinden og fremkalder erindringer, 
der knytter sig til et bestemt tids-
punkt eller sted, og som kan være 
forbundet med en særlig følelse. 

Mange erindrin-
ger ligger mere el-
ler mindre skjulte 
i hukommelsen, 
men kan dukke 
op spontant eller 
fremkaldes be-
vidst. Anne-Gerd 
Bonde, der er 
sognemedhjælper 

ved Vor Frue kirke, vil hjælpe os i 
gang med at fremkalde og snakke om 
erindringer.

26. september kl. 13.00
Udfl ugt til Hvidkilde Gods
Denne eftermiddag går turen til 
Hvidkilde Gods. I foråret var Christi-

an greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn på 
besøg i caféen for med udgangspunkt 
i Hvidkildes historie at fortælle om 
godset som virksomhed og rollen 
som moderne greve. Nu er vi til gen-
gæld inviteret på en rundvisning på 
godset. Vi drikker kaffe i præstegår-
den i Vester Åby, hvor organist ved 
Vor Frue, Ida Hovalt, bor. Hendes 
mand, Torkil Jensen, er sognepræst i 
Vester Åby og Åstrup sogne. Der er 
afgang fra Vor Frue kirke kl. 13.00.

3. oktober
Historien om Svendborg 
Søfartsskole
"På kristelig grund at meddele sø-
mænd gode og nyttige, efter deres 
tarv afpassede kundskaber" således 

udformedes i 1906 formålsparagraf-
fen for den nyoprettede højskole for 
søfolk. I løbet af sin 105 år lange ek-
sistens har skolen i takt med ændrin-
gen i skibsfarten fra sejl over damp til 
motorskibe gennemgået mange for-
andringer både i bygningsmasse, men 
også på det undervisningsmæssige 
område. Forstander Kurt Løve Kølle 
fortæller om Svendborg Søfartsskole 
og den kreds af kristne skibsførere, 
som dannede fundamentet i forenin-
gen Broderkredsen på Havet.

10. oktober 
En fortælling om Nicaragua
Lene Bønnelykke 
fortæller med bil-
leder og musik 
om det fattige 
mellemamerikan-
ske land Nicara-
gua og om, hvor-
dan det har væ-
ret for en dansk 
familie udsendt 
med IBIS at besøge landet efter det 
første demokratiske valg. Hun har fra 
1990-93 arbejdet med uddannelses-
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forløb for bondekvinder i Achuapa, 
en landsby i det nordlige Nicaragua, 
og har besøgt landet igen i 2011. 

24. oktober 
Besøg på Svendborg Bibliotek 
Kom med til et inspirationsbesøg 
på Svendborg Bibliotek, hvor Tina 
Mortensen viser rundt. Få idéer til 
læseoplevelser og hjælp til at lære 
det nye lånesystem at kende. Efter 
besøget mellem reolerne er der kaffe 
i mødelokalet på 1. sal. Vi mødes på 
biblioteket kl. 15.00.

31. oktober
Folkeviser - skillingsviser - 
klubviser 
Tidl. skoleinspektør Leif Damkier vil 
fortælle om de tre former for viser 
og give eksempler herpå. I perioden 

1770-1830 skete der på sangens om-
råde en del, som det er interessant at 
stifte bekendtskab med. Det gælder 
også det, man dengang kaldte "sel-
skabssange". Vi skal se, høre og synge 
viser og sange og få en oplevelse af 
noget af det, der gik forud for den 
folkelige danske fællessang, som den 
i dag bl.a. kommer til udtryk i høj-
skolesangbogen.

7. november
Den danske grammatik i høj-
sædet
Hvordan er det nu med komma, Og 
efter punktum m.m. ... Grammatik-
ken kan drille. Vi snakker om dansk 
grammatik og løser grammatikopga-
ver. Denne eftermiddag får vi besøg 
af Mette Frederichsen og Christina 
Bausager Jensen fra Haahrs Skole, 
Svendborg. De underviser begge i 
dansk - henholdsvis i udskolingen og 
indskolingen.
 
14. november 
Julens blomster
Blomsterdekoratør Gunnar Peder-
sen, Odense, fortæller og laver deko-
rationer til julen. Der vil være gode 
tips at tage med hjem, når man selv 
skal i gang med at lave juledekoratio-
ner. Desuden vil der være blomster 
til bortlodning. 

21. november 
Fra en hverdag som gadepræst
Gadepræst Peder Thyssen fortæller 
om sit opsøgende gadearbejde blandt 
Odenses hjemløse og om nogle af de 
skæbner, han her møder. Han under-
streger betydningen af, at kirken for-
lader sine beskyttende mure og opsø-
ger de mennesker, som andre ser ned 
på, i bedste fald har medlidenhed 
med, og giver dem værdighed og håb. 

28. november kl. 13.00
Julefrokost 
Året slutter med den traditionsrige 
julefrokost. Vi spiser god mad ved de 
festligt pyntede borde, hører en hi-
storie og synger julen ind med salmer 
og sange. Pris: 60 kr., som betales ved 
tilmelding i forbindelse med café-ef-
termiddagene eller på kirkekontoret.
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Onsdag d. 3. august kl. 21.00 
Koncert med Miriam Mandipira 
Miriam Mandipira 
er født og opvok-
set i Zimbabwe, 
hvor hun slog sig 
fast som en af lan-
dets ypperste jazz-, 
blues- og soulsan-
gerinder. Under sit 
et-årige ophold i Sydafrika blev hun 
hurtigt kendt under navnet ”Queen of 
Blues”. 

Torsdag d. 4. august kl. 21.00 
Koncert med Die Herren
Die Herren er kendt af de fl este for de-
res imponerende versioner af U2's mu-
sik. Die Herren har spillet sammen siden 
1991 og har i dag nærmest kultstatus i 
Danmark, som et af de mest troværdige 
og rå plagiat-bands i landet. I 2011 har 
Die Herren opbygget et koncept, som 
passer ind i kirkerummet! 

Fredag d. 5. august kl. 23.00 
Koncert med Latvian Voices 
Otte fremragende kvindelige sangere 
danner gruppen Latvian Voices, som 
mestrer musik tilbage til renæssancen 
helt op til de nye hits. De skal ople-
ves!!! 

Onsdag d. 3. august kl. 10.30-11.15 
Klokkekoncert med Laura 
Rueslåtten, Norge 
Den unge norske klokkenist opnåede 
ved sin debutkoncert tidligere på året 
enestående udmærkelser, så der venter 
en musikalsk oplevelse denne formid-
dag. 

Torsdag d. 4. august kl. 8.00 
Klokkekoncert 
med  Povl Chr. 
Balslev 
Svendborgs stads-
klokkenist åbner 
gammel torvedag 
med et festfyrvær-

keri af kendt musik omsat til klokke-
spil. Der vil desuden være en lille quiz, 
hvorefter tårnet er åbent for besøgen-
de.

Fredag d. 5. august kl. 10.30-11.15 
Klokkekoncert med Erik Kure, 
Danmark 
Erik Kure er vidt berejst som klokke-
nist i ind- og udland og er derudover 
klokkekonsulent for hele Danmark. Til 
daglig er han stadsklokkenist i Vejle. 

Lørdag d. 6. august kl. 10.30-11.15 
Klokkekoncert med 
Yoku Tajima, Japan 
Netop på årsdagen for Hiroshima 
kommer den japanske klokkenist Yoku 

Tajima og ”spiller for verdensfreden”, 
som hun selv udtaler! 

Søndag d. 7. august kl. 11.15-11.55 
Klokkekoncert med Volker 
Scheibe, Tyskland 
Den dygtige tyske klokkenist Volker 
Scheibe er til daglig klokkenist ved 
klostret i Kiel, som har et stort klok-
kespil med 50 bronze-klokker. Volker 
Scheibe har taget klokkenistuddannel-
sen ved den Nordiske klokkenistskole i 
Løgumkloster. 

Svendborg Festdage

International klokkespilsfestival 2011
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Yderligere info om koncerterne samt billetsalg hos Svendborg Festdage
www.svendborgfestdage.dk
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Torsdag d. 25. august kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med Marianne 
Markmann-Eriksen, saxofon, og 
Ida Hovalt, orgel 

Marianne Mark-
mann-Eriksen er 
uddannet musik-
lærer på Det Kgl. 
Danske Musik-
konservatorium og 
spiller også jazz, 
bl.a. i Sarah Elgeti 
Quintet. Ved den-
ne eftermiddags-
koncert kan man 

lytte til forskellige franske stemninger. 
Musikken er fra 1900-tallet og skre-
vet for altsaxofon og klaver af franske 
komponister som f.eks. Eugene Bozza 
og Jean Francaix. En dejlig blanding 
af romantiske og lyriske stemninger 
blandet med mere sprælske rytmer 
og afstikkere til det latinamerikanske 
rytmeunivers. Marianne Markmann-
Eriksen akkompagneres ved koncerten 
af Ida Hovalt, orgel. 

Torsdag d. 29. september kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med 
Stefan Baur, saxofon, og 
Martin Norddahl, orgel 
Saxofonisten Stefan Baur debuterede i 
2007 fra Det Kgl. Danske Musikkon-
servatoriums solistklasse, hvor han bl.a. 
studerede hos Jørgen Bove og Claus 

Olesen. Stefan 
Baur har taget 
diplomeksamen 
fra Conservato-
rium Van Am-
sterdam og har 
desuden læst 
musikvidenskab 
på Københavns 

Universitet. Selv om Stefan Baur er 
hjemme i både ny og gammel musik, 
er det i øjeblikket særligt formidling 
af den nyere musik, der har hans inte-
resse. Det har udmøntet sig i fl ere faste 
ensembler, der jævnligt optræder rundt 
omkring i landet. Ved koncerten i Vor 
Frue kirke akkompagneres Stefan Baur 
af Martin Norddahl, som ligeledes har 
gået på Det Kgl. Musikkonservatorium 
og i øvrigt er tidligere elev af organist 
Povl Chr. Balslev. 

Torsdag d. 27. oktober kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med Christian 
Søgaard og Jan Schønemann 
Søgaard/Schønemann duo behøver 

næppe nærmere 
præsentation på 
Sydfyn! De to lo-
kale musikere er 
garanter for en mu-
sikalsk oplevelse 
– her ved fyraftens-
koncerten på årets 
Spil Dansk Dag. 

Lørdag d. 19. november kl. 12.30
Frokostkoncert med Sydfyns 
Amatør Symfoniorkester 
Ved koncerten spiller Sydfyns Amatør 
Symfoniorkester – i daglig tale kaldt 
SAMS – bl.a. Haydns symfoni nr. 100 
og Strauss' Kejservals. Entré 50 kr./25 
kr. for studerende.

Torsdag d. 24. november kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med 
Rikke Petersen, fl øjte, 
og Ida Hovalt, klaver 
Ved fyraftenskoncerten i november 
måned medvirker fl øjtenisten Rikke 
Petersen, som er uddannet fra Det Fyn-
ske Musikkonservatorium og herefter 
har taget solistuddannelsen. Program-
met består af stykker til adventstiden 
for fl øjte og klaver af bl.a. komponi-
sterne Gabriel Fauré og Hartmann. 
Ved klaveret sidder Ida Hovalt. 

Sæt allerede nu kryds
i kalenderen 
6. december kl. 19.00: De ni læsninger 
11. december kl. 16.00: Julekoncert 
med Septimus
17. december kl. 16.00: Julekoncert 
med Vor Frues kantori 

Frokost- og fyraftenskoncerter 
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Gudstjenester
Aug.  4. kl. 12.00 Torvedagsandagt GMJ

 7. kl. 10.00 7. søndag efter trinitatis GMJ

14. kl. 10.00  8. søndag efter trinitatis AGT

21. kl. 10.00  9. søndag efter trinitatis GMJ

28. kl. 10.00  10. søndag efter trinitatis GMJ

Sept.  4. kl. 10.00 11. søndag efter trinitatis. Høstgudstjeneste 

  Præsteindsættelse. Kirkefrokost GMJ/MBA

11. kl. 10.00 12. søndag efter trinitatis  GMJ

18. kl. 10.00 13. søndag efter trinitatis MBA

25. kl. 10.00  14. søndag efter trinitatis  GMJ

28. kl. 17.00 Stillegudstjeneste Mogens Mye

Okt.   2. kl. 10.00 15. søndag efter trinitatis  GMJ

 9. kl. 10.00 16. søndag efter trinitatis. Kirkekaffe GMJ

16. kl. 10.00 17. søndag efter trinitatis   MBA

23. kl. 10.00 18. søndag efter trinitatis MBA

30. kl. 10.00  19. søndag efter trinitatis GMJ

Nov.   6. kl. 10.00 Alle helgens dag        MBA

13. kl. 10.30 21. søndag efter trinitatis. 

  Temadag. Musik fra kl. 10.00 GMJ

20. kl. 10.00 Sidste søndag i kirkeåret  GMJ

27. kl. 10.00  1. søndag i advent MBA 

Caroline Amalielund: 
6/9, 5/10 og 3/11 kl. 13.30 

Frøavlen: 
19/8, 13/9, 7/10 og 15/11 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.
Orlov sept.-nov.

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.

Mai Bjerregaard Andersen 
Herman Nielsens Vej 25 · 5700 Svendborg
Tlf. 2485 9112 · mai@bjerregaardandersen.dk
Træffes efter aftale · Fredag fri. 
Vikar sept.-nov.

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
Kordegne:  Birthe Helene Harlou og 
Birgitte Marcussen
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 december 2011
Deadline 1. november.

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

AGT: Anne-Grete Thestrup
GMJ: Gitte Meyer Jørgensen
MBA: Mai Bjerregaard Andersen
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