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Ja, det kunne jo godt være lyden af 
dalende sne, det er jo snart  jul, men 
jeg overser med stor evne alle jule-
stjerner og nisser indtil december. Så  
”stille lyd” er lyden, der ikke er der.

Som klokkespillet, der i en periode i 
sommer var ramt af lydudfald  – Men 
der gik ikke lang tid, så var det et ofte 
stille spørgsmål: Mangler der ikke…?  
Jeg havde det, som ved forårets sol-
formørkelse, der var lige pludselig 
ikke fuglesang på en formiddag – selv 
den meget syngende solsort var helt 
stille….  Der er lige nu en forening 
under stiftelse, med det formål at 
afskaffe kirkeklokkeklang over by-
ens gader – jeg skal ikke meldes ind!  
Som reaktion på den forening var der 

i Politiken, tror jeg, en der foreslog, 
at foreningen også skulle arbejde på 
afskaffelse af mågeskrig…. 

I samme ordspilskategori har jeg et 
begreb, der hedder  nærværende  i  
fraværet.  Der er personer, der ved 
deres fravær kan sætte en dagsorden 
for en fest eller et møde. Eller i det dag-
lige. Og nej, det er ikke sådan Vor Frue 
har det med vikardækning for organist 
og præst. Det  er bare anderledes og 
nyt  –  tak for ideer og arbejdsindsats 
til de mange på orgelbænken og  Mai 
som præst.  Jeg ved, at Povl har nydt 
opholdet i USA  og Anne-Grete  har 
været helt fordybet i messehagler.
Men nu er de begge tilbage i Vor 
Frue. 

Og jeg må også tilbage til det med jul. 
Kalenderen har mange arrangementer 
for den kommende måned – kom og 
vær med sammen med os andre.

Gode nytårshilsner og glædelig jul.
Inge Moritzen

Motivet på bladets forside viser Jesu fødsel og er et udsnit af 
altertavlen i kirkesalen på Cittadella i den italienske by Assisi. 
Cittadella er et kirkeligt center, der drives af frivillige medlem-
mer af den katolske kirke. 

Altertavlen er tredelt med et 
maleri af Madonna med bar-
net i midten. På hver side er 
der ni mindre kakler, der alle 
har bibelske kvindeskikkel-
ser som motiv. Heriblandt 
altså Maria med det næsten 
nyfødte Jesusbarn sammen 
med Josef og staldens dyr.

Stille lyd

Altertavlen i Cittadella, Assisi
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Jeg kender en 
mand, som ikke 
har haft noget 
nemt liv hver-
ken som barn 
eller som vok-
sen. Og det er 
ikke blevet let-
tere af, at han 
har levet efter 
devisen: Livet 

har vi for at slide det op. Om ham 
siger hans søster: ”Min bror er kom-
met igennem med jernvilje. Hvis han 
har besluttet, at livet er godt, så er 
det godt. Han vil have et godt liv og 
forsøger at ændre tilværelsen for sig 
selv og andre, hvis noget ikke ser for 
godt ud! Men der kan også være en 
smule verdensfjernhed over det. En 
benægtelse af tingenes tilstand.”

”Hvis han har besluttet, at livet er 
godt, så er det godt!” De ord kom 
jeg til at tænke på, da jeg og et par 
kolleger fi k stillet to simple spørgs-
mål: Hvad i dit arbejdsliv har været 
din største udfordring i foråret, og 
hvad glæder du dig mest til i efter-
året? Det første spørgsmål havde vi 
let ved at svare på. Det andet voldte 
os derimod problemer, måske fordi 
talen om elendighed anses for ånd-
fuld, hvorimod talen om det gode 
og glæden nemt bliver pinlig, fordi 
den er så banal. Eller som det ironisk 
udtrykkes i bogen ”Glæden - om la-

ster og dyder”: ”Glæden er for børn, 
spejdere, tumper og naturfolk. Man 
skal være dum for at være glad, og 
naiv for at tale om den.” Efter nogen 
tid dristede en sig dog til at sige: ”Jeg 
glæder mig til at fejre gudstjeneste, 
til at undervise konfi rmander og mi-
ni-konfi rmander og til at blive kaldt 
på, når der skal holdes dåb, begra-
velse eller bryllup.” Og glæden ved at 
løfte de opgaver, som nu engang er vi 
præsters, den kendte vi andre godt, så 
vi nikkede ivrigt. 

På den første side i Bibelen står: 
”Gud sagde: ”Der skal være lys!” Og 
der blev lys. Gud så, at lyset var godt, 
og Gud skilte lyset fra mørket. Gud 
kaldte lyset dag, og mørket kaldte han 
nat. Så blev det aften, og det blev mor-
gen, første dag.” Gud så, at det var 
godt – er et omkvæd, der går gennem 
hele skabelsesberetningen, og det ud-
trykker den tro, at livet helt grund-
læggende er en god gave. Men efter 
skabelsesberetningen følger synde-
faldsberetningen og uddrivelsen af 
Paradiset. Vi lever i en falden verden, 
hvor det onde og døden er realiteter. 
Aviser og TV er fyldt af krig, natur-
katastrofer og anden elendighed, og 
selv for os, der lever i et fredeligt og 
velstående land, kan tilværelsen være 
broget og barsk. 

Så er det i grunden ikke naivt el-
ler udtryk for verdensfjernhed eller 

dumstædighed at insistere på, at livet 
er godt og glædeligt, som Paulus f.eks. 
gør, når han siger: ”Glæd jer i Her-
ren! Jeg siger igen: Glæd jer!” Sådan 
skrev Paulus i sit brev til Filipperne 
og til os. Ikke fordi der var hændt 
ham noget ekstraordinært godt, el-
ler fordi han tilfældigvis var i super 
humør. Paulus skrev fra et fængsel, 
hvor han sad som fange på ube-
stemt tid og uden nogen viden om, 
hvad der ville ske. Og han fortsatte: 
”Vær ikke bekymrede for noget, men 
bring i alle forhold jeres bekymringer 
frem for Gud i bøn og påkaldelse med 
tak. Og Guds fred, som overgår al for-
stand, vil bevare jeres hjerter og tanker 
i Kristus Jesus.”

Sådan skriver en hårdt prøvet mand 
i troen på, at Kristus altid er foran 
os, og at der derfor intet er, som kan 
skille os fra Gud. Glæden i Herren er 
glæden i troen på Kristus, og den glæ-
de omfavner hele tilværelsen og er så 
stor, at den også kan rumme sorgen. 
Den kan optage al bekymring og uro, 
fordi den bærer fremtiden skjult i sig. 
Den er på uforklarlig vis urørlig.

”Hvis han har besluttet, at livet er 
godt, så er det godt!” - måske er det 
ikke en beslutning men en troens 
livsytring! 

Vikarpræst 
Mai Bjerregaard Andersen

Glæden er for naive tosser – eller hvad?
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Julehjælp fra menighedsplejen

Børnetræf med 
familiegudstjeneste
Torsdag den 1. december 
kl. 16.30

Op til jul har vi mulighed for at hjæl-
pe familier og enkeltpersoner med et 
mindre beløb. For at komme i be-
tragtning ved uddeling af julehjælp 
skal man have en meget trængt øko-
nomi og bo i Vor Frue sogn.

Ansøgningsskema kan hentes på kir-
kekontoret eller i kirkens våbenhus 

fra mandag den 28. november. An-
søgningen sendes/afl everes til kirke-
kontoret eller én af præsterne senest 
tirsdag den 6. december. Alle ansø-
gere får skriftligt svar i uge 49. 

Vor Frue sogns menighedspleje har 
en lille selvstændig ”kasse” (konto i 
banken), hvorfra der kan udbetales 

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 guds-
tjenester, koncerter og diverse arran-
gementer. Både små og store beløb til 
dette gode og vigtige formål modta-
ges med stor tak. Bidrag kan indsæt-
tes på konto 0815-8151603638.

Kom og vær med til familiegudstje-
neste i Vor Frue kirke. Minikonfi r-
manderne har spændende aktivite-
ter hele eftermiddagen, og de med-
virker ved gudstjenesten. Efterføl-
gende er der spisning i sognehuset, 
og minikonfi rmanderne får deres 
fi ne arbejdsmapper med hjem.

Anne-Gerd Bonde 
sognemedhjælper

Onsdag den 14. marts drager 4. og 5. 
klasser fra hele Svendborg provsti til 
Odense Domkirke for at synge sal-
mer. Også fra Vor Frue sogn deltager 
mange sangglade børn fra sognets 
skoler. Det er en forrygende ople-
velse at lytte til 800 børn, der syn-
ger salmer, så taget næsten letter på 
domkirken!

Salmesangsprojektet er en årligt til-
bagevendende begivenhed og er fort-
sat en stor succes. 

Projektet er et samarbejde mellem 
kirkerne og skolerne i Svendborg og 
omegn.
 

Gitte Meyer Jørgensen

Endnu en omgang salmesangEndnu en omgang salmesang
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Hildegard af Bingen - studiekreds 
Onsdag den 18. januar, 25. januar og 8. februar. kl. 17.45-19.30

Stillegudstjeneste
Onsdag den 1. feb. kl. 17.00  

Hildegard af Bingen (1098-1179) 
hører til blandt højmiddelalderens 
store skikkelser. Fra Hildegard var 
ganske lille, fi k hun stærke lys-syner, 
som hun ikke var i tvivl om, var Guds 
nærvær. I 1141 fi k hun en vision, 
hvori hun blev pålagt at nedskrive 
og offentliggøre sine visioner. Hen-
des syner er centreret omkring men-
neskets enhed med natur og kosmos 
og Kristi frelsesgerning i det enkelte 
menneske og i verden.

Efter en pavelig undersøgelse blev 
Hildegard af Bingen anerkendt som 
en profet. ”Rhinens Sibylle” blev 
hun kaldt. Det stille og regulerede 
klosterliv i Disibodenberg måtte nu
forenes med en uadvendthed i for-
hold til den verden, der lå uden for 
klosteret. Hildegard stod i livlig kor-
respondance med konger, kejsere og 
lægfolk, som søgte hendes råd og 

vejledning. Mange kom til hendes 
kloster, og hun rejste også selv ud 
og prædikede offentligt. Det sidste 
var uhørt for en kvinde på den tid. 
Samtidig skrev Hildegard teologiske 
værker, bøger om lægeurter og ikke 
mindst smukke meditative musik-
stykker til kirkebrug. 

Måske er det Hildegard af Bing ens 
stærke engagement, der stadig bræn-
der igennem. Hun blandede sig med 
samme ildhu i sin samtids storpolitik, 
i menneskets fortabthed og fysiske 
skavanker. Hildegard af Bingen var 
på en gang mystiker og meget jord-
bunden. Det gør hendes trosverden 
både spændende og relevant at stu-
dere også i vor tid. 

Over tre møder vil jeg fortælle om 
Hildegard af Bingens liv og visioner. 
Vi vil sammen læse nogle af hendes 

tekster, og organist Povl Chr. Balslev 
vil præsentere Hildegard af Bingens 
musik. Vi mødes i kirken til en kort 
musikandagt og fortsætter derefter i 
menighedshuset. Alle er velkomne. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Anne-Grete Thestrup

Stillegudstjenesten er en gudstjene-
steform, der passer det travle voksne 
menneske godt. Gudstjenesten er 
kort, men fuld af ro og tid til efter-
tanke, bøn og stilhed. Liturgien er 
enkel. 

Vi synger, læser i Bibelen og beder i 
fællesskab. Alle kan være med, og alle 
er velkomne.  

Stillegudstjenesten tilrettelægges af 
sognepræst Anne-Grete Thestrup og 
meditationsgruppen ved Lene Bøn-
nelykke. Meditationsgruppen mødes i 
Vor Frue kirke hver onsdag kl. 17.00. 



66

Temadagen begynder kl. 10.00 med 
højmesse ved Anne-Grete Thestrup. 

Menighedsrådet er vært ved en let 
kirkefrokost i menighedshuset. Til-
melding er nødvendig og sker ved 
henvendelse til kirkekontoret senest 
onsdag d. 21. marts. 

Efter frokosten er der foredrag. Na-
tionalmuseets store værk ”Danmarks 
Kirker” omfatter nu også vores kirkes 
historie. Fagfolk fra Nationalmuseet 

har undersøgt kirkens sten-, mur- og 
træværk. Inventaret er blevet fotogra-
feret og beskrevet, og gamle beskri-
velser, regnskabsbøger og inventarli-
ster er blevet studeret for at give en 
præcis beskrivelse af kirken. Der er 
dukket fl ere overraskelser op under-
vejs. Glæd jer til at høre om kirkens 
hvælvinger og det fi neste lille roman-
ske vindue, som vi slet ikke vidste, vi 
havde! Fra Nationalmuseet kommer 
Marianne Goral Krogh Johansen og 
Rikke Ilsted Kristiansen. De vil for-

tælle og besvare spørgsmål om Vor 
Frue kirkes bygningshistorie og in-
ventar. Det bliver rigtig spændende 
at se vores kirke med historiker-øjne! 

Temadagen slutter med en kort kon-
cert i kirken ligeledes med temaet 
"Fortid og nutid". Bl.a. vil der blive 
uropført en ny Maria-vise kompone-
ret af Povl Chr. Balslev. Han har ladet 
sig inspirere af en gammel node fra 
1413, som netop knytter sig til Vor 
Frue kirke i Svendborg.

Temadag: Vor Frue kirke 

– fortid og nutid
Mariæ bebudelsesdag søndag den 25. marts

Marianne G. K. Johansen Rikke I Kristiansen
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DECEMBER
 1. kl. 16.30 Familiegudstjeneste

 6. kl. 19.00 De ni læsninger. Efterfølgende kaffebord

 7. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

11. kl. 16.00 Julekoncert. Septimus

14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

17. kl. 16.00 Julekoncert. Vor Frues Kantori

21. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

28. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

JANUAR
 4. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 5. kl. 19.00 Helligtrekongers-musikandagt. Leikarar

 8. kl. 19.00 Nytårskoncert. Ollerup Musikefterskole

11. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

11. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde.
Vor Frue menighedshus 

16. kl. 15.00  Café. Bjarne Gregersen: 47 år som skriverkarl

18. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

18. kl. 17.45  Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: 
Hildegard af Bingen

23. kl. 15.00  Café. Niels C. Nielsen: Mig og min mormor

25. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

25. kl. 17.45  Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: 
Hildegard af Bingen

26. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Inger Allan, obo

30. kl. 15.00  Café. Mattias Skærved: At være dansk 
og dansk præst i Sydslesvig

FEBRUAR
 1. kl. 17.00 Stillegudstjeneste

 5. kl. 16.00 Kyndelmissekoncert. Kristian Lilholt

 6. kl. 15.00  Café. Anne-Grete Thestrup: 
Messehagelen og dens historie

 8. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 8. kl. 17.45  Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: 
Hildegard af Bingen

13. kl. 15.00  Café. Birte Westh: 
En lang rejse – Hospice Sydfyn

15. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

15. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 
Vor Frue menighedshus

22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

27. kl. 15.00   Café. Anne-Gerd Bonde og 
Ida Hovalt: Fællessalmesang

29. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

MARTS
 1. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Anne Vilain, cello

 5. kl. 13.00  Café. Besøg på Naturama. Mads Nielsen: 
Natur og drama på Naturama 

 7. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

12. kl. 15.00   Café. Birte Einer-Jensen og Lene Bønne-
lykke: En kreativ og aktiv eftermiddag 

14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

19. kl. 15.00  Café. Vibeke Syppli Enrum: 
Mitrovica – en delt by i Kosovo

21. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

21. kl. 19.30 Koncert. Den Danske Strygekvartet

25. kl. 10.00 Temadag: Vor Frue kirke – fortid og nutid

26. kl. 15.00 Café. Det sydfynske kagebord 

28. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

28. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 
Vor Frue menighedshus 

29. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Morten Øberg, saxofon
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CaféCafé
Mandage i menighedshuset kl. 15-17,
når ikke andet er angivet. Der betales 
20 kr. pr. arrangement for kaffe.

Den 16. januar
47 år som skriverkarl
Den 1. marts 2010 sluttede Bjarne 
Gregersen som journalist efter 47 
år. Han kom i lære som 18-årig og 
har tilbragt hele sit voksenliv med 
at skrive og nogle gange redigere 
avis. De sidste knap 25 år blev det 
på Svendborg-redaktionen på Fyns 
Amts Avis. Det er således livet som 
skriverkarl, Bjarne Gregersen denne 
eftermiddag vil berette om.

Den 23. januar
Mig og min mormor 

Socialdemokrat 
Niels Christian 
Niel sen kommer 
og fortæller om 
”Mig  og  min 
mormor”. 
Han siger selv: 
”Min kære mor-
mor døde tilbage 
i 1991, men hun 

fylder stadig meget i min bevidsthed. 
Hun og morfar drev i en årrække 
Mandø Kro. Alle mine sommerferier 
blev tilbragt på Mandø, og allerede 

som syvårig startede min butikskar-
riere, for da anskaffede mormor sig 
en iskiosk. Som ældste barnebarn, fi k 
jeg tjansen som førstemand. Hvor-
dan jeg så endte i Svendborg for 34 
år siden, er en lang historie...”

Den 30. januar
At være dansk og 
dansk præst i Sydslesvig

Mattias Skærved 
fortæller om at 
være dansk præst 
i Sydslesvig, og 
hvordan han op-
lever livet i det 
danske mindre-
tal syd for den 
danske grænse. 
Han er præst i 

byen Tønning og på halvøen Vestej-
dersted, der, som navnet antyder, lig-
ger ved Ejderens udløb til Vadehavet. 
I dette område har frisere, danskere 
og tyskere boet sammen i hundredvis 
af år, og ligesom området er præget af 
de forskellige kulturer, er de forskel-
lige kulturer lige så meget præget af 
hinanden.

Den 6. februar
Messehagelen og dens historie
Messehagel betyder gudstjenestekap-
pe. Messehagelen er præstens guds-
tjenestetøj. Sådan var det, da Ansgar 
kom til Danmark, og sådan er det 
stadigvæk. Messehagelen er ikke 
præstens private tøj. Den er en del 
af gudstjenestens udsmykning, og de 
skiftende farver signalerer søn- og 
helligdagenes placering i kirkeåret. 

Sognepræst Anne-Grete Thestrup vil 
fortælle om denne gamle kirkedragt 
og vise billeder af nogle af de mange 
fi ne, nye og gamle messehageler, vi 
har i Svendborg Provsti.

Den 13. februar
En lang rejse – Hospice Sydfyn

Første hospice i Danmark blev op-
rettet i 1992 på Sct. Lukas Stiftelsen 
i Hellerup. Der er nu 17 hospicer 
rundt om i landet, og stadig fl ere 
kommer til. Mange har derfor nu 
erfaringer som pårørende til hospi-
cebeboere, men der er også mange, 
som har forkerte forestillinger om 
hospice, f.eks. at det er dyrt. – Det er 
tværtimod gratis! Læge Birte Westh 
vil holde et indlæg om den historiske 
baggrund for hospice-tanken og fi lo-
sofi en bag. Hun vil desuden redegøre 
for, hvor langt man er med planerne 
om et hospice på Sydfyn. En fortælling 
om en god afslutning på en lang rejse.
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Den 27. februar
Fællessalmesang 
Gennem ord og musik vil vi gå på 
opdagelse i de tekster og melodier, 
vi har fået med i den nye salmebog. 
Sognemedhjælper Anne-Gerd Bon-
de fortæller om teksten, og organist 
Ida Hovalt sidder ved fl yglet for at 
lede den fælles salmesang. Der bliver 
rig lejlighed til at få stemmebåndene 
rørt og lære de nye salmer bedre at 
kende.

Den 5. marts kl. 13-15
Natur og drama på Naturama 
Naturama er det mest avancerede na-
turhistoriske museum i Nordeuropa. 
Med skiftende lys, avanceret lyd, fi lm 
og billeder af dyr og fugle iscenesat 
i et naturteater. Kom med på en tur 

til vands, til lands og i luften sammen 
med naturformidler Mads Nielsen 
og hør de fascinerende historier fra 
naturens verden. Vi dykker ned i det 
blå univers til havets kæmper og mø-
der kaskelotten, sejhvalen og spæk-
huggeren. Vi hører kronhjortens brøl 
og kommer tæt på moskusokser, elge, 
ulve og vildsvin. Vi slutter højt til 
vejrs og hører de fantastiske historier 
om nogle af havens fugle. Bemærk at 
arrangementet foregår på Naturama, 
Dronnigemaen 30.  Pris: 50 kr. incl. 
kaffe.

Den 12. marts
En kreativ og aktiv eftermiddag
Billedmager Birte Einer-Jensen og 
projektleder Lene Bønnelykke står 
i fællesskab for en hyggelig og fest-
lig eftermiddag. De har fundet små 
nipsting og spændende spillerier. 
Kom og vær aktiv og få et godt grin. 
Du vil helt sikkert blive stillet over 
for en udfordring. 

Den 19. marts
Mitrovica – en delt by i Kosovo 

I 2009 indgik den hollandske NGO 
"Spark" et samarbejde med to fynske 
uddannelsesinstitutioner om at skabe 

et uddannelsestilbud til unge i Koso-
vo. Udover at udvikle et lokalt tilbud 
om uddannelse indeholder projektet 
også et samarbejde på tværs af reli-
giøse og etniske skel. Projektet byg-
ger på en gammel drøm om at bygge 
en skole midt over fl oden Ibar, hvor 
etniske serbere kunne gå ind af en 
nordlig indgang, mens etniske alba-
nere kunne bruge en sydlig indgang. 
Denne drøm afspejler den etniske 
deling af byen Mitrovica, hvor ho-
vedparten af serberne bor nord for 
fl oden og albanerne syd for. Socio-
log Vibeke Syppli Enrum har siden 
januar 2010 opholdt sig i Mitrovica 
en uge om måneden og vil dele sine 
oplevelser herfra.

Den 26. marts
Det sydfynske kagebord

Cafésæsonen slutter af med det helt 
store kaffebord med alt godt til ga-
nen. Kom med din yndlingskage, de 
bedste boller, favoritsmåkager eller 
dit lækreste brød. Det er kun fanta-
sien, der sætter grænsen. Der bliver 
også tid til at synge sammen og lytte 
til en god historie.  
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Anne Vilain Inger AllanOllerup Musikefterskole

Tirsdag den 6. december kl. 19.00
De ni læsninger
Traditionen tro fejrer vi adventsmåneden med en aften, der 
efter engelsk tradition indeholder læsninger, kor, instrumen-
talmusik samt fællessang. Kirkens ansatte samt folk fra me-
nigheden medvirker ved en stemningsfuld aften i kirken, der 
kun er oplyst af stearinlys. Efterfølgende er der kaffe og mere 
sang i menighedshuset.

Søndag den 11. december kl. 16.00
Julekoncert med Septimus
Det lokale kor Septimus under ledelse af Niels Bystrup opfø-
rer Haydns Messe i Bb-dur for kor og orgel. Ved orglet sidder 
Povl Chr. Balslev. Herudover vil koret synge satser over fl ere 
af julens dejlige sange.

Lørdag den 17. december kl. 16.00
Julekoncert med Vor Frues Kantori
Den traditionsrige julekoncert med Vor Frues Kantori er i 
år lagt på sidste lørdag før jul. En del af satserne vil være 
Maria-sange. Således synger koret bl.a. Brittens: Hymn to the 
virgin, Ola Gjeilos: Tota Pulchra og Povl Chr. Balslevs: Ave 
vera virginitas. 

Udover de særlige satser synger koret selvfølgelig også et par 
afdelinger med mere kendte juletoner, ligesom publikum får 
lov at synge med på et par af julesangene.

Torsdag den 5. januar kl. 19.00
Helligtrekongersaften med Leikarar
Julen rundes af med en musikandagt helligtrekongersaften. 
Ved andagten medvirker musiktruppen Leikarer, der spiller 
middelaldermusik. Leikarer er et oldnordisk ord, som bety-
der "underholdere". Leikarer har til formål at formidle forti-
dens musikkultur på baggrund af kalkmalerier, overleverin-
ger og arkæologiske fund. Kom og vær med til en spændende 
og meget stemningsfuld aften i Vor Frue kirke.

Søndag den 8. januar kl. 19.00
Ollerup Musikefterskoles nytårskoncert
Traditionen tro gæster Ollerup Musikefterskole Vor Frue 
kirke anden søndag efter nytår og leverer et festfyrværkeri af 
en nytårskoncert.

KoncerterKoncerter
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Morten Øberg Leikarar Vor Frue Kantori

Torsdag den 26. januar kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Inger Allan, obo
Solisten ved årets første fyraftenskoncert, Inger Allan, har en bred 
musikalsk baggrund. Hun har læst musikhistorie og taget musik-
pædagogisk eksamen i hørelære og har herudover også i en kort 
periode været musikchef for Randers Byorkester. I en længere år-
række var hun uddannelsesleder ved Det Kgl. Danske Musikkon-
servatorium og senest rektor for det Fynske Musikkonservato-
rium. Men det er som obospiller, vi skal opleve Inger Allan denne 
eftermiddag. Hun akkompagneres af organist Povl Chr. Balslev.

Søndag den 5. februar kl. 16.00
Kyndelmissekoncert med Kristian Lilholt
For to år siden besøgte Kristian Lilholt Vor Frue kirke, og 
mange af tilhørerne ytrede efterfølgende ønske om en gen-
tagelse af succesen. Det sker nu ved denne Kyndelmisse-
koncert med Lilholt trio. Entré 100 kr. Se mere om Kristian 
Lilholt på: www.kristianlilholt.dk. 

Torsdag den 1. marts kl. 16.15 (Obs dato)
Fyraftenskoncert med Anne Vilain, cello
Februar måneds fyraftenskoncert er fl yttet til første torsdag i 
marts pga. vinterferien. Til denne koncert har cellisten Anne 
Vilain og organist Povl Chr. Balslev sammensat et spændende 
program af ny musik for cello og orgel/klaver – bl.a. et par ur-
opførelser. Herudover vil duoen improvisere et par stykker på 
stedet, så der venter en ganske særlig koncert, lover duoen! 

Onsdag den 21. marts kl. 19.30
Koncert med Den Danske Strygekvartet 
En koncert med en i sandhed dansk verdenskvartet i sam-
arbejde med Ollerup Musikefterskole. Den Danske Stryge-
kvartet – tidligere kendt som Den Unge Danske Strygekvar-
tet – blev stiftet i vinteren 2001 og debuterede på Copenha-
gen Summer Festival i 2002. 
I løbet af kort tid gjorde kvartetten sig med sin engagerede 
og medrivende stil bemærket vidt omkring, og blev hurtigt 
et af de mest lovende ensembler i den klassiske musikver-
den i lang tid. Efter sejren i P2’s kammermusikkonkurrence 
i 2004, blev kvartettens gode renommé i Danmark cemente-
ret, og siden har Den Danske Strygekvartet været en hyppig 
gæst på såvel danske som internationale kammermusiksce-
ner. Senest modtog kvartetten i 2011 den prestigefyldte pris 
”Carl Nielsen-pris”. 
Entré: 100 kr.

Torsdag den 29. marts kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Morten Øberg, saxofon
Saxofonisten Morten Øberg behøver næppe nærmere 
præsentation, da han i løbet af de sidste mange år har 
markeret sig som en af Fyns absolut bedste musikere 
inden for mange genrer. Samarbejdet med organist Povl 
Chr. Balslev er dog helt nyt, og duoen lover en koncert, 
der får det bedste frem i de to instrumenter, saxofonen 
og orglet!
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Gudstjenester

Caroline Amalielund: 
Juleaften kl. 10.00. 
Den 17/1, 8/2 og 15/3 kl. 13.30  

Frøavlen: 
Juleaften kl. 14.00.
Den 13/1, 7/2 og 9/3 kl. 10.30

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
Kordegne:  Birte 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 april 2012
Deadline 1. marts.

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

 1. kl. 16.30 Familiegudstjeneste Anne-Gerd Bonde / GMJ
 4. kl. 10.00 2. søndag i advent GMJ
 6. kl. 19.00  De ni læsninger AGT / GMJ
11. kl. 10.00  3. søndag i advent, kirkekaffe AGT
18. 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

 1. kl. 16.00  Nytårsdag. ”Nytårskur” i våbenhuset AGT
 5. kl. 19.00 Helligtrekongers-musikandagt GMJ
 8. kl. 10.00  1. søndag efter helligtrekonger. Kirkekaffe GMJ
15. kl. 10.00 2. søndag efter helligtrekonger AGT
22. kl. 10.00 3. søndag efter helligtrekonger GMJ
29. kl. 10.00  Sidste søndag efter helligtrekonger AGT

 1. kl. 17.00 Stillegudstjeneste Meditationsgruppen /AGT 
 5. kl. 10.00 Søndag septuagesima GMJ
12. kl. 10.00 Søndag seksagesima. Kirkekaffe GMJ
12. kl. 14.00 Konfi rmandgudstjeneste GMJ
19. kl. 10.00 Fastelavnssøndag AGT
26. kl. 10.00 1. søndag i fasten AGT

 4. kl. 10.00 2. søndag i fasten GMJ
11. kl. 10.00  3. søndag i fasten AGT
11. kl. 14.00 Konfi rmandgudstjeneste AGT
18. kl. 10.00 Midfastesøndag GMJ
25. kl. 10.00  Mariæ bebudelsesdag. Temadag AGT

dec.

jan.

mar.

feb.


