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2. august er det Torvedag, med den 
årlige middagsandagt og liv og glade 
dage over hele plænen. Fint i tråd 
med planerne om at åbne byens rum 
og pladser. Der er en arkitektkonkur-
rence om Svendborg kommunes pla-
ner for området, hvor Torvet, og Vor 
Frue, er med i 1. etape.
  
Jeg synes, at mange af projekterne 
på borgermødet så spændende ud, 
men alt kan ikke komme med i den 
endelige plan – og ideen med bænke 
og hyggekroge på græsplænen – ikke 
med min gode vilje. Og jeg undrer 
mig nogen gange over, hvem rydder 
egentlig op hjemme ved vores mange 
plænegæster???

12. september er der menigheds-
møde og valgorienteringsmøde her 
i Vor Frue sogn. Det kan man læse 
mere om i indlægget fra formanden 
for valgudvalget. Jeg har ikke plan-
lagt ikke at stille op igen, men det er 
et stort arbejde for de fl este at være 
rådsmedlem her i sognet.
 
7. oktober skal der være indsættelse 
af den præst, der skal vikariere for 
Gitte i årets sidste kvartal. Det er Fy-
ens Stift, der ansætter præster i korte 
vikariater, og der er endnu ikke sat 
navn på vores vikar, men kom og hils 
på vedkommende ved kirkekaffen 1. 
søndag i oktober.

2/8, 12/9, 7/10 og 4/11
– da står der Vor Frue i min kalender
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En gave
Marie Bentsen f. Block blev døbt og 
konfi rmeret i Vor Frue kirke. Til hen-
des 70 års fødselsdag i 1929 havde 
hendes børn fået malet et billede af 
Vor Frue kirkes døbefont og prædi-
kestol. 

Marie Bentsens barnebarn, Mette 
Egholt Rasmussen, har skænket Vor 
Frue dette maleri, da familien ikke 
længere har tilknytning til Svendborg 
og Vor Frue. Sammen med maleriet 
fi k vi fotografi er og talen, der blev 

holdt ved overrækkelsen af gaven i 
1929, samt et salmeblad fra Marie 
Bentsens bisættelse i 1937. Det blev 
en meget hyggelig eftermiddag, da 
Mette Egholt Rasmussen og datteren 
Else Egholt d. 23. maj kom på besøg 
og havde maleriet med. 

Billedet er malet af Hans Rasmussen, 
som var kendt for sine kirkeinteriører. 
Maleriets værdi ligger ikke så meget 
i det kunstneriske som i den histori-
ske dokumentation af kirkens indre i 
1929. Døbefonten er billedets centrale 
motiv. Alt træværk var brunt og rum-
met synes at trænge til kalkning. 

En bænk er noget umotiveret place-
ret under prædikestolen og farver i 
ruderne over døren til sakristiet an-
tyder muligvis de tidligere farvede 
ruder. 
 
Sognepræst Anne-Grete Thestrup

4. november er der bispevielse i 
domkirken i Odense. Der er 4 kan-
didater til stillingen. Der er mange 
tidsfrister i forbindelse med et bispe-
valg, men det er heldigvis biskoppens 
eget kontor, der styrer det – og det er 
præster og rådsmedlemmer, der kan 
være med til at vælge den nye biskop.

4/8, 24/9, 8/10 og 11/11 – det er også 
dage markeret i min kalender, og fi nd 
selv grunden her i kirkebladet…..

Højsommerhilsen
Inge Moritzen
formand for menighedsrådet
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Nej, vel? I visse situ-
ationer er det uhyre 
vigtigt, at man får 
de rette folk til at 
udføre et bestemt 
stykke arbejde. Lad 
mig derfor fortælle 
en beretning. 

En onsdag eftermiddag for nogle år siden 
ringede en mand til mig. ”Min far er død,” 
sagde han. ”Det er jeg da ked af at høre,” 
sagde jeg. ”Ja, vi er også i chok. Og nu skal 
min søster og jeg stå for begravelsen.” Vi 
fandt frem til en dato for begravelsen, og 
så sagde jeg til ham, at jeg meget gerne 
ville mødes med ham og hans søster, så 
jeg kunne få noget at vide om deres far og 
skrive en personlig tale. På den måde ville 
de få en højtidelig og varm afsked med 
ham. ”Det vil vi rigtig gerne”, sagde han. 
”Ja, vi skal have vores datter konfi rmeret 
på søndag, så hun har det rigtig svært lige 
nu.” ”Det forstår jeg godt,” sagde jeg. Vi 
aftalte, at vi skulle mødes dagen efter. Til 
slut i samtalen sagde sønnen pludselig: ”Ja, 
vores far var ikke medlem af folkekirken. 
Det har han ikke været i 12 år. Det kom 
også som et chok for os. ”Jeg måtte så med-
dele sønnen, at jeg naturligvis respekterede 
afdødes ønske. Og når han havde meldt 
sig ud af folkekirken, kunne der ikke være 
en kirkelig begravelse. ”En udmeldelse skal 
selvfølgelig altid respekteres og tages alvor-
ligt,” sagde jeg. ”Det forstår jeg godt,” sagde 
sønnen. ”Men så må vi jo selv fi nde ud af 
noget.” ”Jeg er virkelig ked af det på jeres 
vegne,” sagde jeg. Et par dage efter fi k jeg 

besøg af sønnen. ”Ja, det blev en lidt tom 
omgang. Der manglede godt nok noget, da 
vi stod der ved kisten, og der ikke skulle 
være noget. Jeg meldte mig også ud af 
folkekirken for et par år siden uden over-
hovedet at gennemtænke konsekvenserne. 
Men nu vil jeg gerne ind igen. Jeg vil have 
styr på tingene. Jeg skal jo have min dat-
ter konfi rmeret, og jeg har gået med hende 
i kirke fl ere gange. Og hvis der skulle ske 
noget med mig, så ønsker jeg ikke, at min 
familie skal stå i den situation, som jeg var i 
med min far,” sagde han. Og derfor meldte 
han sig ind igen.
 
Jeg har efterhånden haft en del sager, der 
ligner ovenstående. Det er trist og rigtig 
ubehageligt at være præst i disse situationer. 
Det gør ondt på mig, når jeg sidder med 
pårørende, som er knust af sorg efter et 
dødsfald, men hvor afdøde har fravalgt den 
kirkelige begravelse og ikke har informeret 
sine nærmeste om det. At melde sig ud af 
folkekirken er en helt personlig afgørelse, 
men en afgørelse, der bliver taget alvorligt. 
Nogle gange skyldes udmeldelsen, at man 
gerne vil spare lidt penge. At folk så alli-
gevel forventer, at kirken stiller med præst, 
kirketjener, organist og korsangere, forstår 
jeg simpelthen ikke. Selvfølgelig begraver 
jeg ikke udmeldte, som i levende live har 
foretaget den aktive handling, det valg at 
melde sig ud. Det ville være et overgreb på 
den afdøde. Det sker af og til, at folk i vrede 
melder sig ud af folkekirken, fordi de bliver 
sure på en præst, eller fordi medierne har 
et eller andet kirkeligt emne oppe og ven-
de. Jeg ønsker at sige til de mennesker: Bliv 

dog i stedet og kæmp for det, du står for. 
Jeg kender heldigvis også adskillige, som si-
ger: ”Jeg betaler med glæde min kirkeskat, 
for jeg ønsker ikke at afkristne Danmark. 
Jeg ønsker at bidrage til kirken som en kul-
turbærende institution med et uendelig 
vigtigt værdisæt i vores vestlige demokrati.”
 
Noget andet er, at begravelsen er en vigtig 
del af et sorgforløb. Folk siger tit efter en 
begravelsessamtale: ”Hold da op, det var en 
helt terapeutisk proces at få talt alt igen-
nem. At få talt om et helt menneskeliv 
med de oplevelser, skønne minder, sorger, 
frustrationer, skænderier og sygdom, der 
har været.” En sidste ting er, at en begra-
velse og et gravsted er meget dyrere for 
ikke-medlemmer end medlemmer af fol-
kekirken. En begravelse er en stærk, ved-
kommende og personlig handling, hvor 
det forkyndes, at Gud aldrig slipper os. 
Begravelsesritualet bringer lys, mod og håb 
ind over vores hverdagsliv og kan rumme 
selv den største sorg. Folkekirken er ekspert 
i gedigne, højtidelige og livsbekræftende ri-
tualer. 

Ville du gå til en fodlæge, hvis du skulle 
have trukket en tand ud. Nej, vel? Kirken 
har et hav af tilbud – også til dig. Og hvis 
du har brug for at tale om liv, død, begra-
velse, liv efter døden eller få en sjælesorgs-
samtale, så kan du altid ringe, maile, sende 
en sms, så vi kan aftale et møde. Du er altid 
velkommen.

Jeg ønsker alle i sognet en skøn sommer 
med sol, nærvær, varme og Guds velsignelse!

3

Sognepræst 
Gitte Meyer Jørgensen

Ville du gå til fodlæge, hvis du
skulle have trukket en tand ud?
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6. klasser arrangerede 

musikgudstjeneste 
I juni måned deltog 45 elever fra 6. 
klasserne på Haahrs skole i et pro-
jekt i Vor Frue kirke. Eleverne havde 
sammen med to lærere gjort et godt 
forarbejde hjemme på skolen. I to 
dage blev der under vejledning af 
sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 
og organist Povl Chr. Balslev arbej-
det koncentreret med at skrive bøn-
ner, indøve musik og planlægge en 
musikgudstjeneste, der kom til at 
afslutte projektet. Store emner som 
vrede, afmagt, magtesløshed, frustra-
tion, sorg og håb blev behandlet. 150 
forældre og anden familie deltog i 
musikgudstjenesten, og det hele slut-
tede af med kaffe i menighedshuset. 

Én af drengene sagde efterfølgende 
til sin mor: ”Ved du hvad mor, jeg 
kan faktisk rigtig godt lide at være i 
kirken. Man bliver sådan helt rolig 
og afslappet derinde. Det er et rigtig 
godt sted at være!”

Torvedagsandagt
Torsdag d. 2. august

Efter klokkespillet kl.12.00 er alle 
velkomne i Vor Frue kirke til en kort 
andagt ved sognepræst Anne-Grete 
Thestrup. Inviter naboer og gode 
venner med indenfor til et øjebliks ro 
og salmesang i det gamle kirkerum.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 23. september kl. 10.30

Vi håber på godt vejr og inviterer alle 
til udendørs høstgudstjeneste foran 
Svendborg Søfartsskole, Overgade 
6. Fra skolen er der den fi neste ud-
sigt over by, havn og sund! Skulle det 
blive regn og rusk, har vi fået lov til 
at fl ytte indendørs på skolen. 

Efter gudstjenesten er der en let kir-
kefrokost, hvortil man bedes tilmelde 
sig på kirkekontoret tlf. 6221 1161 
eller mail: kordegn@vorfruekirke.dk. 
Frokosten koster 20 kr., som betales 
på dagen. Efter frokosten vil der bli-
ve mulighed for en rundvisning.

Kirkens Korshærs

100-års jubilæum
Lørdag d. 29. september kl. 13.00

I april måned blev det fejret, at Kirkens 
Korshær har været 25 år i Svendborg. 
Gennem alle årene har et utal af dår-
ligt stillede mennesker haft mulighed 
for at besøge varmestuen i Ørkildsga-
de. Døren er altid åben og ensomme, 
hjemløse og folk med misbrug og 
psykiske lidelser har for en stund følt 
omsorgen, varmen og nærværet, der 
er kendetegnet for Kirkens Korshærs 
arbejde. 

Men organisationen er endnu ældre. 
Kirkens Korshær fylder den 12. okto-
ber 100 år. Det fejres med en gudstje-
neste i Vor Frue kirke og efterfølgende 
vandring til Maritimt Center, hvor der 
drikkes kaffe. 
  
Evt. bidrag til Kirkens Korshærs 
varmestue kan indsættes på konto i 
Svendborg Sparekasse: Reg. nr. 0815, 
kontonr. 8158650401329

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 3. oktober kl. 17.00

Stillegudstjeneste er en gudstjeneste-
form, der går imod tidens travlhed 
og jag. Her sænkes tempoet, og alle 
sanser åbnes i det gamle kirkerum. 
Gennem bibeltekster, salmer, bøn 
og Taizé-sang bliver vi et lyttende 
og modtagende fællesskab. Alle kan 
være med, og alle er velkomne. 

Drengenes skateboards blev parkeret 
i våbenhuset under generalprøven
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Stillegudstjenesten tilrettelægges 
i samarbejde mellem Anne-Grete 
Thestrup og meditationsgruppen, 
som mødes i Vor Frue kirke hver ons-
dag kl. 17.00.

Nordatlantisk temadag
Søndag d. 11. november

I lighed med tidligere vil der dette 
efterår være en spændende temadag 
i Vor Frue kirke og menighedshus. 
Programmet vil byde på nordatlanti-
ske indslag fra både Grønland, Island 
og Færøerne.

Dagen begynder i kirken med en 
festlig gudstjeneste kl. 10. Herefter 
fortsættes der i menighedshuset med 
en let frokost, hvor der bl.a. vil blive 
mulighed for at smage nordatlanti-
ske specialiteter. Efter et spændende 
foredrag serveres der grønlandsk kaf-
femik. Dagen slutter med musik i 
kirken.

Frokosten koster 20 kr., og man be-
des tilmelde sig senest d. 8. novem-
ber til kirkekontoret tlf. 6221 1161, 
mail: kordegn@vorfruekirke.dk

Økumenisk møde: 

Åbne Døre
Onsdag d. 21. november kl. 19.00

Åbne Døre er en upolitisk, internatio-
nal missionsorganisation, som arbejder 
på tværs af kirker og foreninger med 
en omfattende tjeneste verden over. 

Organisationen arbejder for, at krist-
ne, der forfølges i deres hjemlande, 
ikke skal blive glemt, og oplysning og 
bøn er to sider af samme sag, når det 
gælder støtte til nødlidende kristne. 

Mødet holdes hos Frelsens Hær, Lun-
devej 2.

Nye konfi rmander
De kommende konfi rmander blev 
tilmeldt i begyndelsen af juni, men 
der er stadig ledige pladser. Skulle en 
konfi rmand ikke være døbt, kan det 
sagtens lade sig gøre at følge under-
visningen og blive døbt på et tids-
punkt inden konfi rmationen. Er en 
konfi rmand i tvivl om, om han/hun 
ønsker at blive konfi rmeret, kan det 
anbefales at følge undervisningen og 
senere tage stilling til selve konfi rma-
tionen. 

Undervisningen begynder i uge 37. 
Tilmelding og yderligere oplysninger 
ved henvendelse til en af præsterne.

Konfi rmationsdagene i 2013 er søn-
dag d. 5. maj og søndag d. 12. maj.

Skole for Kirke og Teologi
Undervisningen i 
kirkeskolen er et 
oplysningstilbud 
til voksne, der 
kunne tænke sig 
at lære mere om 
kristendom og om 
kirkens historie 
og lære. Tilbudet 
består af dels et 
grundkursus, dels 
en række tema-
dage. Grundkurset omfatter 4 lørdage 
i efteråret og 3 lørdage i det tidlige 
forår. Temadagene omfatter 4 lørdage. 
Emnet er denne vinter: Den enkelte 
og fællesskabet. Læs mere om indhold, 
tider og steder i programmet, som 
kan hentes i våbenhuset eller læses 
på: www.skoleforkirkeogteologi.dk 

Julehjælp
Selv om det stadig er sommer, og det 
næsten ikke er til at tænke på det, 
så bliver det snart jul igen. Og med 
julen også et presserende problem. 
Indtil nu har vi kunnet hjælpe hårdt 
trængte mennesker i Vor Frue sogn 
med et mindre beløb i december. 
Det får vi svært ved i fremtiden, da 
P.M. Knudsens Legat nu er brugt op.

Skulle der være læsere, der vil støtte 
denne vigtige og værdsatte håndsræk-
ning til mennesker, for hvem julen er 
en hård belastning, så modtager vi 
gerne et bidrag til menighedsplejen: 
reg. nr. 0815, kontonr. 8151603638. 
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AUGUST
  1. kl. 10.30  Klokkekoncert. Karel Keldermans, Illinois 

  1. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

  2. kl.   8.00   Klokkekoncert. Povl Chr. Balslev, Danmark

  2. kl. 12.00  Torvedagsandagt i kirken. AGT

  2. kl. 21.00  Koncert. Claus Hempler og Dicte

  3. kl. 10.30  Klokkekoncert. Vegar Sandholt, Norge

  3. kl. 24.00  Klokkespil ved Povl Chr. Balslev, Danmark 

  4. kl. 10.30  Klokkekoncert. Peter Langberg, Danmark

  4. kl. 23.00 Koncert. Kiev kammerkor

  5. kl. 10.00   Højmesse. 9. søndag efter trinitatis. GMJ

  5. kl. 21.30  Koncert. Via Artis med spanske 
gæstemusikere 

  8. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

  8. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde i menigheds-
huset  

12. kl. 10.00  Højmesse. 10. søndag efter trinitatis. AGT

15. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 

19. kl. 10.00  Højmesse. 11. søndag efter trinitatis. GMJ

22. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 

26. kl. 10.00  Højmesse. 12. søndag efter trinitatis. GMJ

29. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

30. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Rikke Pedersen, fløjte, 
og Ida Hovalt, orgel.

SEPTEMBER
  2. kl. 10.00  Højmesse. 13. søndag efter trinitatis. GMJ

  5. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

  5. kl. 19.30 Koncert. Vor Frues Kantori

  9. kl. 10.00   Højmesse. 14. søndag efter trinitatis. GMJ

12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

12. kl. 19.30  Menigheds- og valgorienteringsmøde i 
menighedshuset

16. kl. 10.00  Højmesse. 15. søndag efter trinitatis. 
Modtagelse af nye konfirmander.
 AGT/GMJ

17. kl. 15.00  Café. Aase Mollerup: Sundhedsplejerske 
på Nørrebro

19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

19. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde i 
menighedshuset

23. kl. 10.30  Høstgudstjeneste ved Svendborg 
Søfartsskole. 16. søndag efter trinitatis. 
GMJ/AGT

24. kl. 13.00  Café. Udflugt til Vor Frue kirke i Nyborg

26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

27. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Birgitte Ebert, orgel

29. kl. 13.00  Kirkens Korshærs 100-års jubilæum. AGT

30. kl. 10.00  Højmesse.  17. søndag efter trinitatis. AGT

AGT: Anne-Grete Thestrup
GMJ: Gitte Meyer Jørgensen

NY KALENDER
I dette nummer af kirkebladet er gudstjenester og andre arrangementer som forsøg 
samlet i én kalender. Kalenderen er lige til at tage ud og sætte på opslagstavlen.
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OKTOBER
  1. kl. 15.00  Café. Elin og Arne Jensen: Rejsen til Indien

  3. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. AGT

  7. kl. 10.00  Højmesse. 18. søndag efter trinitatis. 
Indsættelse af vikarpræst. Kirkekaffe.  

  8. kl. 15.00  Café. Anne-Gerd Bonde og vikarpræsten: I 
kirkens værksted

10. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

10. kl. 19.30 Koncert. Fontana

14. kl. 10.00  Højmesse. 19. søndag efter trinitatis. AGT 

17. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

19. kl. 19.30  Koncert. Unge musikere fra hele verden 

21. kl. 10.00  Højmesse. 20. søndag efter trinitatis. 
Vikar  

22. kl. 15.00  Café. Sarah Smed Vestergaard. Besøg på 
Forsorgsmuseet

23. kl. 19.30  Koncert. Fernandez-Russo, guitarduo

24. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 

24. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde i menigheds-
huset

25. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Spil Dansk Dagen

27. kl. 15.00  Koncert. ”Tre i takt”

28. kl. 10.00  Højmesse. 21. søndag efter trinitatis. AGT

29. kl. 15.00  Café. Povl Chr. Balslev: Rejsen til Amerika   

31. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

NOVEMBER
  4. kl. 10.00  Højmesse. Allehelgensdag. Vikar

  5. kl. 15.00  Café. Jytte og Leif Damkier:
Det ukendte Rusland

  7. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 

11. kl. 10.00  Højmesse. 23. søndag efter trinitatis. 
Temadag i kirken og menighedshuset. 
AGT

12. kl. 15.00  Café. Trine Anderschou: Grafik – teknik og 
historiefortælling

14. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 

18. kl. 10.00  Højmesse. 24. søndag efter trinitatis. 
Vikar

19. kl. 15.00  Café. Conny Nielsen: Julerier

21. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

21. kl. 19.00  Økumenisk møde. 
Åbne Døre 

21. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde i menigheds-
huset

25. kl. 10.00  Højmesse. Sidste søndag i kirkeåret. AGT

26. kl. 13.00 Café. Julefrokost

28. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

29. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Janet Vahl, harmonika, 
og Povl Chr. Balslev, orgel

30. kl. 20, 21, 22 og 23 Natkirkeandagter 

GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: 11/9, 10/10 og 15/11 kl. 13.30 
Frøavlen: 7/9, 23/10 og 16/11 kl. 10.30

KIRKEBIL
Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke 
bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.
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CaféCafé
Mandage i menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er angivet. Der betales 
20 kr. pr. arrangement incl. kaffe.

17. september
Sundhedsplejerske på Nørrebro

Efter mange år som sundhedsple-
jerske i Gudme kommune, fl yttede 
Aase Mollerup til Københavnsom-
rådet og blev sundhedsplejerske på 
Nørrebro. Aase kommer og fortæller 
om et rigt arbejdsliv og om mødet 
med unge forældre, nogle med dansk 
og mange med fjerne lande som kul-
turel baggrund. 

24. september kl. 13.00
Udfl ugt til Vor Frue kirke i Nyborg
Der er tradition for at datere Vor 
Frue kirke i Nyborg til dronning 
Margrethe den førstes tid. 

Efter sigende afgav hun et helligt løf-
te til Gud om at ville bygge en kirke 
i Nyborg til Jomfru Marias ære, hvis 
hun vandt i krigen over svenskerkon-
gen. Slaget mod svenskerkongen blev 

vundet i 1388, 
og om man rent 
historisk kan god-
tage denne for-
klaring på kirkens 
oprindelse eller 
ej, stammer kir-
ken i hvert fald fra 
senmiddelalderen. 
Sognepræst Chri-
stine Arendt viser 
denne eftermid-
dag rundt i kirken, 
og der vil også 
blive lejlighed til at gå på opdagelse i 
kirkens tårn. Bagefter er der kaffe på 
Café Danehof. Pris for turen er 65 kr. 
Tilmelding og betaling senest man-
dag den 10. september. Bemærk af-
gang fra Svendborg teater kl. 13.00.
 
1. oktober 
Rejsen til Indien 
I slutningen af 90’erne var Elin og 
Arne Jensen, V. Skerninge, på en 3 
ugers rejse til Indien – inviteret af 
en indisk kollega. Udover besøg hos 
private indere rejste parret også på 
egen hånd og havde helt specielle 
oplevelser bl.a., Taj Mahal, Jaipur og 
ikke mindst besøg hos Sai Baba – en 
indisk guru. Programmet bød endvi-
dere på besøg i et fi lmstudie samt en 
lang togrejse. Hør deres spændende 
beretning fra rejsen.

8. oktober 
I kirkens værksted

To af kirkens ansatte vil indvie os i 
deres arbejde. Vi begynder i kirke-
rummet, hvor sognemedhjælper 
Anne-Gerd Bonde vil fortælle om en 
vigtig del af hendes arbejde, nemlig 
undervisningen af minikonfi rmander, 
og hun vil bl.a. inddrage kirkens in-
ventar og symboler. Der bliver også 
lejlighed til at synge et par salmer. Ef-
ter kaffen i menighedshuset vil den 
nye virkarpræst fortælle om sine øn-
sker for arbejdet i Vor Frue kirke og 
hvilke opgaver, der venter.
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22. oktober 
Besøg på Forsorgsmuseet

Museumsinspektør Sarah Smed Ve-
stergaard viser rundt på Forsorgs-
museet, der bl.a. for tiden  rummer 
børnehjemsudstillingen "Du skal 
ikke tænke paa din Far og Mor". Ud-
stillingen handler om børns opvækst 
på børnehjem gennem det tyvende 
århundrede og bygger på over hun-
drede tidligere børnehjemsbørns be-
retninger, små personlige genstande 
og fotografi er, samt på besøg på 25 
danske døgninstitutioner, nogle med 
rødder helt tilbage til 1830-erne. 
Rundvisningen begynder kl. 15 ved 
hovedindgangen fra Viebæltet. Ar-
rangementet på museet er gratis. 
Bagefter er der kaffebord i menig-
hedshuset.

29. oktober
Rejsen til Amerika
Organist ved Vor Frue kirke, Povl 
Chr. Balslev, havde i efteråret 2011 
orlov og rejste rundt i USA, hvor han 
gav koncerter og mødtes med ameri-
kanske komponister. Igennem fortæl-
ling, billeder, sang og musik fortæller 
han om sine oplevelser.

5. november
Det ukendte Rusland

Indtryk – i billeder og ord - fra en 
rejse i juli 2012 til den russiske del af 
Karelen, hvor mange områder stadig 
bærer præg af tiden før 1945. Jytte 
og Leif Damkier fortæller om besøg i 
private hjem, på markeder og på klo-
sterøen Valamo i Ladogasøen, samt i 
byerne Petroskoi, Kontupohja, Aunus 
og Sortavala. Valamo-klosteret blev 
grundlagt for ca. 1000 år siden, men 
blev ødelagt under kommunismen. 
Efter Sovjetunionens sammenbrud 
begyndte man at genopbygge kloste-
ret og genoptage klostervirksomhe-
den.

12. november 
Grafi k – teknik 
og historiefortælling 
Trine Anderschou har gennem mange år 
arbejdet med gra-
fi k og er meget 
betaget af både 
de mange for-
skellige udtryk, 
som teknikkerne 
har, foruden selve 
håndværket. 

Hun vil denne eftermiddag fortælle 
om de teknikker, hun gør brug af, og 
om hendes billedverden, som hun 
selv betegner som en slags historie-
fortælling. Hun vil medbringe tryk-
plader og prøvetryk til illustration af 
det, hun fortæller. 
 
19. november
Julerier
Vi kick-starter julefor-
beredelserne med at 
lave vores egne kranse 
og dekorationer. 

Conny Nielsen, der er 
spejderleder og medlem 
af menighedsrådet ved 
Vor Frue kirke, vil være inspirator i den 
kreative proces. Der skal betales lidt 
for materialer. Arrangementet vil fore-
gå i Ungdomshuset, Møllergade 101.

26. november
Julefrokost  
Vi spiser god mad ved de festligt 
pyntede borde, hører en historie og 
synger julen ind med salmer og san-
ge. Kom og vær med til den traditi-
onsrige julefrokost. Pris: 60 kr., som 
betales ved tilmelding i forbindelse 
med café-eftermiddagene eller på 
kirkekontoret.
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International 
klokkespilsfestival 2012

Onsdag d. 1. august kl. 10.30-11.15
Klokkekoncert med 
Karel Keldermans, Illinios
Årets internationale klokkespilsfesti-
val indledes med et af klokkespillets 
absolutte verdensnavne, den ameri-
kanske klokkenist Karel Keldermans 
fra Springfi eld, Illinois. I løbet af de 
sidste 30 år har Keldermans spil-
let klokkespilskoncerter i stort set 
hele verden. Han har udgivet bøger 
om klokkespil, udgivet 8 Cd'er med 
klokkespilsmusik, ligesom han har 
komponeret utallige værker for in-
strumentet. Herudover har Kelder-
mans opnået fl ere æresbevisninger 
for sit helt eminente spil.

Torsdag d. 2. august kl. 8.00-8.30
Klokkekoncert med 
Povl Chr. Balslev, Danmark
Svendborgs stadsklokkenist Povl Chr. 
Balslev slår tonen an til årets Gl. Tor-
vedag med populær musik fra klok-
ketårnet.

Fredag d. 3. august kl. 10.30-11.15
Klokkekoncert med 
Vegar Sandholt, Norge
Vegar Sandholt er klokkenist ved 
rådhuset i Oslo, der huser Nordens 
største klokkespil. Her, og iøvrigt li-
geledes ved klokkespillet på rådhuset 
i Bærum, er Vegar Sandholt ansvarlig 
for både det automatiske spil samt at 
spille koncerter. Vegar Sandholt har, 
udover mange koncerter i Norden, 
spillet i både Tyskland, Holland og 
Irland.

Fredag d. 3. august ca. kl. 24.00 
Klokkespil ved 
Povl Chr. Balslev, Danmark
Povl Chr. Balslev spiller midnatsmu-
sik fra klokketårnet.

Lørdag d. 4. august kl. 10.30-11.15
Klokkekoncert 
med Peter Langberg, Danmark
Peter Langberg var i en lang årrække 
rektor for Løgumkloster Kirkemusik-
skole og herunder Den Skandinaviske 
Klokkenistskole i Løgumkloster. Han 
har spillet klokkespilskoncerter i hele 
Europa og i Nordamerika.

Svendborg Festdage 
Koncerter i kirken i festdagene
Torsdag d. 2. august kl. 21.00: 
Claus Hempler og Dicte
Lørdag d. 4. august kl. 23.00: 
Kiev kammerkor
Søndag d. 5. august kl. 21.30: 
Via Artis med spanske gæstemusikere
Se mere på www.svendborgfestdage.dk 

Koncerter 
Torsdag d. 30. august kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Rikke Pe-
dersen, fl øjte, og Ida Hovalt, orgel
Denne duo har før leveret en dejlig 
eftermiddag i Vor Frue kirke. Fløj-
tenisten Rikke Pedersen er uddan-
net ved konservatoriet, hvorfra hun 
i 2004 debuterede. Hun er nu free-
lance musiker og spiller i Odense 
Symfoniorkester og med Den Fynske 
Opera. 

Onsdag d. 5. september kl. 19.30
Jubilæumskoncert med Vor 
Frues Kantori. Cd-release
Vor Frues Kantori under ledelse af Povl 
Chr. Balslev fejrer ved denne koncert 
korets 10-års jubilæum og præsenterer 

KlokkespilsfestivalKlokkespilsfestival Vegar SandholtVegar Sandholt Via artisVia artis Vor Frues kantoriVor Frues kantori



11

ved samme lejlighed Cd'en ”Invoca-
tion” med musik af Ola Gjeilo, Niels la 
Cour og Povl Chr. Balslev. Koret synger 
programmet, der skal med på koncert-
turen til Assisi i uge 42. Kantoriets Cd 
vil kunne købes efter koncerten for 
100 kr./stk.

Torsdag d. 27. september kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Birgitte 
Ebert, orgel
Domorganisten i Ribe domkirke, Bir-
gitte Ebert, spiller denne eftermid-
dag musik af den danske komponist 
Rued Langgaard og vil præsentere et 
nyt hæfte med hans musik. Umid-
delbart efter koncerten vil Birgitte 
Ebert fortælle lidt om komponisten 
i sin egenskab af formand for Rued 
Langgaard-selskabet.

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30
Koncert med Fontana
Også et andet af Svendborgs dygtige 
kor fejrer deres 10-års jubilæum i år. 
Det drejer sig om Vokalensemblet 
Fontana under ledelse af Erik Jakobsen. 
Denne aften vil koret synge repertoi-
re fra de 10 år, de har eksisteret, med 
fokus på renæssancens musik samt 
nye korkompositioner.

Torsdag d. 29. november kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Janet 
Vahl, harmonika, og 
Povl Chr. Balslev, orgel
De to musikere, der normalt sam-
arbejder i kvartetten "Prisme", har 
til denne fyraftenskoncert udvalgt 
numre af dels klassisk og dels folke-
musisk karakter, som de har udsat for 
de to blæseinstrumenter, harmonika 
og orgel.

VI Frue festival 
med folkemusik og kirkemusik

Fredag d. 19. oktober kl. 19.30                                                                                                                       
Koncert med 
unge musikere fra hele verden
Carl Nielsen Masterclass har eksiste-
ret siden 2005. Hvert år i efterårsfe-
rien samles 40-60 unge talentfulde 
musikere i alderen 15-25 år for at 
spille klassisk – både orkestermusik, 
kammermusik og solomasterclass. 

Den fynske komponist Carl Nielsen 
er en selvfølgelig del af programmet. 
Gratis entré.

Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.30
Koncert med Fernandez-Russo, 
guitarduo 
Det er lykkedes at få den dygtige ar-
gentinske guitarduo Fernandez-Rus-
so til at give koncert i Vor Frue kirke. 
Det sker i forbindelse med deres 
besøg i Danmark, hvor de skal lave 
Master Class for danske guitarister. 
Duoen har rejst over hele verden 
med deres særlige program af værker 
for klassisk guitar samt præsentation 
af den argentinske folkemusik – glæd 
jer! Entré 50 kr. Børn gratis.

Torsdag d. 25. oktober kl. 16.15 
Fyraftenskoncert – 
Spil Dansk Dagen
Årets Spil Dansk Dag fejres i Vor 
Frue kirke med dansk musik fra de 
sidste århundreder. Se mere i dags-
pressen.

Lørdag d. 27. oktober kl. 15.00   
Koncert med “Tre i takt”
Trioen “Tre i takt” fra folkemusiklini-
en i Odense er garanter for en stem-
ningsfuld eftermiddag i folkemusik-
kens tegn. Entré 20 kr. Børn gratis.

11

Birgitte EbertBirgitte Ebert FontanaFontana Fernandez RussoFernandez Russo Tre i taktTre i takt



I efteråret bliver der valg 
til menighedsrådene. Her 
i Vor Frue sogn skal der 
bruges 10 medlemmer 
og mindst 4 suppleanter. 
I denne periode har vi 
haft to suppleanter, men 
de er nu begge blevet 
medlemmer af rådet til af-
løsning af to, der holdt op. 

Og det samme kan ske igen. Der er to 
muligheder at vælge imellem ved valg 
til menighedsrådet her. Enten får vi, hvis 
det ønskes, et regulært valg med fl ere li-
ster og afstemning på valgdagen. Eller vi 
bliver enige om en fælles liste med det 
nødvendige antal opstillede, og de erklæ-
res så for valgte.

Men det er væsentligt, at vi mødes til en 
valgorientering og fortæller hinanden 
om arbejdet i menighedsrådet. Drøfter 
den tid, der er gået, og prøver i fælles-
skab at se frem og overveje de mulighe-
der, der er i et sådant arbejde, og det både 
for os og for vort sogn. En sådan valgori-
entering har vi 12. september kl. 19.30 
i menighedshuset ved Vor Frue kirke. 
Vi håber at se både unge og gamle, folk 
med spørgsmål, ideer og da også gerne 
med kritiske betragtninger om arbejdet. 
Vi håber således, at mange interesserede 
møder op  med gode forslag til, hvordan 
vi kan gøre det bedre i de kommende år. 
Og man må meget gerne se sig om i sin 
bekendtskabskreds og fi nde egnede folk, 

der lige behøver et lille skub for at synes, 
det ville være en god ide at stille op til 
valget.

Det er klart, at det kræver en indsats at 
være med, og der er arbejde ved det. Der 
er møde hver måned i rådet, og der er 
en del, man bør være med til. Men selv 
er jeg glad for at sidde i rådet og glad for 
den tid, jeg har været der og de mange 
forskellige opgaver, jeg har været med 
til. Tit efter et møde glæder jeg mig over 
at sidde sammen med en række forskel-
lige mennesker, som i fællesskab prøver 
at løse fælles opgaver. Ofte med et godt 
resultat. Det er jo heller ikke ubetyde-
lige summer, vi skal administrere, men 
ansvaret er dog ikke mere tyngende, end 
det kan bæres. For mig at se er menig-
hedsrådet et fornemt eksempel på nær-
demokrati. Og løser vi ikke opgaven ad 
demokratisk vej, vil en værdifuld tradi-
tion gå tabt.

Så kom med til møde 12. september og 
lad os fi nde nogle gode, velegnede og 
interesserede folk til det nye råd. Første 
søndag i advent begynder deres valgperi-
ode. Vi skulle gerne i fællesskab give dem 
opbakning til at gå i gang med opgaven. 
På gensyn!

Paul Verner Skærved
formand for 
menighedsrådets valgudvalg

Orienteringsmøde 
om menighedsrådsvalget

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 (orlov okt.-dec.)
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

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


