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Den yndigste rose er funden,Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,blandt stiveste torne oprunden,

vor Jesus, den dejligste pode,vor Jesus, den dejligste pode,
blandt syndige mennesker gro´de.blandt syndige mennesker gro´de.
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Velkommen til den nye biskop over 
Fyens Stift, Tine Lindhardt. I sidste 
runde var der 2 kandidater Peter 
Lind og Tine Lindhardt, stemmetal-
let blev så klart som 466/927. Det er 
præster og menighedsrådsmedlem-
mer, der har stemt personligt. Så det 
er ikke rådet som sådan, der har valgt 
den nye biskop, men ud af medlem-
merne af rådet ved Vor Frue har 4 
været stillere for Tine Lindhardt. 

Mere lokalt er der valgt nyt menig-
hedsråd ved Vor Frue. Der blev, tradi-
tionen tro, aftalevalg. Det nye råd be-
står af 10 valgte medlemmer foruden 
2 præster, der er fødte medlemmer 
af rådet, og 1 medarbejderrepræsen-
tant. Der er 2 nye rådsmedlemmer i 
forhold til den forrige periode. Det 
nye råd træder i funktion 1. søndag 
i advent. 

Der var konstituerende møde 28. 
november. 

I perioden 1. oktober til 31. december 
er der en ”ny” præst i Vor Frue, Mai 
Bjerregaard Andersen er vikar for Git-
te Meyer Jørgensen. Det blev meldt 
ret sent ud fra stiftet, men heldigvis 
kunne Mai atter være vikar her. Nu for 
3. gang. Så lidt sent velkommen og lidt 
for tidligt tak til Mai, der skal holde jul 
her for 2. gang og kirkenytår. Gitte er 
tilbage nytårsdag 2013. 

Men inden ses vi til 9 læsninger, den 
traditionelle julekoncert med koret, 
kirkefrokost med præsentation af det 
nye menighedsråd, søndagshøjmes-
ser og............ 

Adventhilsen 
Inge Moritzen 
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Julehjælp 

Nyt menighedsråd
i Vor Frue sogn 
Valgte medlemmer:
Projektleder Lene Bønnelykke
Pens. sygeplejerske Gudrun Fussing
Lærer Lars Kierulf Larsen
Cand. jur. Inge Marie Moritzen
Låsesmed Karl-Johann Nadolny
Reg. revisor Conny Nielsen
Talepædagog Leon Torp Nielsen
Cand. merc. Peder Rønnow Pedersen
Studielektor Paul Verner Skærved
Styrmand Kirsten Brøsted Werner

Suppleanter:
Socialrådgiver Anette Bruun
Rengøringsassistent Victoria S. Damm

På kirkens hjemmeside fremgår det, 
hvordan menighedsrådet har konsti-
tueret sig og hvem, der sidder i de 
forskellige udvalg.

Ny biskop, nyt menigheds- 
råd og nyt år

Flere gange i løbet af året samles ind til Vor Frue sogns menighedspleje.
Det er fra denne selvstændige kasse, vi kan hjælpe og glæde mange, for 

hvem selv et lille beløb luner i en kold tid. 
Ansøgningsskemaer kan hentes på kirkekontoret eller i våbenhuset. For 

at komme i betragtning skal ansøgere have fast adresse i Vor Frue sogn og 
have en meget trængt økonomi. Sidste ansøgningsfrist er 5. december. 

Alle ansøgere får skriftligt svar i uge 49. 
Vi tager med stor tak imod små og store beløb, der kan sikre vores jule-

hjælps fremtid. Konto 0815-8151603638.
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Mai Bjerregaard Andersen 
Vikarpræst

”Lille spejl på væggen der, hvem er skøn-
nest i landet her?” Sådan spørger dron-
ningen i eventyret Snehvide. Og så længe 
spejlet svarer: ”Ingen i verden er dejlig som 
du”, lever Snehvide trygt; men en dag sva-
rer spejlet: ”Dronning, stor er din skønheds 
glans, men Snehvide er skønnest med ung-
dommens krans”. Dronningen bliver gul og 
blå af misundelse, og fra da af hader hun 
Snehvide af hele sit hjerte. Hun giver hof-
jægeren besked på at dræbe Snehvide og 
servere hendes lever og lunger, men jæge-
ren får medlidenhed med hende og lader 
hende løbe. Og i Snehvides sted serverer 
han vildsvineindvolde.

Snehvide bliver optaget i de syv små dvær-
ges hus langt ude i skoven, og der har hun 
det fi nt, indtil dronningen igen spørger 
spejlet, hvem der er skønnest. Da det sva-
rer: ”Ingen i landet er dejlig som du, men 
Snehvide langt borte bag de syv bjerge, hos 
de syv små fl ittige dværge, hun er tusind-
fold mere dejlig end du”, tager dronningen 
selv affære.

To gange redder dværgene Snehvide, men 
3. gang kan de ikke hjælpe hende. Hun er 
stadig så smuk med friske og røde kinder, at 
de ikke nænner at lægge hende i jorden. I 
stedet kommer hun i glaskiste, som de bæ-
rer ud i skoven, og holder vagt på skift. En 
prins kommer forbi og bliver så ulykkeligt 
forelsket i den gravlagte Snehvide, at han 
får lov til at tage hende med. Da han fl yt-
ter kisten, får den et stød. Ud af Snehvides 

mund ryger et forgiftet æble. Hun vågner, 
og så skal der være bryllup på slottet. Sne-
hvides stedmor bliver også inviteret, men 
da hun kommer, får hun et par glødende 
jernsko, som hun må tage på og danse, til 
hun falder død om.  

Det går, som det går i Snehvide, ikke fordi 
sammenligning i sig selv er noget, Fanden 
har skabt, men fordi stedmoderen ikke 
bare var smuk men også stolt og hovmodig. 

Den første af de syv dødssynder, er netop 
hovmod: at fornægte Gud for selv at sætte 
sig i Guds sted. Hovmod har som en mønt 
to sider: stolthed og fortvivlelse. Som kon-
sekvens af sin selvhævdelse, vil den stolte 
selv sørge for sit eget værd, og så er smuk, 
smukkere, smukkest ikke bare et spørgsmål 
om mere eller mest. Så handler sammen-
ligningen om værdi i eksistentiel forstand. 
Og er sammenligningen et spørgsmål om 
mening og betydning, er det ikke nok at 
være smuk eller tynd. Så skal man være 
smukkest og tyndest. Koste, hvad det vil.
Hver gang den stolte støder på sammenlig-
ningen, følger angsten og fortvivlelsen med. 

I forklaringen til første trosartikel - Vi tror 
på Gud Fader, den Almægtige, himlens 
og jordens skaber – siger Luther: ”Jeg tror, 
Gud har skabt mig og alle andre skabnin-
ger, har givet mig krop og sjæl, øjne, ører og 
alle lemmer, fornuft og alle sanser og sta-
digt bevarer dem… alt hvad jeg behøver til 
livets ophold… alt af ren og skær faderlig 

barmhjertighed, uden at jeg har fortjent 
det eller er værdig til det. ” 

Kristen skabelsestro er troen på, at vi som 
Guds skabninger er af betydning for ham, 
sådan som vi er, og at alle andre også er det.

Hvis ikke sammenligningen falder ud til din 
fordel, og du ikke har værdi i andres eller i 
egne øjne, er det selvfølgelig hårdt og svært, 
men det er ikke verdens undergang, for du 
er af uendelig stor betydning for mig. Sådan 
byder Gud Fader fortvivlelsen over sam-
menligning trods. 

Når du, for at hævde dit eget værd, vil have 
dem ned med nakken, som er mere eller 
mindre end dig, er det mine skabninger du 
forulemper. Alle andre har også betydning og 
værdi i mine øjne!  Sådan kæmper Gud Fa-
der med vores stolthed. 

Smuk,Smuk,  
smukkere, smukkest! smukkere, smukkest! 
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Mini-konfi rmander
Vor Frue kirke har her i efteråret ind-
budt 3. klasserne fra sognets to sko-
ler til mini-konfi rmandundervisning.
Om mandagen kommer børnene fra 
Haahrs skole og om torsdagen fra Ør-
kildskolen. Der er stor nysgerrighed 
og spørgelyst omkring alt, hvad vi la-
ver sammen, så det er rigtig spænden-
de. Før jul har vi en familiegudstjene-
ste mandag d. 3. december kl. 17.00 
med efterfølgende spisning. 

Efter vinterferien fortsætter under-
visningen fi re gange og slutter med et 
påskespil i kirken palmesøndag, hvor 
alle - store og små - er velkomne.

Anne-Gerd Bonde 
Sognemedhjælper

Spejdernes julestue
Lørdag d. 1. - søndag d. 2. dec. kl. 10-14
I lighed med tidligere holder spej-
derne julestue i Ungdomshuset, Møl-
lergade 101. I år er julestuen udvidet 
til to dage, så der er rig mulighed for 
at købe en fl ot dekoration eller årets 
juletræ. Der er salgsboder med bl.a. 
håndlavede nisser og julepynt samt 
tombola med gode gevinster skæn-
ket af byens handlende. I den hyg-
gelige julecafé bydes desuden på en 
kop kaffe/the med kage. Der er gratis 
entré.

Julehilsen
Conny Nielsen, gruppeleder

Adventsmøde 

for sognets ældre 
Onsdag d. 12. december kl. 13.30-15.30 
Vi begynder med en kort gudstjene-
ste i Vor Frue kirke. Derefter byder 
menighedsrådet på kaffebord og ju-
lehygge i menighedshuset. Vi skal 
synge julens fi ne gamle og nye sange. 
Alle gangbesværede er velkommen 
til at benytte sig af kirkebilen, som 
bestilles på kirkekontoret tlf. 6221 
1161. Der arrangeres kørsel fra ple-
jehjem og dagcentre. 

Forfattergudstjenester 

i Svendborg 

Søndag d. 27. jan. 
kl. 16.00 i 
Sct. Nicolai kirke
En forfatterguds-
tjeneste er en al-
mindelig søndags-
gudstjeneste med 
en forfatter som 
prædikant. Forfatteren er fri til at 
tolke søndagens tekst med sine egne 
digterord. Dermed kan evangeliet 
åbne sig på en ny måde, og vi kan se 
andre perspektiver i teksten end før. 
Christel Wiinblad, der er fra Svend-
borg, har markeret sig som et af de 
stærkeste, unge navne i litteraturen 
med digtsamlinger som ”49 forel-
skelser” og ”Min lillebror”. Senest er 
kommet romanen ”Prolog”. 

Følgende kirker er med i forfatter-

gudstjenester i Svendborg: Sct. Jør-
gens, Sct. Nicolai, Vor Frue, Sørup og 
Fredens.

Flere forfattergudstjenester i Svendborg: 
Søndag d. 6. oktober: Jesper Wung Sung
Søndag d. 17. november: Kim Leine.   

Økumenisk aften: 
”Den ualvorlige kirke”

Onsdag d. 30. januar kl. 19.00 
Aftenen indledes med en kort andagt 
i Vor Frue kirke. Derefter er der fore-
drag og kaffebord i menighedshuset, 
Frue Kirkestræde 4, hvor Anders 
Laugesen, Danmarks Radios mange-
årige tro-og-kirke-journalist, fortæl-
ler om kirkelivet i dag set fra hans 
synsvinkel. Det bliver ikke kedeligt!  

Anders Laugesen kommer jævnligt 
landet rundt og følger udviklingen 
ikke kun i vore nabolande, men i hele 
verden. Det bliver spændende at høre, 
om hans store overblik og vores lokal-
kendskab vil stemme overens, når det 
gælder en beskrivelse af kirkens stilling 
i samfund og menneskeliv.  

Mødet er arrangeret af Svendborg øku-
meniske Komité. Alle er velkomne. 
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Taizé-studiekreds
Broder Roger sagde: 
”Gud elsker – ganske 
enkelt”. Broder Roger 

grundlagde Taizébevægelsen 
i Frankrig i 1940. Den byg-

ger på ønsket om et fællesskab, der 
ikke tager sit udgangspunkt i dogma-
tik og forskelligheder, men i bibel-
ord, stilhed, bøn og sang.  

Over tre sene eftermiddage vil I kunne 
høre korte oplæg om Taizébevægel-
sen, lære nye Taizésange og i grupper 
arbejde med at forme sange og bøn-
ner. Organist Povl Christian Balslev 
vil tage sig af den musikalske side – og 
måske skrive nye melodier! Sogne-
præst Anne-Grete Thestrup vil stå for 
korte oplæg, andagt og stillegudstjene-
ste. Studiekredsen foregår 16/1, 23/1 og 
6/2 kl. 17.45-19.30  i menighedshuset. 
Den 6/2 indledes studiekredsen med 
stillegudstjeneste kl. 17.00 i kirken. Alle 
er velkomne og tag gerne naboen med! 

Stillegudstjeneste 
Onsdag d. 6. februar kl. 17.00
En stillegudstjeneste er en kort guds-
tjeneste med tid til eftertanke og bøn. 
Vi samles på stolerækker omkring dø-
befonten og danner en lille kirke i det 
store kirkerum. Vi synger Taizésange 
og en salme, hører korte bibellæsnin-
ger og lader åndedrættet falde til ro i 
10 min. stilhed. Gudstjenesten tilret-
telægges af sognepræst Anne-Grete 
Thestrup og meditationsgruppen, som 
mødes hver onsdag kl.17.00 i kirken.

DSUKs årsmøde 

i Fyns Stift
Søndag den 3. marts kl. 10.00 
Danske Sømands- og Udlandskirker 
(DSUK) inviterer til årsmøde med 
gudstjeneste, underholdning og hyg-
geligt samvær. Dagen begynder med 
gudstjeneste kl. 10.00 i Vor Frue 
kirke. Derefter fortsættes i Marine-
foreningens Hus, Havnepladsen 3 i 
Svendborg, hvor der er frokost. Efter 
frokosten er der generalforsamling 
og formanden for DSUK i Fyns Stift, 
Lene Crone Nielsen, afl ægger årsbe-
retning. Koret Havfruerne vil under-
holde, og dagen slutter med kaffe og 
lotteri kl. ca. 15. 

Yderligere information på www.
dsuk.dk eller hos formand Lene Cro-
ne Nielsen tlf. 6267 1095.

Temadag: 

Søren Kierkegaard 
– lidenskabernes tænker

Søndag d. 17. marts
I 2013 er det 200 år siden, at teolo-
gen og fi losoffen Søren Kierkegaard 
blev født. 200-års dagen bliver mar-
keret over hele landet, og også i Vor 
Frue kirke fejres én af de helt store 
danske personligheder. Selvom Søren 
Kierkegaard kun blev 42 år gammel, 
nåede han at skrive talrige bøger, og 
hans forfatterskab spænder genre-
mæssigt meget vidt. Han betragtes 
som én af den danske guldalders 

hovedpersoner, og han regnes for at 
være ophavsmand til eksistentialis-
men. 

Kom og hør meget mere om det den 
17. marts, hvor vi får besøg af Eber-
hard Harbsmeier, som er rektor for 
Teologisk Pædagogisk Center i Lø-
gumkloster. Han er tillige professor 
og har gennem mange år beskæftiget 
sig med Søren Kierkegaard.  

Dagen begynder med højmesse kl. 
10.00, hvor Eberhard Harbsmeier 
prædiker. Dernæst er der frokost i 
menighedshuset. Efter frokosten hol-
der Eberhard Harbsmeier et spæn-
dende foredrag med overskriften: 
Søren Kierkegaard – lidenskabernes 
tænker. Temadagen slutter med en 
koncert i kirken med cellisten Chri-
stina Meißner, hvor Eberhard Harbs-
meier læser tekster af Kierkegaard 
om kærligheden. 

Af hensyn til frokosten bedes man 
tilmelde sig på kirkekontoret senest 
den 14. marts på tlf. 6221 1161, mail: 
kordegn@vorfruekirke.dk. Frokosten 
koster 20 kr. 

Eberhard
Harbsmeier

Christina
Meißner
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S DECEMBER
 2. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag i advent.  MBA

 3. kl. 17.00  Familiegudstjeneste. Anne-Gerd Bonde/
AGT

 5. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 6. kl. 19.00  De ni læsninger. Efterfølgende kaffebord i 
menighedshuset

 8. kl. 12.00 Middagskoncert. SAMS

 9. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag i advent. Kirkefro-
kost.  AGT

12. kl. 13.30 Adventsmøde for sognets ældre

12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

15. kl. 17.00  Julekoncert. Vor Frue Kantori og Anne 
Marie Høst Mortensen, harpe

16. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag i advent.  MBA

 17. kl. 10.00  Jul for børnehave- og dagplejebørn 
i Vor Frue kirke

19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

23. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag i advent.  AGT

24. kl. 15.00 Juleaften. MBA

24. kl. 16.30 Juleaften. AGT

25. kl. 10.00 Højmesse. Juledag. AGT

26. kl. 10.00  Højmesse. 2. juledag.  MBA

26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

30. kl. 10.00  Højmesse. Julesøndag. Afsked med MBA. 
Kirkekaffe.  MBA

JANUAR
  1. kl. 16.00  Gudstjeneste. Nytårsdag. GMJ

 2. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 5. kl. 19.00 Helligtrekongers-musikandagt. AGT

 6. kl. 10.00 Højmesse. Helligtrekongerssøndag.  AGT 

 9. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 9. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue 
menighedshus

13. kl. 10.00   Højmesse. 1. søndag efter 
helligtrekonger. Kirkekaffe. GMJ

13. kl. 19.00  Nytårskoncert. 
Ollerup efterskole for musik og sang

14. kl. 15.00   Café. Peder Rønnow Pedersen: Egypten 
set fra en flodbåd

16. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

16. kl. 17.45 Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: Taizé

20. kl. 10.00   Højmesse. Sidste søndag efter helligtre-
konger.  AGT

21. kl. 15.00   Café. Erik Larsen: Fra lokalpolitik til folke-
tinget – og hjem igen

23. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

23. kl. 17.45 Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: Taizé

27. kl. 10.00 Højmesse. Søndag septuagesima.  GMJ

27. kl. 16.00  Forfattergudstjeneste i Sct. Nicolai kirke. 
Christel Wiinblad

28. kl. 15.00  Café. Karina Aallmann: En sygehuspræsts 
udfordringer og glæder

30. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

30. kl. 19.00  Økumenisk aften. Anders Laugesen: Den 
ualvorlige kirke

31. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Kammerjazzen

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

KIRKEBIL
Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke 
bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.
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FEBRUAR
 2. kl. 17.00  Kyndelmissekoncert. Jakob Høgsbro, saxofon

 3. kl. 10.00 Højmesse. Søndag seksagesima. AGT 

 4. kl. 15.00  Café. Inge Moritzen og Anne-Grete Thestrup: Mit 
gemte legetøj

 6. kl. 17.00  Stillegudstjeneste. Meditationsgruppen/AGT 

 6. kl. 17.45 Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: Taizé

10. kl. 10.00  Højmesse. Fastelavnssøndag. Kirkekaffe. GMJ

10. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste. GMJ

11. kl. 15.00  Café. Gitte Meyer Jørgensen: Præsters tavsheds- 
og oplysningspligt

13. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

17. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag i fasten. AGT

20. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

20. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 
Vor Frue menighedshus

24. kl. 10.00 Højmesse. 2. søndag i fasten. GMJ

25. kl. 15.00 Café. Edo Pelo: Krigen i baggården

27. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

28. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Jan Schønemann, guitar, og 
Povl Chr. Balslev, orgel

MARTS
 3. kl. 10.00   Højmesse. 3. søndag i fasten. 

DSUK deltager. AGT.

 4. kl. 15.00  Café. Frances Fischer: Kontakt mellem men-
nesker 

 6. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

10. kl. 10.00 Højmesse. Midfastesøndag. AGT

10. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste. AGT

11. kl. 15.00  Café. Anne-Grete Thestrup: Hildegard light  

13. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

13. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 
Vor Frue menighedshus

17. kl. 10.00   Højmesse. Mariæ bebudelsesdag. Temadag. 
E. Harbsmeier/GMJ

18. kl. 15.00 Café. Ida Hovalt: Forår i toner

20. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

20. kl. 19.00  Koncert. Per Salo, klaver, og Christina 
Aastrand, violin

21. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Karin Lützen, saxofon, og 
Ida Hovalt, orgel/klaver 

24. kl. 10.00 Højmesse. Palmesøndag. AGT. 

24. kl. 14.00  Kirkevandring. Minikonfirmander medvirker i 
Vor Frue kirke

25. kl. 15.00  Café: Det store kagebord. Paul Verner Skær-
ved fortæller om påsken 

27. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

28. kl. 10.00 Højmesse. Skærtorsdag. GMJ

29. kl. 10.00 Højmesse. Langfredag. AGT

30. kl. 19.00 Påskelørdagsandagt. Musik af Pergolesi. AGT

31. kl. 10.00 Højmesse. Påskedag. AGT

 1. kl. 10.00 Højmesse. 2. påskedag. GMJ

GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Juleaften kl. 10.00. Den 15/1, 20/2 og 14/3 kl. 13.30
Frøavlen: Juleaften kl. 14.00. Den 22/1, 19/2 og 19/3 kl. 10.30
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CaféCafé
Mandage i menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er angivet. Der betales 
20 kr. pr. arrangement for kaffe.

14. januar
Egypten set fra en fl odbåd

Når man rejser i Egypten, er man 
på mange måder rejsende både i tid 
og sted, og landets fantastiske for-
tid stikker op af sandet overalt. Ni-
len har siden tidernes morgen været 
Egyptens hovedfærdselsåre og altid 
været det, der bandt landet sammen. 
Et krydstogt på fl oden er een af de 
mest afslappende og samtidig ople-
velsesrige ferieformer, man kan tæn-
ke sig. Tag med på en tur fra Luxor til 
Aswandæmningen og lad os lægge til 
kaj et par steder undervejs for at ud-
forske dagliglivet og nogle af de fan-
tastiske templer. Peder Rønnow Pe-
dersen, der er turens rejseleder, lover 
ikke, du kommer solbrændt hjem og 
med sand mellem tæerne fra denne 
café-eftermiddag, men måske kunne 
du få lyst til selv at opleve Egyptens 
magi!

21. januar
Fra lokalpolitik til folketinget
 – og hjem igen
Erik Larsen, tidligere borgmester i 
Egebjerg kommune og folketings-
mand for Venstre, vil fortælle om op-
levelser fra sit liv. Det er historien om 
vejen fra lokalpolitik til folketinget 
og hjem igen. Han vil desuden kom-
me ind på betydningen af den lokale 
avis og det ansvar, der følger med, når 
man har et monopol. Kan vi også i 
fremtiden bevare vores lokale avis? 

28. januar
En sygehuspræsts 
udfordringer og glæder

Karina Aallmann er ansat i Svend-
borg Provsti til at varetage den gejst-
lige betjening af OUH, Svendborg 
Sygehus, Psykiatrisk og Svendborg 
Arresthus. Arbejdet består af for-
kyndelse, undervisning, sjælesorg og 
praktiske opgaver. 

Sygehuspræst Karina Aallmann vil 
denne dag komme og fortælle om de 
forskellige udfordringer og glæder, 
der følger med et sådant job. 

4. februar
Mit gemte legetøj
Kom og fortæl og lad 
andre beundre dit 
skattede og gemte 
legetøj – om ikke 
andet så i erin-
dringsord. 

”Min lyserøde kæmpebamse legede 
bjørnejagt med min jagthund - så jeg 
tager legoklodser i træ og Rich-al-
bum med”, lover Inge Moritzen, der 
styrer minderne sammen med Anne-
Grete Thestrup.

11. februar 
Præsters oplysnings- 
og tavshedspligt
Hvad gør en præst i forbindelse med 
et dødsfald? Skal præsten kontakte 
nærmeste pårørende? Og i så fald – 
hvem er nærmeste pårørende? Hvad 
nu hvis nærmeste pårørende ikke har 
set afdøde i 27 år? Er der grænser for, 
hvem præsten må tage kontakt til i 
forbindelse med et dødsfald for at få 
noget at vide om afdøde? Skal man 
begrave folk, der har meldt sig ud af 
Folkekirken?

Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen har 
haft studieorlov i tre måneder, hvor 
hun blandt andet har beskæftiget sig 
med at nærlæse begravelsesloven og 
forarbejderne til begravelsesloven. 

Ud over det har hun beskæftiget sig 
med præsters tavshedspligt og oplys-
ningspligt. Alt dette vil hun fortælle 
om denne eftermiddag.  
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25. februar
Krigen i baggården
Edo Pelo kom som barn til Danmark 
fra et krigshærget Bosnien, hvor han 
oplevede krigen helt tæt på. Han 
kunne ikke et ord dansk, men i dag er 
han en succesrig købmand med egen 
butik. Kom og hør en sjældent fortalt 
historie, som du ikke vil glemme. En 
historie om en krig, som ingen dan-
skere forestillede sig var mulig i det 
smukke ferieparadis. 
 
4. marts 
Kontakt mellem mennesker
Kom og hør historien om Frivillig-
center Sydfyn. Vi mødes i centrets 
nye lokaler i Havnegade 3, klosteret 
ved Terningen. Frances Fischer vil 
fortælle om organisationen Kontakt 
mellem Mennesker, der har eksiste-
ret siden 1989. 

Den har ændret sig meget gennem åre-
ne, men har altid fastholdt kærnevær-
dierne accept, åbenhed og medmenne-
skelighed. Frivilligt arbejde er et af de 
hotteste emner for tiden, og de fl este 
har hørt om mange gode initiativer.

Der bliver mulighed for at stille 
spørgsmål til centrets arbejde, og 
som altid slutter vi dagen af med 
kaffe. Der er tilmelding til arrange-
mentet. Sidste frist for tilmelding er 
mandag den 25. februar.

11. marts
Hildegard light

Sognepræst Anne-Grete Thestrup 
vil fortælle om Hildegard af Bingen 
(1098-1179). Som 10-årig blev Hil-
degard optaget i benediktinerkloste-
ret Disibodenberg. Hun grundlagde 
kvindeklosteret Rupertsberg og 
klosteret i Eibingen. Hildegard blev 
kaldt Rhinens Sibylle, men kaldte sig 
selv Guds trompet eller en fjer for 
Guds åndepust.  

18. marts
Forår i toner
På en vandring 
gennem den klas-
siske musik til 
popmusik vil vi 
sammen gå for-
året i møde med 
kendte melodier 
og stemningsfulde 
toner fra fl yglet.
Der vil også være mulighed for at 
røre stemmebåndene og byde foråret 
velkommen med fællessange. Ida 
Hovalt, organist ved Vor Frue kirke, 
sidder ved fl yglet denne eftermiddag.

25. marts
Det store kagebord

Også i denne sæson slutter caféen 
af med det helt store kaffebord med 
alt godt til ganen. Medbring din 
yndlingskage, de bedste boller, favo-
ritsmåkager eller dit lækreste brød. 
Der bliver helt sikkert kage nok til 
alle. Der bliver også tid til at synge 
sammen, og Paul Verner Skærved vil 
fortælle om påsken.
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Koncerter
Torsdag d. 6. december kl. 19.00 
De ni læsninger 
En traditionsrig aften med oplæsning, 
musik og fællessang i kirken, der kun 
er oplyst af stearinlys. Medvirkende 
er kirkens præster, organister og kor 
samt oplæsere fra sognet. Efterføl-
gende er der kaffe i menighedshuset.

Lørdag d. 8. december kl. 12.00 
Middagskoncert med SAMS 
Amatørsymfoniorkestret fra Sydfyn 
under ledelse af Henrik Kold spil-
ler deres årlige julekoncert, som vil 
indeholde værker af bl.a. Mozart, 
Schubert, Gade og Dvorak, ligesom 
der vil blive spillet for på nogle fæl-
lessalmer. Der vil være en entré på 
50 kr. til koncerten, børn/unge gratis 
adgang.

Lørdag d. 15. december kl. 17.00 
Julekoncert med Vor Frue Kantori og 
Anne Marie Høst Mortensen, harpe 
Årets julekoncert med kirkens kan-
tori indeholder satser for kor og 
harpe. Kantoriet har været så heldig, 
at den dygtige harpenist Anne Marie 
Høst Mortensen, som spiller på en 

særlig keltisk harpe, medvirker ved 
årets koncert. Musikken er bl.a. af de 
amerikanske komponister Eric Whi-
tacre og Craig Carnahan. 

Kantoriet vil herudover opføre Mi-
chael Bojesens ”Pater Noster” samt 
synge kendte julesange og salmer i 
nye arrangementer. 

Lørdag d. 5. januar kl. 19.00 
Helligtrekongersaften 
med musik af Pergolesi 
Ved denne kammerkoncert frem-
føres et smukt og ekspressivt kir-
kemusikalsk værk af Giovanni Bat-
tista Pergolesi (1710-1736) for alt 
og strygekvartet. Komponisten, 
der døde som kun 26-årig, er mest 
kendt for sit værk Stabat Mater, som 
kan høres i kirken påskelørdag, og 
Salve Regina har samme karakteri-
stiske klangbilleder. Teksten, Salve 
Regina, er latinske Mariahymner 
digtet i middelalderen. 

Værket opføres af dygtige sjælland-
ske musikere: Tine Hagedorn-Olsen, 
sang, Søren Lund, violin, Sara Blank-
holm Svensen, violin, Christen My-
rup, cello, og Syssen Kappel, bratsch. 
Aftenen slutter med en kort andagt. 

Søndag d. 13. januar kl. 19.00 
Nytårskoncert med Ollerup 
efterskole for musik og sang
Ved årets festlige nytårskoncert syn-
ger det 120 mand store kor både 
klassiske og rytmiske korværker. 

Torsdag d. 31. januar kl. 16.15 
Fyraftenskoncert  
med Kammerjazzen
Vi lægger hårdt ud ved årets første 
fyraftenskoncert, når Kammerjaz-
zen slår tonen an. Kammerjazzen 
er violinisten Niels Bystrup og kla-
rinetisten Niels Otto Jessens drøm 
om at samles i et orkester, hvor mu-
sikken spilles præcis sådan, som de 
to har tænkt den. Niels Bystrup og 
Niels Otto Jessen har spillet sam-
men i mere end 30 år - både klas-
sisk og jazz. 

De to forstår om nogen med deres 
instrumenter at kommunikere med 
hinanden og publikum. De bakkes op 
af en altid opmærksom og swingende 
rytmegruppe, der giver Kammerjaz-
zen et elegant og unikt udtryk. 

De 5 lokale musikere er garanter for 
en stemningsfuld og folkelig efter-
middag i kirken.

Amatørsymfoniorkestret SAMSAmatørsymfoniorkestret SAMS  Kammerkoncert - Pergolesi  Kammerkoncert - Pergolesi KammerjazzenKammerjazzen



Lørdag d. 2. februar kl. 17.00 
Kyndelmissekoncert med Jakob 
Høgsbro, saxofon 
Hvordan kan en saxofon fylde et kir-
kerum og en hel koncert helt alene? 
Bliver det ikke bare monotont og me-
get langhåret? Svaret er nej! Takket 
være diverse elektroniske loops og 
effektmaskiner samt Jakob Høgsbros 
store musikalitet og virtuositet er der 
lagt op til en meget spændende og 
utraditionel skumringskoncert. Den 
dygtige saxofonist og multikunstner, 
Jakob Høgsbro, har fl ere gange med 
succes optrådt i Domkirken i Køben-
havn med sit helt særlige koncept. 
Det er lyd, loops, lysshow og levende 
lys i en helt fantastisk blanding – et 
enestående ”one-man-show”. Kom 
og oplev kyndelmisse på en ny måde. 

Torsdag d. 28. februar kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med Jan Schønemann, 
guitar, og Povl Chr. Balslev, orgel 
Den lokale guitarist Jan Schøneman 
behøver næppe nærmere præsentati-
on, men det gør det særlige samarbejde 
med Povl Chr. Balslev på kirkeorglet. 
De to har skabt et særligt koncertkon-
cept for el-guitar, ”pedaler” og kirke-
orgel, som med garanti vil overraske 
publikum i lyd og stemning. 

Onsdag d. 20. marts kl. 19.00 
Koncert med Per Salo, klaver,
og Christina Aastrand, violin 
I samarbejde med Ollerup eftersko-
le for musik og sang arrangerer Vor 
Frue kirke en koncert med to af Dan-
marks absolut bedste kammermusi-
kere. Violinisten Christina Aastrand 
er til daglig kapelmester i Radiosym-
foniorkestret og hendes mand Per 
Salo en meget brugt pianist i ind- og 
udland. Repertoiret vil spænde bredt 
fra kendte værker til ny musik. Pro-
grammet bliver knyttet sammen af 
kommentarer fra de to musikere. En-
tré: 100 kr., børn/unge 50 kr. 

Torsdag d. 21. marts kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med Karin Lützen,
saxofon, og Ida Hovalt, orgel/klaver, 
Præsentation af en ”ny svendborgen-
ser”, Karin Lützen, som er uddannet 
rytmisk saxofonist på konservatoriet. 
Hun er netop begyndt på sygepleje-
skolen i byen, ligesom hun er ny san-
ger i Vor Frue kirkes kor. 

Karin Lützen har medvirket i fl ere 
jazz-sammenhænge bl.a. med sin 
egen ”Karin Lützen trio”. Ved kon-
certen denne eftermiddag akkom-
pagneres hun af Ida Hovalt. 

Jakob HøgsbroJakob Høgsbro
Per Salo ogPer Salo og
Christina AastrandChristina Aastrand

Musik i påsken
Som det er tradition vil påskedagene 
i kirken være særligt krydret af musik.

Skærtorsdag
Skærtorsdag medvirker 
Rikke Pedersen, fl øjte.

Langfredag
Langfredag medvirker 
Janet Vahl, harmonika.

Påskelørdag 
Ligesom Helligtrekongersaften spil-
les der påskelørdag den 30. marts kl. 

19.00 musik af Pergolesi – nemlig hans 
kendte Stabat Mater. Værket opføres af 
sangerinderne Maria Lantz og Kirstine 

Eiler Ernst akkompagneret af Anne 
Vilain, cello, og Povl Chr. Balslev, orgel. 
Komponisten Pergolesi blev kun godt 
26 år gammel og nåede derfor ikke 
at skrive ret meget musik, men hans 

Stabat Mater er blevet en vigtig del af 
musikhistorien. Aftenen slutter med 

en kort andagt. 

Påskedag
Påskedag medvirker 
Susanne Skov, fl øjte.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

 fredag d. 12. april kl. 20.00, 
hvor pianisten Carsten Dahl vil spille 

lyset og foråret frem ved en solokoncert 
fuld af overraskelser!

✗✗

SaxofonistenSaxofonisten
Karin LützenKarin Lützen



Tre medlemmer af Kernekoret fejrer 
sammen med organist Povl Balslev i år 
10 års jubilæum ved Vor Frue: Britta 
Birkholm, Ditte Hassing og Rikke Birke-
holm. ”Verdens hyggeligste arbejde” kal-
der de tre gelænderlærker tjansen som 
korsangere ved søndagenes højmesser. 
De tre har også gennem årene fungeret 
som faste kirkesangere på skift ved bryl-
lupper, bisættelser og andagter både i kir-
ken og i kapellet. 

Samarbejdet på pulpituret er berigende 
og godt, og med et så stærkt fi rkløver 
som en professionel organist, bratschist, 
tekstforfatter og sangsolist har der væ-
ret næste uanede muligheder for at lege 
sammen og befrugte hinanden musi-

kalsk, hvilket har kunnet ses og høres i 
jubilarernes utallige udgivelser af egne 
sange og salmer, cd-optagelser og op-
førelser af koncerter. Og der har været 
andre highlights, når Kernekoret fx har 
medvirket ved uropførelser, foredrag, 
dansk gudstjeneste i Stockholm, korma-
raton, TV-optagelse og Torvedag. 

Seneste projekt ud af huset har været 
en optræden på Café Aroma. Her har 
Kernekoret – der pt. består af de fi re ju-
bilarer samt de tre nytilkomne gymna-
sieelever Sofi e, Sally og Emil – sunget et 
udvalg af både verdslige og sakrale sange 
med renæssancepræg under temaet kær-
lighed. 

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 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.

Mai Bjerregaard Andersen (vikar dec.)
Herman Nielsens Vej 25 · 5700 Svendborg
Tlf. 2424 6112 · mai@bjerregaardandersen.dk
Træffes efter aftale. Fredag 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.

10 år på pulpituret  10 år på pulpituret  

Nyt børnekor i Vor Frue kirke 
I begyndelsen af det nye år begynder nyt børnekor i Vor Frue kirke. Børnekoret ledes 
af organist Ida Hovalt. Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at 

kontakte Ida Hovalt på tlf. 2467 7342 eller assistent@vorfruekirke.dk.


