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32

Jeg var i december til præsentation 
af de 5 forslag til etablering af en 
grøn kile fra Krøyers Have til Møl-
lergade og videre mod Toldbodvej. 
Spændende forslag, der har været 
udstillet modeller i Kulturcaféen. 
Jeg er glad for det vindende for-
slag, jeg har været til flere af de 
forberedende møder - set og hørt 
mange sjove og helt fantastiske og 
mærkelige idéer. I det vindende for-
slag bliver Torvet åbnet og frilagt, 
Ramsherred grønt byrum med et 
vandløb som levende livline fra øst 
til vest. Og der kommer et stiforløb 
fra trappen ved Anne Hvides gård 
til kirkepladsen. 

I alle forslag blev der åbnet op til 
kirken, men med respekt for kir-
kens område. 

Trappen mod havnen er lagt med 
tårnet som sigtelinie, jeg har sjæl-
dent set så mange tegninger og bil-
leder af kirken som den eftermid-
dag i Borgerforeningen. Jeg er nabo 
til trappen, min nye vej til Vor Frue. 
Og jeg kommer nok til at bruge den 
en del for at se til et stort renove-
ringsarbejde netop på tårnet. 

Der er udarbejdet en ingeniørrap-
port, der gennemgår mur- og træ-
værk. Det er nødvendigt at reparere 

en del, der er søgt et lån i Fyens 
stift i 2014.

Jeg er stadig formand, det nye råd 
er godt i gang, og der sker som altid 
meget i Vor Frue, hvilket kirkebla-
det her viser med al tydelighed. 

Men afslutningsvis kan jeg røbe, 
at til sognedagen d. 10. november 
kommer biskop Tine Lindhardt, 
hvilket jeg glæder mig meget til og 
over.

På gensyn mange gange 
i foråret og sommeren

Inge Moritzen
formand for menighedsrådet

Billedet på bladets forside viser 
Dagmarkorset, der er et 3,4 cm højt 
relikviekors af guld og emalje. Det 
er et hængesmykke og menes ud-
ført i Byzans i 1000-tallet. Motivet 

er Kristus som dommer sammen 
med Maria og Johannes samt 
to græsk-ortodokse helgener. 
På korsets anden side er mo-
tivet den korsfæstede Kristus.

 
Korset blev fundet i en grav i 

Skt. Bendts kirke i Ringsted i 
1600-tallet, og traditionen knytter 

det til kong Valdemar Sejrs dron-
ning Dagmar. Efterligninger af Dag-
markorset har været populære i 
Danmark, siden Frederik 7. i 1863 
brugte en kopi som bryllupsgave 
til den danske prinsesse Alexandra. 
Det originale kors befinder sig på 
Nationalmuseet.

Dagmarkorset indgår i en planche-
udstilling, der kan ses i Vor Frue 
kirke fra den 16. juni.

Byens grønne kile og Vor Frue

Dagmarkorset
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Påske og pinse er forår og én stor fest. 
Det er faktisk påske fra påskedag og 
indtil pinsedag. Påsken strækker sig 
over 50 dage og den 50. dag er pin-
sedag.

I påsketiden vendes og drejes begre-
bet opstandelse. Det, at den døde og 
begravede Jesus ikke var i graven på-
skemorgen, men viste sig lyslevende 
for kvinderne og senere for apost-
lene, det er ikke til at forstå. Det var 
det ikke dengang, og det er det ikke 
i dag. Der findes ikke et bevis, som 
alle vil anerkende. Opstandelsen gi-
ver kun mening i tro. Måske er det 
derfor, kirken har sat hele 50 dage 
af til bare at vænne os til tanken, at 
død kan blive til liv. Frygt kan blive 
til glæde. Det, alle troede var en en-
degyldig slutning, kan blive en højst 
overraskende ny og glædelig begyn-
delse. Det er kirkens opgave – på 
trods af al fornuft – at blive ved med 
at fortælle, at for Gud er alting mu-
ligt! Med opstandelsen er der sået 

håb og meningsfuldhed i en vinter-
kold verden, og Helligånden er så 
Guds varme og milde vinde, der gør 
opstandelsestroen mulig – selv i vor 
tid – selv i os.
 
Der er kun én, som ændrede alt ef-
ter sin død: Jesus Kristus. Korsdøden 
er forfærdelig, men ikke enestående 
i menneskehedens historie. De flyg-
tende venner, en uskyldig, der døm-
mes til en pinefuld død og en jam-
rende mor, der følger sin søns sidste 
timer. 

Det har vi altsammen hørt om før, 
og det sker i dag. Sluttede evangeliet 
ved korset, var der aldrig kommet 
kristendom ud af det. Lidelseshi-
storien kan kun afsløre de mørkeste 
sider af vor menneskelige natur og 
dødens realitet. En anden slutning 
finder vi ikke af os selv. Den kommer 
ikke indefra, men udefra. Den kom-
mer fra Gud. Han begyndte oveni-
købet med sig selv. Han stillede sin 

egen søn foran os, så Gud kunne se 
Jesus i alle mennesker, og samtidig 
lod han os se Gud i mennesket Jesus 
fra Nazaret. Der skete en kærlig sam-
mensmeltning af forholdet mellem 
Gud og mennesker. Syndefalds-regn-
skabet blev kasseret, og kærlighed og 
kun kærlighed blev sat i stedet.

Og så kom Helligånden som et for-
årsblæsevejr og en indre varme, som 
gjorde ord levende, hoppende og 
dansende.  Apostlene talte og talte 
om det umulige, som Gud havde 
gjort muligt, og lige siden har det væ-
ret det bedste budskab, vi som kirke 
og kristne kan give videre. 

Glædelig påske og pinse!
Sognepræst Anne-Grete Thestrup

Påske - Pinse
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Kirkens Korshærs 
forårskomsammen
Torsdag d. 11. april kl. 19.00

Kirkens Korshærs forårskomsammen begynder med 
gudstjeneste i Vor Frue kirke. Af pladshensyn er det ef-
terfølgende arrangement i år flyttet til Skallen, Møller-
gade 99.

Her vil historiker Sarah Smed fra Forsorgsmuseet – med 
udgangspunkt i udstillingen ”Du skal ikke tænke på din 
far og din mor” – berette om det tankevækkende og ba-
nebrydende arbejde med at indsamle og fortælle om livet 
på danske børnehjem i det 20. årh. Et arbejde fyldt med 
rørende historier om børneliv præget af svigt, ensomhed 
og tab – men også om håb og menneskelige fyrtårne. Alle 
er velkomne.

Har du brug for kørsel fra kirken til Skallen, bedes du 
kontakte Vibeke Bjørk tlf. 2023 8015.

2. pinsedag med 
kirkevandring til Thurø
Mandag d. 20. maj kl. 10.00

Vi begynder med gudstjeneste i Vor Frue kirke. Efter en 
kort orientering over en kop kaffe går vi i samlet flok langs 
havnen og sundet til Christiansminde og videre til Thurø 
kirke. Vi har fået lov til at spise vores medbragte mad og 
drikke i konfirmandhuset. Efter et passende hvil og en 
salme i Thurø kirke går vi tilbage mod byen ad Linken-
kærsvej og over Kobberbækken og Ørkild. 

Alle, der er godt gående, kan være med. Tilmelding er ikke 
nødvendig. Vi søger en frivillig, der kunne tænke sig at 
køre tasker og madpakker til Thurø og hjem. Husk mad-
pakke og noget at drikke, travesko og evt. regntøj. Nær-
mere oplysning hos sognepræst Anne-Grete Thestrup.

Onsdag d. 24. april kl. 19.00 i menighedshuset, Frue Kirkestræde 4, Svendborg.

Dagsorden
Velkomst og præsentation v/ menighedsrådsformand Inge Moritzen
A. Valg af ordstyrer
B. Kort orientering om 2012 og et blik på resten af 2013
C. Kort oversigt over økonomien v/ kasserer Peder Rønnow
D. Orientering og evt. stillingtagen til aktuelle projekter i rådet
E. Idéudveksling og forslag fra menighedsmødets deltagere

Afslutning senest kl. 20.00, hvor mødet overgår til ordinært og åbent menighedsrådsmøde.

Indkaldelse til menighedsmøde
i Vor Frue sogn
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Åbning af 
Byzans-udstilling
Søndag d. 16. juni

Efter højmessen kl. 10.00 og en let 
frokost i menighedshuset markeres 
åbningen af en vandreudstilling om 
Byzantinsk kunst. Det sker med et 
foredrag af forfatter og universitets-
lektor Karsten Fledelius. Foredraget og 
udstillingen tager det historiske Byzans 
fra 330 til 1453 op og ser på dets efter-
virkninger i den moderne verden, både 
i vest og øst. Læs mere om udstillingen 
på bladets bagside. Udstillingen i Vor 
Frue kirkes sideskibe kan efter åbnin-
gen dagligt ses i kirkens åbningstid. 

Ønsker man at deltage i frokosten, be-
des man tilmelde sig på kirkekontoret tlf. 
6221 1161 senest torsdag den 13. juni.

Hyggeligt samvær
med kaffebord og 
ældreguds tjeneste 
Onsdag d. 26. juni kl. 10.30

Denne formiddag får vi besøg fra de 
to plejecentre, Frøavlen og Caroline 
Amalielund. Men alle i sognet er me-
get velkomne! Formiddagen begyn-
der med kaffebord i menighedshu-
set. Efter kaffen er der gudstjeneste 
i kirken. 

Af hensyn til kaffebordet vil vi gerne 
bede om tilmelding til kirkekontoret 
på tlf. 6221 1161 senest mandag den 
24. juni. Man kan bestille kirketaxa 
til arrangementet. Kirketaxa bestil-
les ligeledes gennem kirkekontoret 
senest den 24. juni kl. 12.00.

Stilhed er ikke tomhed. 
Stilhed er fylde: 

Et vente- og modtagerum. 
Stilhed er ikke fravær. 

Stilhed er nærvær: 
Et møde- og samtalerum.

Stillegudstjenesten er en vekslen 
mellem bibelord, stille orgelmusik, 
Taizésang, stilhed og bøn. Gudstje-

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 29. maj kl. 17.00

nesten varer ca. en halv time, og alle 
er velkomne. Stillegudstjenesten til-
rettelægges af Anne-Grete Thestrup 
i samarbejde med den kristne medi-
tationsgruppe, som mødes i Vor Frue 
kirke hver onsdag kl. 17.00.

Natkirke
Fredag d. 31. maj kl. 19-22

I forbindelse med byens Open 
by Night, hvor alle forretninger 
holder åbent til kl. 22.00, har du 
mulighed for at komme forbi Vor 
Frue kirke, hvor vi holder "Nat-
kirke". Natkirken er et helle midt 
i byens pulserende liv, et rum for 
ro og eftertanke. I natkirken kan 
du komme og gå, som du har lyst. 
Du kan lytte til skøn musik, gå 
på opdagelse i vores kirkerum og 
stille spørgsmål til det, du ser. Du 
kan tænde et lys, skrive en bøn 
eller bare sidde stille. Hver time 
er der en lille andagt, som varer 
et kvarter. Der er også mulighed 
for at få en kop kaffe og en snak 
med kirkens præster, som på skift 
vil være til stede i kirken hele af-
tenen. Præster har tavshedspligt.
 
Velkommen i Natkirken!

Dansk-engelsk-tysk 

Salmesang
Søndag d. 28. juli kl. 10.00

Ved denne søndagsgudstjeneste 
vil det være muligt at følge med 
i tekster og salmer på dansk, en-
gelsk og tysk. Det lyder så fint, 
når vi synger på flere sprog sam-
tidig! Byens gæster og turister 
er alle velkomne. Efter gudstje-
nesten vil der være lejlighed til 
samtale og lidt koldt at drikke.
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AGT:  Anne-Grete Thestrup
GMJ:  Gitte Meyer Jørgensen

KIRKEBIL
Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke  
bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.

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

 3. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

 7. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag efter påske. AGT 

10. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

11. kl. 17.13  Klokkespilskoncert. povl Chr. Balslev

11. kl. 19.00  Korshærsgudstjeneste. AGT

12. kl. 20.00  Koncert. Carsten Dahl, klaver, og povl 
Chr. Balslev, orgel/klaver

14. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag efter påske.  
Kirkekaffe. GMJ

17. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

21. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag efter påske. AGT

24. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

24. kl. 19.00  Menigheds- og menighedsrådsmøde. 
Vor Frue menighedshus

25. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Carsten rosenlund, 
whistle/guitar/sang,  
Marie louise Aalbæk Jensen, sang,  
og povl Chr. Balslev, orgel/klaver

26. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  
Bededag. GMJ

28. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag efter påske. GMJ

MAJ
 1. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

 5. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  
5. søndag efter påske. GMJ/AGT

 8. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 9. kl. 10.00  Højmesse. Kristi himmelfarts dag. AGT

12. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  
6. søndag efter påske. AGT/GMJ

15. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

15. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue 
menighedshus

19. kl. 10.00   Højmesse. pinsedag. GMJ

20. kl. 10.00  Højmesse. 2. pinsedag. Efterfølgende 
kirkevandring til Thurø. AGT  

22. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

25. kl. 20.00   Koncert. Dr Vokalensemble og forfat-
teren Anne lise Marstrand Jørgensen

26. kl. 10.00  Højmesse. Trinitatis søndag. GMJ

29. kl. 17.00  Stillegudstjeneste.  
Meditations gruppen/AGT

29. kl. 20.00  Koncert. Vor Frues kantori og vokal-
gruppen Fontana 

30. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Among Sound

31. kl. 19-22  Natkirke
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GUDStJENEStER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 15/4, 14/5 og 19/6 kl. 13.30 
Frøavlen: Den 23/4, 28/5 og 25/6 kl. 10.30

JuNi
 2. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag efter trinitatis. AGT

 5. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

 8. kl. 11-14  Kormaraton. Sydfynske kor

 9. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag efter trinitatis. GMJ

12. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

16. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag efter trinitatis.  
Åbning af Byzansudstilling. AGT

19. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

21. kl. 10-14  Klokkespil. povl Chr. Balslev

23. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag efter trinitatis. GMJ

26. kl. 10.30   Samvær med kaffebord og  
ældregudstjeneste

26. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

26. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue 
menighedshus

27. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Mads la Cour, trompet/
flygelhorn

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

Juli
 3. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

 3. kl. 19.00   Koncert. ungdomskor fra Bad Oldesloe

 7. kl. 10.00  Højmesse. 6. søndag efter trinitatis. AGT

10. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

14. kl. 10.00  Højmesse. 7. søndag efter trinitatis. AGT

17. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

21. kl. 10.00  Højmesse. 8. søndag efter trinitatis. AGT

24. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

25. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. povl Chr. Balslev, klaver

28. kl. 10.00  Højmesse. 9. søndag efter trinitatis.  
Dansk-engelsk-tysk salmesang. AGT 

31. kl. 10.30  Klokkespilskoncert. Joanna Stroz,  
polen/Danmark
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Konfirmand-
indskrivning
Alle kommende 7. klasses elever vil 
på deres respektive skoler automatisk 
modtage en tilmeldelsesblanket til kon-
firmandundervisning. Tilmeldelsesblan-
ketten afleveres til den kirke, hvor kon-
firmanden skal følge undervisningen. For 
Vor Frue kirkes vedkommende foregår 
konfirmandindskrivningen i menigheds-
huset torsdag d. 30. maj kl. 14.00-16.00. 

Efter sommerferien sender præsterne et 
velkomstbrev til alle de konfirmander, 
der i maj måned har tilmeldt sig under-
visningen.
 
Undervisningen begynder i september og 
varer frem til konfirmationsdagene, der 
i 2014 er søndag den 4. maj og søndag 
den 11. maj. Yderligere oplysninger fås 
ved henvendelse til kirkekontoret eller 
kirkens præster.

Hospice Sydfyn
I efteråret 2012 åbnede Hospice Sydfyn 
på Skovsbovej dørene, først for alle in-
teresserede – og der var rigtig mange til 
åbent hus arrangementet lige før efter-
årsferien – og derefter rykkede de første patienter ind. Der har stort set 
været fuldt belagt lige siden åbningen. Der er 12 sengepladser og et en-
gageret personale. Målet er at give uhelbredeligt syge mennesker omsorg 
og smertelindring og at  give vejledning og støtte også til den døendes 
pårørende. Opholdet på hospice er gratis. Man henvises og visiteres til 
stedet. Se mere på: www.hospicesydfyn.dk

Jeg drømte mig en drøm...
og gik så med opskriften fra Søndags BT hen og købte det helt rigtige 
garn, træpinde og benudskårne knapper – det kunne jo ikke vare længe 
inden den trøje var klar til min vintergarderobe. 

Det var i 1982 – nu er det hele givet videre til strikkeklubben i Kirkens 
Korshær – de kan trylle det utroligste frem fra glemte garngemmer, jeg 
havde meget liggende i fed og nøgler. 

Så gør som mig – ryd op og giv det til Korshæren. Enten i Varmestuen i 
Ørkildsgade eller til en af butikkerne. I kan også give det til mig, jeg skal 
nok give det videre – jeg har set resultatet af mine gemmer. Og flere af 
tingene er allerede solgt til fordel for Varmestuen her i byen. 

Hilsen Inge Moritzen 
medlem af Korshærsrådet 

Børnekor 
Vor Frue kirke tilbyder undervisning i børnekor for børn på 2.- 4. klassetrin. 
Koret øver onsdage kl. 15.30-16.30, og det er gratis at deltage. Læs mere 
på kirkens hjemmeside www.vorfruekirke.dk eller kontakt korleder Ida 
Hovalt på tlf. 2467 7342.
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Fra konfirmandundervisningen
Hver tirsdag og torsdag er kirken og menighedshuset fyldt med skønne, livlige og nysgerrige konfirmander.

Konfirmanderne tænker mange spændende og store tanker om livet og deres hverdag. Nogle af de tanker har de skrevet om. 
Nedenfor følger et par fine eksempler, som vi har fået lov til at tage med her i kirkebladet.

Kære Far i Himlen.
Dit navn er helligt.
Vi skal nok passe på Dit navn og 
lade være med at misbruge det!
Du kommer til os, men vi kom-
mer også til Dig. 
Din vilje følger vi, som i Himlen, 
således også på jorden.
Giv os det, vi har behov for.

Hjælp os med at gøre godt og 
tilgiv os. Vi vil altid tro på Dig!
Prøv at få os væk fra det onde!
For magten er Din! I evighed. 
Amen.
 
Ungdoms-Fadervor er skrevet af 
Thomas Gudbjerg Karlsen, som 
går på Tåsingeskolen.

Ungdoms-Fadervor

Danmark mit dejlige land,
med Jylland som ligner en mand.
Med Fyn og Sjælland som to pletter under din næse,
og Danmark har en stor historie at læse.
 
Hovedstaden det er København,
med skibe i sin store havn.
Dronningen der på sin flotte altan kan vinke,
selvom der i Danmark er mange skår at klinke.
 
Motorvejen fører gennem skove,
i gamle dage var det heste, der gik på deres hove.
Marker med korn og majs ses i det ganske land
og fjorde der løber ud i det store vand.
 
Der er kirker i hver eneste by,
hvor folket kan søge ly.
Der er altid ro og kærlighed at finde,
når det gode liv ikke er til at vinde.
 

Vikinger er et levn fra gamle dage,
de var tapre som man sagde.
De sejlede ud og plyndrede og kom tilbage,
med ting og viden vi kan bruge i vore dage.
 
En mand som vi aldrig glemmer,
han voksede op hos fattiglemmer.
H.C. Andersen skrev eventyr og blev kendt,
og hans berømmelse er aldrig vendt.
 
Danmark jeg holder af dig,
der er muligheder og masser af leg.
Du er smuk og dejlig at være i,
og du er et sted alle kan li’.

Digtet er skrevet af Emma Bønneland
Pedersen, som går på Haarhs Skole.

Danmark mit dejlige land
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Marie Louise Aalbæk-JensenMads la CourPovl Chr. Balslev

Torsdag d. 11. april kl. 17.13
Klokkespilskoncert med Povl Chr. Balslev
”Klokkespil for FRED” markeres verden over med klokkespil denne 
dag. Således skiftes alle verdens klokkespil til at spille. Vor Frue kirke 
i Svendborg er med, og Povl Chr. Balslev spiller fra 17.13 – 17.28.

Fredag d. 12. april kl. 20.00
Koncert med Carsten Dahl og Povl Chr. Balslev
Den danske jazzpianist Carsten Dahl kommer til Vor Frue kirke 
for at indvie det flygel, han selv har hjulpet kirken med at finde! 
Oplev ham solo og i duo med Povl Chr. Balslev. Carsten Dahl 
anses af mange som værende én af de bedste europæiske jazz-
musikere med en intuitiv og lyttende tilgang til musikken. At 
opleve en solokoncert med Carsten Dahl er en intens rejse, som 
i høj grad involverer lytteren. Intet er indøvet men skabes her og 
nu sammen med publikum og rummet. Dette gør hver eneste 
koncert unik. Entré 100 kr. via www.sydfynsbilletten.dk eller 
ved indgangen fra en time før koncerten.

Torsdag d. 25. april kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Carsten Rosenlund,  
Marie Louise Aalbæk-Jensen og Povl Chr. Balslev
Fyraftenskoncert med irsk og keltisk musik krydret med intuitiv 
sang. Der inviteres indenfor i den irsk/keltiske musiktradition når 
Carsten Rosenlund, whistle, guitar og sang, Marie Louise Aalbæk-
Jensen, sang, og Povl Chr. Balslev, orgel/klaver, spiller op til en stem-
ningsfuld koncert i Vor Frue kirke. Den keltiske musik kan noget 
helt særligt med sin både melankolske, meditative og glade tone.

Fredag d. 21. juni kl. 10-14
Klokkespil med Povl Chr. Balslev
På årets længste dag markeres komponisten John Cages fød-
selsdag. Hver hele time fra kl. 10 til 14 spiller klokkenist Povl 
Chr. Balslev en af Cages 5 stykker for klokkespil (varer 5-7 min. 
hver). Fødselsdagen markeres verden over, og Svendborg er såle-
des en del af fejringen.

Torsdag d. 27. juni kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Mads la Cour
Mads la Cour spiller til daglig i Radioens Bigband men er for ny-
lig flyttet tilbage til barndomsbyen Svendborg. Han er en mester 
på trompet og flygelhorn, så der er ingen tvivl om, at der venter 
en sprudlende eftermiddag i Vor Frue kirke.

Onsdag d. 3. juli kl. 19.00
Koncert med ungdomskor fra Bad Oldesloe
Vi har tidligere haft besøg af ungdomskoret fra Bad Oldesloe. 
Også i år kommer de sejlende hertil og har bl.a. satser af John 
Rutter på programmet sammen med en afdeling af gospel-
sange.

Torsdag d. 25. juli kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Povl Chr. Balslev
Povl Chr. Balslev præsenterer på kirkens flygel sit nye værk ”Nor-
disk suite”, som er en del af projektet ”NOMU”. Der er tale om 
ny nordisk musik med fokus på den gamle nordiske folketone – 
et projekt han også præsenterer i USA denne sommer!
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Marie Louise Aalbæk-Jensen  DR Vokalensemble Anne Lise Marstrand Jørgensen Among Sound tin Shi tam

Så er det igen tid til 3 fantastiske uger med korsang på Sydfyn
– i Vor Frue kirke med følgende koncerter:

Lørdag d. 25. maj kl. 20.00
Koncert med DR Vokalensemble 
og forfatteren Anne Lise Marstrand Jørgensen
Vi er meget begejstrede over at kunne præsentere både et af 
Danmarks bedste kor og så sammen med den populære forfat-
ter til Hildegard bøgerne, Anne Lise Marstrand Jørgensen. Koret 
synger satser af Hildegard, Arvo Pärt og Gorecki, og indimellem 
læser forfatteren fra sin bog om Hildegard. Temaet for koncerten 
er ”mysticisme”. Entré 100 kr. Billetter kan købes på www.syd-
fynsbilletten.dk eller ved indgangen fra en time før koncerten.

Onsdag d. 29. maj kl. 20.00
Koncert med Vor Frues kantori 
og vokalgruppen Fontana 
En koncert med Vor Frues kantori og vokalgruppen Fontana 
som både vil synge satser sammen men også hver for sig. Musik-
ken er bl.a. af Eric Whitacre, Benjamin Britten og Knut Nystedt 
samt kormusik fra middelalderen. Gratis entré.

Torsdag d. 30. maj kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Among Sound
De fem unge gymnasieelever har efterhånden slået deres navn 
fast i Svendborg som en meget velsyngende kvintet. 
Med inspiration i Real Group og Manhattan Transfer synger 
Among Sound swingende kormusik denne eftermiddag.

Lørdag d. 8. juni kl. 11.00-14.00
Kormaraton
Den årligt tilbagevendende kormaraton er i år flyttet til lørdag 
formiddag – her præsenterer mange af Sydfyns kor hver et par 
numre fra deres repertoire. Så kom og lyt til en koncert med vidt 
forskellig kormusik.

International klokkespilsfestival 2013

Onsdag d. 31. juli kl. 10.30-11.15
Koncert med Joanna Stroz, Polen/Danmark

Torsdag d. 1. august kl. 8.00
Torvedagskoncert 
med Svendborgs stadsklokkenist Povl Chr. Balslev

Fredag d. 2. august kl. 10.30-11.15
Koncert med Tin Shi Tam, Iowa i USA

Lørdag d. 3. august kl. 10.30-11.15
Koncert med Yoku Tajima, Japan

Søndag d. 4. august kl. 11.15-11.55
4-hændig klokkekoncert med ægteparret
Toru Takao, Japan og Katarzyna Takao, Polen 
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I mange år var Byzans, også kaldt "Det 
Østromerske Rige", eller af korsfarerne 
"Romania", en af verdens glemte civi-
lisationer. Og det til trods for, at riget 
det meste af tiden indtil sit første fald i 
1204 var Europas USA, det både mili-
tært og økonomisk stærkeste land med 
Europas største by, Konstantinopel, 
som sin hovedstad. Efter rigets ende-
lige fald ved den tyrkiske erobring af 
hovedstaden i 1453 var det, som om 
et åndeligt jerntæppe gik ned, undta-
gen for det Østeuropa (Rusland, Ukra-
ine, Bulgarien, Serbien, Rumænien og 
Grækenland), som havde fået kristen-
dommen fra Byzans.
 
De seneste år har ændret det euro-
pæiske syn på Byzans, især efter kom-
munismens fald. Byzans' arvinger, de 
ortodokse lande, er for fleres vedkom-
mende allerede medlemmer af EU, og 
alle er medlemmer af Europarådet. 
Religionens genkomst i verdenspolitik-
ken har også ført til øget interesse for 
den del af kristendommen, som mere 
end nogen anden har dannet Europas 
"bolværk" mod islam. Det var ikke no-
gen tilfældighed, at den afgående paves 
citat af en frustreret byzantinsk kejsers 
islamkritiske udtalelse fra omkring 
år 1400 skabte en større diplomatisk 
krise for få år siden. Det over 1100 år 
varende imperiums eftervirkninger er 
stadig mærkbare i dag, over 500 år ef-
ter dets forsvinden. 

Udstillingen om Byzans i Rundetaarn, 
København i 2010 viste centrale spor af 
byzantinsk kultur i Danmark og Euro-
pa gennem tiden. Genstandene var sat 
ind i en ramme af oplysende plancher, 
som i overskuelig kronologisk form 
formidlede centrale indsigter om det 
overordnede emne – den byzantinske 
civilisation som det kristne Romerri-
ges arv til det moderne Europa. Efter 
udstillingens nedtagelse i Rundetaarn 
opnåede Den Danske Nationalkomité 
for Byzantinske Studier, som stod bag 
udstillingen, en ekstrabevilling fra sin 
hovedsponsor Folmer Wisti Fonden for 
International Forståelse, til at skabe en 
vandreudstilling på basis af plancherne.

Vandreudstillingen kommer til Vor 
Frue kirke fra Skt. Peders kirke i Næst-
ved, og den vil være at se i Vor Frue 
kirke hen over sommeren, hvorefter 
den flyttes til krypten i Odense Dom-
kirke i efteråret 2013.
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