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Vor Frue SognVor Frue Sogn
Svendborg • December – Januar – Februar – Marts • 2013-2014

… og de faldt ned og tilbad barnet, 
og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.

Foto: Leon Torp Nielsen
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Invitation 
Kære Vor Frue sogn!
 
Når kirkeåret 2014 begynder til ad-
vent, har Paul Verner Skærved været 
medlem af menighedsrådet ved Vor 
Frue i 25 år.

Det skal vi sammen fejre ved en øl-
reception. 

Så det vil glæde menighedsrådet 
meget at se jer alle søndag den 8. de-
cember 2013 til højmesse kl. 10.00 
og efterfølgende reception i menig-
hedshuset.
 
Med mange gensynshilsner
Menighedsrådet ved Vor Frue

Der har i efteråret 2013 været valg til 
provstiudvalg og stiftsråd. Til provstiud-
valget skulle der vælges i alt 6 medlem-
mer, der sammen med provsten udgør 
provstiudvalget for Svendborg provsti. 
Der var traditionen tro kampvalg til ud-
valget blandt de læge medlemmer. Valgt 
blev: Mona Nissum (Stenstrup), Henning 
Dam Nielsen (Gudme), Peter Folke Ol-
sen (Svendborg), Bo Linnebjerg (Svend-
borg) samt Finn Jeppe Nielsen (Sten-
strup).

Ved fredsvalg blev sognepræst ved Sct. 
Nicolai kirke, Mette Jørgensen, valgt som 
præstemedlem af udvalget. Der var lige-
ledes fredsvalg til stiftsrådet, hvor Svend-
borg i den kommende periode fortsat er 
repræsenteret af Paul Verner Skærved. 
Ved konstitueringen i stiftsrådet blev Erik 
Vind valgt som formand.
 
På privat plan har jeg i år valgt at se en del 
danske kirker med kalkmalerier. Til dels 
inspireret af Danmarks Kirker, der nu har 
færdiggjort området ved Svendborg med 

et bind med bl.a. Assistens kirkegården og 
Gråbrødre klosteret. Hele værket er nu 
tilgængeligt på www.natmus.dk. Og der 
har jeg bl.a. læst om de besøgte kirker.

Jeg har været i Broager kirke, som så ofte 
før, i Ørslev og Fanefjord for 1. gang - og 
hjemmenydt gensyn med mange af Træ-
skomalerens lokale værker i bogform 
(TRÆSKOMALERENS tegn & bille-
der). I Ørslev var der en afdækning i gang, 
så jeg var så heldig at se nogle nyfund i 
skibet, men endnu er de ikke beskrevet 
i materialet om kirken, der er kendt for 
Dansefrisen. Og der måtte ikke fotografe-
res. Men det måtte jeg i Fanefjord, den er 
helt fantastisk, så allerede i foråret vidste 
jeg, at dette billede skulle ønske alle i Vor 
Frue glædelig jul og godt nytår.

Inge Moritzen
Formand for menighedsrådet

Motivet på bladets forside viser jule-
krybben, der permanent står i L'Església 
Parroquial de Bartomeus – Bartholomæ-
uskirken – i byen Sóller på Mallorcas 
nordvestkyst. Kirkens vældige gavl tårner 
sig op og kan ses fra alle vinkler i dalen. 
Selve kirken er bygget i 1200-tallet, men 
gavlen er en senere tilføjelse udført af en 
af Gaudis elever i 1904.

Årets valg 
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Her sidst på året kan man godt få den 
tanke, at det bliver jul og nytår hvert an-
det øjeblik! Tiden flyver, flygter eller fly-
der, som de gamle græ-
kere sagde det og sam-
menlignede tiden med 
en flod, hvor vandet 
aldrig står stille. (Ordet 
”flyder” har en herlig 
dobbeltbetydning. Jeg 
tænker, at de gamle 
filosoffer må have haft 
et teenageværelse i 
tankerne: Alt flyder!). 
At forholde sig til livet 
som til en flod i riven-
de bevægelse eller et 
totalt kaotisk sted, gør 
enhver fremtidsudsigt 
foruroligende farlig. I 
bibelen forholder det 
sig anderledes. Verden 
og vi er Guds værk, 
og Skaberen var som 
bekendt helt tilfreds, 
da Han hvilede på den 
7. dag. Kaos findes dog 
stadig. Det bidrager 
vi selv til. Den eneste 
urokkelige og tryghedsgivende faktor er 
Gud selv.

Leder man efter årstal i bibelen, leder 
man forgæves. Det står f.eks. intet sted, 
at Jesus blev født år 0. Det er en ved-
tagelse og senere en kalenderpraksis, at 
vor tidsregning har et nulpunkt, og at 
nytårsskiftet sker mellem december og 
januar. I kirken har vi fastholdt et system, 
der parallelt med de skiftende neutrale 

årstal har et kirkeår, der peger på troens 
og gentagelsens nutid. Meget ofte er de 
bibelske fortællinger skrevet i nutid og 

bliver dermed til direkte tale til dig og 
mig. Der er meget historisk stof i bibelen, 
men de virkelig centrale steder er i nutid 
og fremtid. Gud præsenterer sig for Mo-
ses som: JEG ER. I Fader Vor siger vi: Du 
som ER i himlene. Ved nadveren hører 
vi: Dette ER Jesu Kristi legeme og blod. 
Og om fremtiden siger Jesus: Se, jeg ER 
med jer alle dage indtil verdens ende! 
Der er velsignelse i de ord. 

I Det gamle Testamente har vi mærke-
lige og stærke fortællinger om overgangs-
tider, hvor Gud velsigner. Da den unge 

Jakob havde snydt og 
bedraget sin far og sin 
tvillingebror, måtte 
han flygte, ensom og 
skyldig. Alligevel viser 
Gud sig i en drøm for 
Jakob og siger: ”Jeg er 
din Gud. Jeg går med 
dig, hvor du end går 
hen!” Som voksen 
kæmper samme Jakob 
en natlig kamp, måske 
med sig selv, måske 
med Gud. ”Jeg slip-
per dig ikke, før du 
velsigner mig,” siger 
Jakob. Og han bliver 
velsignet, og han kryd-
ser grænsefloden til sit 
hjemland og slutter 
fred med sin bror.  

Ved et årsskifte er det 
ikke svært at mærke 
årstallets vægt og det 
farlige i en ukendt 

fremtid. Men i kirken er året jo allerede 
godt begyndt med advent og jul. Der er 
fra starten lagt en meningsfuldhed ind 
det nye år. Vi er på vej mod påske og pin-
se og forhåbentlig mod en dybere indsigt 
og en barnlig tro. Teksten til nytårsdag er 
Fader Vor. Bedre begyndelse på et nyt år 
findes ikke.

Anne-Grete Thestrup
Sognepræst
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Sigurd i Vor Frue
Tak til alle, der kom og gjorde dagen til en fantastisk oplevelse. Bibelhistorie 
med swing og humor, men med den kristne tradition som grundtone.
Og med teksten fra Sigurds slutsang, så ses vi igen. Håber jeg – og 1000 andre 
jublende tilhørere og medvirkende.

Mange hilsner - Inge Moritzen

Hjælp os
at hjælpe andre
Vi kan kun hjælpe trængte men-
nesker i sognet op til jul, hvis vi får 
lidt penge i kassen. Det sker allerede 
ved kollektindsamlinger i kirken 
ved gudstjenester og koncerter samt 
ved frivillige bidrag. Vor Frue sogn 
er blevet tilmeldt Samvirkende Me-
nighedsplejer, og det er nu muligt at 
fradrage et gavebeløb til Vor Frue 
sogns menighedspleje på selvangi-
velsen. Fradraget er på max. 14.500 
kr., og der er ikke noget mindstebe-
løb. Vi siger tak for ethvert bidrag.

Man gør følgende: 
1.  Bidrag indbetales på reg. nr. 8075, 

kontonr. 2018699. Skriv på ind-
betalingen: Gave til Vor Frue 
sogns menighedspleje, Svendborg.

2.  Oplys navn og CPR nr. til Sam-
virkende Menighedsplejer på 
tlf. 3646 6666 eller mail: smp@
menighedsplejer.dk. Evt. tvivls-
spørgsmål kan også rettes hertil.

Julehjælps- 
ansøgninger
Ansøgningsskemaer kan hentes på 
kirkekontoret eller i våbenhuset. 
For at komme i betragtning skal en 
ansøger have fast adresse i Vor Frue 
sogn og have en meget trængt øko-
nomi. Sidste ansøgningsfrist er d. 4. 
december, og alle ansøgere får skrift-
ligt svar i slutningen af uge 49.
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Spejdernes julestue
Lørdag d. 30. nov. kl. 10-14
I lighed med tidligere år holder spej-
derne julestue i Ungdomshuset, Møl-
lergade 101, med rig mulighed for at 
købe en flot dekoration eller årets jule-
træ. Der er salgsboder med bl.a. hånd-
lavede nisser og julepynt samt tombola 
med gode gevinster skænket af byens 
handlende. I den hyggelige julecafé by-
des desuden på en kop kaffe/the med 
kage. Der er gratis entré.

Julehilsen
Conny Nielsen, gruppeleder

Samvær med kaffebord 
og ældregudstjeneste
Torsdag d. 12. dec. 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 begynder 
med kaffebord i menighedshuset. Ef-
ter 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  
9. december. Man kan bestille kirke-
taxa til arrangementet. Kirketaxa be-
stilles ligeledes gennem kirkekontoret 
senest 10. december kl. 12.00.

Familiegudstjeneste
Søndag d. 15. dec. kl. 14.00
Minikonfirmanderne, der kommer fra 
Haahrs skole og Ørkildskolen, med-
virker ved familiegudstjenesten, som 
arrangeres af sognemedhjælper Anne-
Gerd Bonde og præsterne. Temaet for 
gudstjenesten vil være ”engle”. Efter-
følgende er der et traktement i menig-
hedshuset. Alle er velkomne.

Samtaler om  
søndagens tekst
Torsdag d. 9. jan., 23. jan.  
og 6. feb. kl. 17.00-18.00
Vi mødes i kirkens sakristi. Søndagens 
tekster læses op, og derefter er samta-
len fri. Alle må komme med deres bud 
på forståelse, og så ser vi, hvor samta-
len fører os hen. Søndagenes navne står 
i kirkebladets kalender, og teksterne 
findes bag i salmebogen. Jeg vil meget 
gerne inddrage jeres tanker og overve-
jelser i min prædikenforberedelse. Til-
melding er ikke nødvendig.

Anne-Grete Thestrup

Syng-sammen-aften
Onsdag d. 22. jan. kl. 19.00
Svendborg Økumeniske Komité invi-
terer til en sangaften. Vi begynder med 
andagt i kirken, og derefter går vi over i 
menighedshuset, hvor hver kirke præ-
senterer et par salmer og sange fra egen 
tradition. Der vil også blive mulighed 
for at lære nye sange og salmer for børn 
at kende. Kom og syng med!

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 5. feb. kl. 17.00
I en enkel gudstjenesteform er indlagt 
10 min stilhed. For det travle menne-
ske kan stilhed være skræmmende som 
tidsspild eller uro i krop og sjæl. Men 
giver man slip, også på tankemylderet, 
kan man opdage en ro og et fællesskab 
i stilhed sammen med andre. Det er, 
som om alle får samme puls, samme 
åndedrætsrytme. Det kender deltagere 
i onsdagsmeditationen alt til, men også 
i den korte gudstjeneste med sang, bi-
beltekster og bøn kan stilheden give 
uventet hvile til trætte sjæle.  Stille-
gudstjenesten arrangeres i samarbejde 
mellem meditationsgruppen og Anne-
Grete Thestrup.

Bemærk
Den faste onsdags-meditation finder 
ikke sted juledag og nytårsdag.
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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

DeceMber
30. kl. 12.00  Adventskoncert. SAMS og  

Svendborg Kammerkor

 1. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag i advent. GMJ

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

 4. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 4. kl. 19.00  De ni læsninger.  
efterfølgende kaffebord i menighedshuset 

 7. kl. 16.00  Julekoncert. Septimuskoret og  
Vor Frue kantori

 8. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag i advent.  
Reception. AGT             

11. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

12. kl. 10.30 Samvær med kaffebord og ældregudstjeneste

12. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. SNUK

15. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag i advent. GMJ

15. kl. 14.00  Familiegudstjeneste. Minikonfirmander 
medvirker. Anne-Gerd bonde/GMJ

18. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

21. kl. 16.00 Julekoncert. Vor Frue kantori

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

24. kl. 15.00 Juleaften. AGT

24. kl. 16.30 Juleaften. GMJ

25. kl. 10.00 Højmesse. Juledag. GMJ

26. kl. 10.00  Højmesse. 2. juledag. AGT

29. kl. 10.00  Højmesse. Julesøndag. GMJ

JANUAr
 1. kl. 16.00   Gudstjeneste. Nytårsdag.  

”Nytårskur” i våbenhuset. AGT

 5. kl. 10.00 Højmesse. Helligtrekongerssøndag. GMJ 

 5. kl. 19.00 Helligtrekongersaften. Prisme. GMJ

 8. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 8. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

 9. kl. 17.00 Samtale om søndagens tekst i kirken. AGT

12. kl. 10.00   Højmesse. 1. søndag efter  
helligtrekonger. AGT

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

13. kl. 15.00   café. Liselotte Holm og Jørgen Holm: 
Hjælpeløs i eget hjem

15. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

19. kl. 10.00   Højmesse. 2. søndag efter 
helligtrekonger. GMJ

20. kl. 15.00   café. Leif Damkier: Kongegrave og  
pyramider i egypten

22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

22. kl. 19.00  Syng-sammen-aften i kirken og 
menighedshuset

23. kl. 17.00 Samtale om søndagens tekst i kirken. AGT

26. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag efter helligtrekonger. 
AGT

27. kl. 15.00  café. Tina Mortensen og Jess Dallsgaard:  
Tips til vinterlæsningen

29. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

30. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Susanne Skov, valdhorn
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GUDSTJENESTER på plejecentrene
caroline Amalielund: Juleaften kl. 10.00. Den 14/1, 5/2 og 6/3 kl. 13.30
Frøavlen: Juleaften kl. 14.00. Den 21/1, 25/2 og 18/3 kl. 10.30

Aktiviteter i
SVENDBoRG PRoVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk

FebrUAr
 2. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag efter  

helligtrekonger. GMJ 

 2. kl. 17.00  Kyndelmissekoncert. Marylin Mazur-kvartet  
og Tritonus

 3. kl. 15.00  café. Lene bischoff-Mikkelsen:  
børn og Unge i Sorg

 5. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. Meditationsgruppen/AGT 

 5. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 
Vor Frue menighedshus

 6. kl. 17.00 Samtale om søndagens tekst i kirken. AGT

 9. kl. 10.00  Højmesse. Sidste søndag efter helligtrekonger. 
Kirkekaffe. AGT

 9. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste. AGT

10. kl. 15.00  café. Grete Schødts viser rundt på  
Svendborg rådhus 

12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

16. kl. 10.00 Højmesse. Søndag septuagesima. GMJ

19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

23. kl. 10.00 Højmesse. Søndag seksagesima. AGT

24. kl. 15.00 café. Inge Moritzen: Ferie før 70’erne

26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

27. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Lars chr. Hansen, orgel

MArTS
 2. kl. 10.00  Højmesse. Fastelavnssøndag. AGT

 3. kl. 15.00 café. Povl chr. balslev: 2xAndersen

 5. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 9. kl. 10.00   Højmesse. 1. søndag i fasten.  
Kirkekaffe. GMJ

 9. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste. GMJ

10. kl. 15.00   café. Anders carlsson:  
Vorherres pulterkammer

12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

12. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue 
menighedshus

12. kl. 19.30 blokfløjtekoncert. bravade, Finland

16. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag i fasten. AGT

17. kl. 15.00 café. Victoria Damm: Ghana

19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

23. kl. 10.00 Højmesse. 3. søndag i fasten. GMJ 

24. kl. 15.00 café: Kop og kage 

26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

27. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Anne Vilain, cello

30. kl. 10.00 Højmesse. Midfastesøndag. AGT
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Café
Mandage i menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er angivet. Der betales 
20 kr. pr. arrangement for kaffe.

13. januar

Hjælpeløs i eget hjem
Antallet af enlige ældre over 65 år sti-
ger markant i Danmark og ligger nu på 
ca. 400.000 personer. Flertallet af disse 
har ikke kontakt til hjemmeplejen, og 
mange har et spinkelt netværk. Det 
sker derfor ikke sjældent, at man som 
enlig ældre ved fald eller pludseligt 
opstået sygdom kan komme til at ligge 
hjælpeløs længe, før nogen opdager, at 
man er i nød. Psykolog Liselotte Holm 
og læge Jørgen Holm har – ud fra en 
sådan hændelse i egen familie - stået 
bag udviklingen af en tryghedsalarm, 
som kan sørge for hjælp til sådanne 
nødstedte personer. Kom og hør mere.

20. januar

Kongegrave og pyramider i 
Egypten
Et besøg i Kongernes Dal og ved pyra-
miderne kan kun imponere den besø-
gende – og giver let lyst til at vide mere 
om disse fantastiske bygningsværker, 
deres opståen og også om den mystik, 
der knytter sig til både kongegravene 
og pyramiderne. Ja, man har ligefrem 
ment, at pyramiderne indeholder sær-
lige kræfter eller gemmer på særlige 
budskaber. Leif Damkier vil forsøge at 
give deltagerne et indtryk af, hvad han 
har fået ud af at besøge disse steder.

27. januar

Tips til vinterlæsningen
”Jeg elsker bare at læse,” siger Jess Dals-
gaard. ”Ja, jeg ved slet ikke, hvordan 
jeg skulle klare mig uden,” svarer Tina 
Mortensen. Kom og hør, hvorfor de to 
bibliotekarer fra Svendborg Bibliotek 
sætter så stor pris på bøger, og få sam-
tidig en masse gode bogtips til din egen 
vinterlæsning.

3. februar

Børn og Unge i Sorg
Det værste, et barn kan opleve, er at 
miste far eller mor eller en søskende. 
Det ubærlige kan blive lidt lettere, 
hvis man har andre at dele tabet med. 
Børn og Unge i Sorg er en forening, 
som tilbyder samtalegrupper for børn 
og unge mellem 10-16 år, der har mi-
stet. I gruppen møder børnene andre, 
som også har oplevet tab, og det bliver 
muligt sammen at sætte ord på sorgen. 
Grupperne ledes af to særligt uddan-
nede gruppeledere, hvoraf den ene 
er præst. Kom og hør sognepræst og 
supervisor Lene Bischoff-Mikkelsen, 
Agedrup, fortælle om Børn og Unge i 
Sorg på Fyn.

10. februar

Besøg på Svendborg rådhus
Byrådsmedlem Grete Schødts viser 
rundt på Svendborg rådhus, hvor vi 
kigger forbi Borgerservice, borgme-
stergangen samt byrådssalen. Med bag-
grund i mange års erfaring i folketin-

Ferie før 70'erneKongegrave og pyramider i Egypten Tips til vinterlæsningen Besøg på Svendborg rådhus
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get og byrådet vil hun fortælle om at 
være byrådsmedlem og aktiv i politik. 
Vi mødes ved rådhusets indgang C kl. 
15.00. Efter besøget er der kaffe i Vor 
Frue menighedshus. 

24. februar

Ferie før 70'erne
Kom og fortæl om din bedste ferie - før 
det blev tiden for en smuttur til sydens 
sol eller overlevelsestur til Sibirien. Tag 
et minde om ferien med. Der er stillet 
et autobord op til at samle minder på. 
Hvem har en blikmadkasse med bakker 
i flere etager? Sognepræst Anne-Grete 
Thestrup og formand for menighedsrå-
det ved Vor Frue kirke, Inge Moritzen, 
er rejseledere.

3. marts

2xAndersen 
Organist ved Vor Frue kirke, Povl Chr. 
Balslev, fortæller om 2xAndersen med 
fornavnene Hans Chr. og Benny. Trods 
over 100 års forskel i tid har de en del 

mere tilfælles end blot deres efternavn 
– bl.a. humoren og "glimtet i øjet". I 
løbet af foredraget vil dette bl.a. blive 
belyst ved, at vi synger en del af de to 
herrers sange.

10. marts

Vorherres pulterkammer
Gennem otte år var Anders Carlsson 
sognepræst i Sct. Nicolai kirke i Rønne 
på Bornholm, som han med en kærlig 
formulering kalder ”Vorherres pulter-
kammer”. Klippeøen har sin helt egen 
historie, også hvad kirkelige forhold og 
trosretninger angår. Der findes stadig et 
væld af frikirker og trossamfund, som 
bidrager til et meget levende og aktivt 
kirkeligt miljø, og som ikke mindst ud-
fordrer sognekirkerne over hele øen. 
Desuden er øens åndelige, kunstne-
riske og kulturelle miljø præget af, at 
tilflyttere, ”førdere”, har lagt nye farver 
og været med til at lufte ud i pulter-
kammeret. Anders Carlsson vil i løbet 
af eftermiddagen inddrage os i kirke- 
og åndslivet på Bornholm.

17. marts

Ghana
Da europæiske kolonimagter i 
1400-tallet kom til det vestafrikanske 
land Ghana, fandt de guld, og området 
blev kendt som Guldkysten. Danmark 
var også med, i hovedstaden Accra lig-
ger f.eks. fæstningen Christiansborg. 
I begyndelsen blev der handlet med 
guld, men senere også slaver, som bl.a. 
blev sendt til Dansk Vestindien. I dag 
er Ghana på trods af hastig vækst i fol-
ketallet og urolige politiske forhold et 
af de rigeste lande i Afrika. Denne ef-
termiddag skal vi høre mere om Ghana 
med Victoria Damm som tovholder.

24. marts

Kop og kage
Du, jeg og alle de andre bager selvføl-
gelig igen i år alle de skønne kager til 
caféens sæsonafslutning. Tag også din 
yndlingskop fra violstellet eller favorit-
kruset med Garfield med. Og fortæl os 
andre om dit valg – og hvorfor. 

2xAndersenFerie før 70'erne Kop og kage2xAndersen
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Koncerter

Lørdag d. 30. november kl. 12.00

Adventskoncert med SAMS og 
Svendborg Kammerkor
Sydfyns amatørsymfoniorkester SAMS 
og Svendborg Kammerkor fremfører ad-
vents- og julesatser for kor og orkester. 
Entré 50 kr.

Onsdag d. 4. december kl. 19.00

De ni læsninger
Traditionen tro fejrer vi adventsmåneden 
med en aften, der efter engelsk tradition 
indeholder læsninger, kor og instrumen-
talmusik samt fællessang. Alle kirkens an-
satte og folk fra menigheden medvirker 
ved en stemningsfuld aften i kirken, der 
kun oplyst af stearinlys. Efterfølgende er 
der kaffe og mere sang i menighedshuset.

Lørdag d. 7. december kl. 16.00

Julekoncert med Septimuskoret 
og Vor Frue kantori
Septimuskoret synger denne eftermid-
dag julesatser af korets nye dirigent Ole 
Kongsted. Koret samarbejder på disse 
satser med Vor Frue kantori, men her-

udover vil begge kor også kunne opleves 
hver for sig med diverse julesange, lige-
som organist Povl Chr. Balslev spiller or-
gelmusik, der knytter sig til adventsmå-
neden. Entré 70 kr.

Torsdag d. 12. december kl. 16.15

Fyraftenskoncert med SNUK – 
Svendborgs nye ungdomskor
Ekstraordinær fyraftenskoncert med 
Svendborgs nye ungdomskor SNUK. De 
35 unge sangere fra Sydfyn præsenterer 
et program af rytmiske og klassiske sat-
ser under ledelse af Ulrich Klostergaard 
og Povl Chr. Balslev. Kom og oplev den 
offentlige debut for det nye yderst vel-
syngende kor af unge sangere mellem 16 
og 25 år.

Lørdag d. 21. december kl. 16.00

Julekoncert med Vor Frue 
kantori
Ved årets stemningsfulde julekoncert 
med kantoriet markeres komponisten 
Benjamin Brittens 100-års fødselsdag 
samt komponisten Morten Lauridsens 
70-års fødselsdag. Af sidstnævnte syn-
ger koret bl.a. den smukke ”O magnum 
mysterium” samt ”Sure on this shining 
light”. Herudover er programmet selv-
følgelig spækket med kendte julesalmer i 

spændende arrangementer, ligesom pub-
likum får lov til at synge med på et par af 
julens salmer.

Søndag d. 5. januar kl. 19.00

Helligtrekongersaften  
med Prisme
Sædvanen tro afslutter vi julen i Vor Frue 
kirke med en koncertandagt i forbindelse 
med helligtrekongersaften. For koncert-
delen står kirkeensemblet Prisme, som 
tidligere har spillet i kirken. Prisme, der 
består af Janet Vahl, harmonika, Louise 
Vangsgaard, violin, Anne-Marie Høst 
Mortensen, harpe og Povl Chr. Balslev, 
orgel, spiller – som de selv kalder det – 
”hjertemusik”! Aftenen slutter med en 
kort andagt.

Søndag d. 12. januar kl. 19.00

Nytårskoncert med Ollerup 
efterskole for musik og sang
Årets nytårskoncert med Ollerup efter-
skole for musik og sang behøver næppe 
nærmere introduktion – et festfyrværkeri 
af musik af meget forskellig karakter.
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Anne Vilain

Torsdag d. 30. januar kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Susanne 
Skov, valdhorn
Mange af forårets koncerter i Vor Frue 
kirke har nordisk musik på program-
met. Således også årets første fyraftens-
koncert, hvor Susanne Skov på valdhorn 
sammen med organist Povl Chr. Balslev 
spiller musik af nordiske komponister 
men også improviserer i nordisk stil.

Søndag d. 2. februar kl. 19.30

Kyndelmissekoncerten 
”Eksistens” med Marilyn  
Mazur-kvartet og Tritonus
Det må siges at være noget af et scoop, 
at vi i samarbejde med efterskolen i Ol-
lerup har fået koncerten ”Eksistens” til 
Svendborg. Koncerten er et samarbejde 
mellem det kendte københavnske kor 
Tritonus samt musikerne Marilyn Mazur, 
slagtøj, Hans Ulrik, saxofon, Makiko Hi-
rabayashi, flygel og Klavs Hovman, bas. 
Koncerten spænder fra rytmisk impro-
visation til klassisk korklang, fra Mazurs 
jongleren med skæve taktarter til kom-
positioner af korets dirigent, Lise Chri-
stensen Bjerno. Entré 170 kr. (100 kr.)

Torsdag d. 27. februar kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Lars Chr. 
Hansen, orgel
Organist ved Vor Frelser kirke i Odense, 
Lars Chr. Hansen, er kendt for sine spæn-
dende nye orgelkompositioner. Nogle af 
dem bliver præsenteret ved koncerten 
denne eftermiddag sammen med anden 
nordisk orgelmusik.

Onsdag d. 12. marts kl. 19.30

Blokfløjtekoncert med Bravade, 
Finland
I samarbejde med foreningen Norden i 
Svendborg præsenteres blokfløjtekvar-
tetten Bravade fra Finland. Her er tale 
om fire fremragende prisbelønnede mu-
sikere med speciale i renæssancemusik. 
Hver især er de fire kvindelige fløjteni-
ster enere på deres instrument – sammen 
er de mere end fire gange så gode. Ingen 
tvivl om, at der venter en ganske særlig 
oplevelse denne aften. Entré 100 kr. Læs 
mere om Bravade på www.bravade.net.

Torsdag d. 27. marts kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Anne 
Vilain, cello
Den dygtige lokale cellist Anne Vilain 
spiller sammen med organist Povl Chr. 
Balslev musik med nordisk tone. De to 
har før samarbejdet bl.a. med improvisa-
tionskoncert i SAK. Der vil således også 
blive improviseret denne eftermiddag.

Sæt allerede nu kryds  
i kalenderen ved:
Lørdag d. 5. april kl. 19.30
Koncert med Folkekirkens Ungdomskor 
under ledelse af gæstedirigent John Høy-
bye. Koret opfører Høybyes korværk 
”HÅB”. Se mere i næste kirkeblad.
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Her er en rå og usentimental fortælling 
om en rigtig god gudfar. Det er et usæd-
vanligt emne i dansk litteratur, og forfat-
teren har oven i købet et rigtig godt tag 
på den kristne tradition. Vi præster taler 
altid med dåbsforældrene om fadderord-
ningen. Et dåbsbarn skal have faddere. 
En fadder er et vidne ved dåben og bliver 
en slags kristen bagvagt. Hvis barnet mi-
ster sine forældre, før det bliver voksent, 
er det faddernes opgave at sørge for en 
kristen oplæring. En gudfar eller gudmor 
er en af fadderne og har den særlige op-
gave, at bære barnet til dåb og svare ja 
på barnets vegne til trosbekendelsen og 
til ønsket om dåb. Så hvis I nu er, eller 
bliver, faddere til et barn og kommer i 
tvivl om, hvad det egentlig betyder, så 
må I meget gerne ringe til en af præster-
ne; men I kan også begynde med at læse 
denne herlige roman, som både er alvor-
lig og sjov, meget rå og meget følsom.  
Og så er den oven i købet kort!

Uffe er murer og biker og kristen. På ryg-
gen har han tatoveringen: Only God can 
judge me. Uffe vokser op med en god 
far, Poul. En juleaften giver Poul sin søn 
et rødbedeglas med en guldfisk, og Uffe 
giver sin far en dåse tåregas. De har det 
rigtig godt sammen. Som ung føler Uffe 
sig mest hjemme i bikerklubben Spitfire, 
men da faren bliver syg og dør, er det 
Uffe, der tager over. Han husker kirken 
som meget kold den dag, de begravede 
hans far. På et bikertræf: 4ever2wheel, 
ser Uffe kirken på bakken. Måske er 
det savnet af faren, der får ham til at gå 
derop. Uffe ser på kalkmalerierne og sy-
nes, at Jesus på korset ligner ham selv, og 

pludselig ved han, at han ikke er alene. 
Uffe flytter ud på landet til den mor, som 
forlod ham, da han var lille. I nabohuset 
bor Hanne, som mister sin mand, lige 
før datteren bliver født. Hanne går helt i 
sort, og Uffe ordner alt. Pigen skal jo dø-
bes, og Uffe bliver gudfar til Petring. Han 
tager sig af Petrings opdragelse, for det er 
der ikke andre, der gør. Han lærer hende 
at snyde næse, stå tidligt op, tage med på 
arbejde og gå i kirke.  Han henter hende 
i børnehaven og i skolen. Og han bliver 
varm og glad indeni, når de andre børn 
spørger: Hvem er det? og Petring svarer: 
Det er min Gudfar! Og så bliver Petring 
teenager og læser bøger og lukker døren 
og får kærester. Uffe ved ikke, hvad han 
skal stille op. En kæreste, som Uffe ikke 
bryder sig om, truer han væk, og Petring 
bliver rasende. Hun flytter til Nørrebro, 
og Uffe hjælper med flytningen og giver 
hende knojern i indflyttergave. Hjemme 
savner Uffe Petring, og han begynder at 
lytte til nyhederne fra Nørrebro. Den dag 
Uffe har planlagt en stor fødselsdagsfest 
for sin mor, ser han på tv, at politiet går 
i gang med at rydde Ungdomshuset på 
Jagtvej, og at der kæmpes i gaderne. ”Det 
er jo børn!” tænker Uffe og finder motor-
cyklen frem...

Slutningen må I læse selv.  
God fornøjelse.                     

Anne-Grete Thestrup
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Dy Plambeck: 
GUDFAR 
(Gyldendal 2011)
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