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Og det er jeg sikker på, at Kantoriet vil 
gøre på Bølgen. Som afslutning på som-
merens kulturelle og forskelligartede 
sommerunderholdning bliver der skønne 
toner over havnen torsdag den 21. august 
kl. 20.00.

På rådsmødet i maj var det tal, der talte. Vi 
drøftede 1. udkast til budget 2015, og rå-
det kunne månedsvis følge kirketællingen 
for perioden 1/5 2013 - 30/4 2014. Alle 
de indberettede tal er lagt ud på kirkens 
hjemmeside. Det er år 1 med kirketæl-
ling. Der blev blot knyttet den generelle 
bemærkning til tallene, at de fl este bisæt-
telser/begravelser i sognet sker fra kirke-
gårdskapellet. 

Der har været provstesyn i år. Alt var vel-
holdt og i god stand. Tårnet er stadig ikke 
istandsat, det var mere kompliceret end 
først antaget, men stiftet sagsbehandler 
såvel byggesagen som lånesag. På prov-
stesynet blev det besluttet, at der skal 
undersøges og formodentlig igangsættes 
dræning af området ved kirken.

Sognemaddag er igangsat. Ikke af kirken, 
men af Kirkens Korshær i Svendborg. På 

nationalt plan har Korshæren opfordret 
alle kirker til at indgå i et tættere samar-
bejde med Korshæren bl.a. ved at tegne et 
fadderskab. Tanken bag ideen var at skabe 
kontakt mellem kirkerne og Korshæren 
lokalt, men den forbindelse er der her i 
sognet. Vor Frue har tegnet et fadderskab 
i år, og her i byen har det resulteret i, at 
vi er med til at støtte fi nansieringen af tre 
dage pr. måned med gratis mad i varme-
stuen i Ørkildsgade. Se mere om projek-
tet på www.kirkenskorshaer-svendborg.
dk.

Med ønsket om en god sommer fortsat, 
så ses vi til fl ere koncerter, højmesser, 
sognemøder og vores former for sogne-
maddage i Vor Frue. Der er allerede løfter 
om at medbringe retter til julefrokosten 
i caféen.

Inge Moritzen
formand for menighedsrådet

Lad tonerne fortælle
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Menigheds plejen
Vor Frue sogns menighedsple-
je hjælper mennesker, der op 
til jul har behov for en ekstra 
håndsrækning. Pengene kom-
mer fra indsamlinger i kirken 
samt frivillige bidrag. 

Vor Frue sogn er tilmeldt Sam-
virkende Menighedsplejer, og 
derfor er det muligt at fradrage  
gavebeløb på selvangivelsen. 
Fradraget kan max. være på 
14.500 kr., og der er ikke noget 
mindstebeløb. 

Ønsker man at give en gave til 
menighedsplejen, sker det såle-
des: 

1.  Indbetal beløbet på reg. nr. 
8075, kontonr. 2018699. 
Skriv på indbetalingen: Gave 
til Vor Frue sogns menigheds-
pleje, Svendborg.

2.  Oplys navn og CPR nr. til 
Samvirkende Menigheds-
plejer på tlf.3646 6666 eller 
mail: smp@menighedsplejer.
dk. Evt. tvivlsspørgsmål kan 
også rettes hertil.
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Da jeg var barn, boede jeg i et hus med 
en stor have. I haven var der en del blom-
ster. Blandt andet var der en yderst be-
synderlig blomst, hvor der levede nogle 
underlige røde biller indeni. En dag tog 
jeg en bille med i skole i en tændstikæske 
og spurgte min biologilærer til denne 
mystiske plante og den røde bille. ”Det er 
en kejserkrone,” sagde hun. ”Og billen er 
en liljebladbille, som æder kejserkroner-
ne.” Jeg tog billen med tilbage til blom-
sten, så den kunne mæske sig. Mange af 
jer kender sikkert godt kejserkronen. 

Den er bare endnu et af Guds forunder-
lige skaberværker. Jeg har egentlig aldrig 
interesseret mig for blomster, men da jeg 
for nylig fandt ud af, at mange af vores 
blomster har knyttet mange små legen-
der til sig hentet fra kristendommens 
univers, så er jeg begyndt at se lidt mere 
på dem. En legende fortæller således, 
at kejserkronen var én af de smukkeste, 
men også hovmodigste blomster i Edens 
Have. De andre blomster så op til den, 
mens den så ned på alle andre. Derfor 
vendte Gud som straf dens blomster 
nedad! 

En anden legende fortæller, at kejserkro-
nen var den eneste blomst, der ved Jesu 
korsfæstelse var for stolt til at bøje hove-
det. En engel steg da ned fra Himlen og 
skældte den ud. Det fi k kejserkronen til 
at rødme, bøje hovedet og græde tårer. 
Derfor kalder nogle den i dag for: Marias 
tårer. Og tårer er der i den. Hver morgen 
kan man fi nde 6 dråber/tårer med nektar 
inde i blomsten, som tiltrækker insekter. 
Selve blomsten er giftig, men i fattige ti-
der har man ved kogning fjernet giften 

og derefter spist den. Efter kogning skul-
le den smage ganske godt. Jeg har endnu 
ikke prøvet. 

En anden blomst, jeg kan huske fra ha-
ven i min barndom, er perikon. Blomsten 
perikon er blevet et symbol på Johannes 
Døberen. Da Johannes Døberen blev 
halshugget af Kong Herodes Antipas, 
spirede perikon frem dér, hvor Johannes' 
blod ramte jorden. Blodet stammede 

fra det afhuggede hoveds tunge. Hero-
des' hustru Herodias stak nemlig i tun-
gen med en nål. Tungen skulle stikkes, 
fordi den så ofte havde talt imod hendes 
mand. Gnider man blomsten mellem 
fi ngrene, bliver de blodrøde som minde 
om den halshugning, Johannes Døberen 
måtte lide. Det er også blevet fortalt, at 
planten voksede frem under Jesu kors, 
den voksede frem af det blod, der dryp-
pede fra ham. 

En anden legende fortæller, at plan-
ten kaldes johannesurt, fordi lægerne 
og brødrene i Johanitterordenen, hvis 
helgen var Johannes Døberen, allerede 

brugte planten til behandlinger af sår på 
korsfarernes tid. Og så siges det, at Djæ-
velen på et tidspunkt blev så vred over 
perikons helbredende virkning, at Djæ-
velen angreb den med en nål og stak den 
tusinder af gange. Planten har nemlig en 
masse små oliekirtler, små sorte prikker, 
der ligner nålehuller. Andre igen kalder 
dem for bidemærker, fordi man også 
mener, at Djævelen bed i planten. Gud 
opdagede heldigvis angrebet på perikon, 
så Han kom ned til jorden for at jage 
Djævelen væk. Det lykkedes, og derfor 
har planten den dag i dag en evne til at 
jage djævle væk. Det er en hellig plante. 
Og gnider man dens blade, må Djæve-
len fl ygte. Den har stadig tilnavnet: Djæ-
velens fl ugt! Det er også grunden til, at 
folk på landet i gamle dage ofte havde 
perikon over stalddøren på deres gårde. 
Så kom der ikke smådjævle på besøg hos 
køerne i staldene og gjorde mælken sur! 
Man har brugt perikon som lægeplante 
helt siden oldtiden. Kejser Neros læge 
kaldte planten for mandsblod! 

Så se at få plantet nogle kejserkroner og 
perikon i haven! Kejserkronen smager 
godt, men husk at koge dem. Perikon 
skulle virke godt mod depressioner, oli-
en fra dens blade skulle være gode mod 
ømme muskler og betændt hud. Perikon 
er tilmed fortrinlig til at lave snaps af! Og 
så er de jo bare smukke af ha' i haven! Ja, 
selv i botanikken har kristendommen sat 
markante spor! 

Jeg ønsker alle en skøn og farverig som-
mer! 

Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen
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SPIS OG DRIK DIN HAVE…
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Introduktionsmøde 

Egyptisk venskabsmenighed
Torsdag d. 11. september kl. 17.00

I Vor Frue kirke samler vi ind til flere 
gode formål. Vi er glade for et tæt og 
godt samarbejde med Kirkens Korshær 
i Svendborg, og vor egen julehjælp i 
sognet giver rigtig god mening. Men vi 
har savnet et projekt med et større ud-
syn, og som vil kunne give os et indblik 
i de vilkår, kristne menigheder lever 
under andre steder i verden. Danmis-
sion har tilbudt at formidle venskabs-
kontakter til trængte egyptiske menig-
heder, og vi vil i Vor Frue sogn fra ef-
teråret følge livet i og omkring en kirke, 
der er ved at blive genopført efter om-
fattende ødelæggelser i 2013.  Der er 
ikke tale om direkte kristenforfølgelse i 
Egypten, men menighederne er under 
pres. Og vi vil kunne bidrage til genop-

bygningen med indsamlede midler og 
ved at holde fokus på en ældgammel 
kirkes vilkår i en muslimsk verden. 

For at komme rigtigt og godt i gang 
holder vi et introduktionsmøde i me-
nighedshuset. Her vil Birgitte Nørgaard 
Warming, der er teamleder for netværk 
ved Danmission, komme og fortælle 
os om Egypten og alt det praktiske i 
forbindelse med etableringen af kon-
takten til en egyptisk menighed. Alle 
med interesse for sagen er velkommen. 
Vi håber at kunne danne en gruppe af 
tovholdere på projektet. På temadagen 
søndag d. 9. november kommer Birgit-
te Nørgaard Warming igen og fortæller 
om sit møde med kristne i Egypten.

Studiegruppe
Der er etableret en studiegruppe 
ved Vor Frue kirke. Indtil nu er 15 
tilmeldt gruppen. Vi diskuterer 
alt lige fra Esajas' Bog i Det gamle 
Testamente til etiske problemstil-
linger, der rører sig i samfundsde-
batten. Der er ingen mødepligt, det 
er gratis at deltage, og alle emner og 
synspunkter kan bringes op og dis-
kuteres!

Skriv eller ring til mig, hvis du har 
lyst til at deltage, så sender jeg be-
sked til dig om næste mødetids-
punkt og emne. Mail-adresse og tlf. 
nr. findes på bagsiden af kirkebladet 
og på Vor Frue kirkes hjemmeside: 
www.vorfruekirke.dk

Gitte Meyer Jørgensen

Skole for Kirke og Teologi
En ny sæson med spændende tilbud be-
gynder i september.

Skole for Kirke og Teologi er et samar-
bejde mellem menighedsrådene i Svend-
borg provsti. Skolen giver interesserede 
mulighed for at blive klogere på kirkelige, 
teologiske og filosofiske emner.

Undervisningen ligger på lørdage i tids-
rummet kl. 10 -14 og finder sted i nogle 

af Svendborg-kirkernes sognehuse.

Se mere i brochuren, som ligger i alle kirker samt på biblioteket. 
Eller gå ind på skoleforkirkeogteologi.dk. Der er tilmeldingsfrist 
25. august.

Høstgudstjeneste                                                                                                                           
Søndag d. 28. september kl. 10.00

Vi har ikke mange marker og landmænd i Vor Frue sogn, 
så man kan måske undre sig over, at vi fortsat holder høst-
gudstjeneste. Men høstgudstjenesten er mere end en tak 
for veloverstået kornhøst. Ved høstgudstjenesten siger 
vi tak for alt det, vi lever af, alt det der virkelig betyder 
noget i vore liv. Derfor skal vi synge ”Nu falmer skoven 
trindt om land”. Salmen er en takkesang med udsigt til 
både sensommerens marker 
og evigheden.

Haveforeningen Ørkild ud-
smykker Vor Frue kirke med 
høstens blomster og grønt. 
Let kirkefrokost efter guds-
tjenesten, pris 20 kr. Tilmel-
ding til kirkekontoret senest 
onsdag d. 24. september.
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Bibelen – bog og 
levende Ord!    
Onsdag d. 8. oktober

Svendborg ø ku -
meniske Komi-
té vil fejre Bi-
belselskabets 
200 års jubi-
læum med en 
række korte ar-
rangementer. I 
Vor Frue kirke 
læses der om 
fo rmiddagen 

bibelhistorie for børnehavebørn. Kl. 
12.00 byder Frelsens Hær på middags-
mad og efterfølgende bibellæsning. Kl. 
14.00 er der messe med faste bibellæs-
ninger i Den katolske kirke, og ende-
lig står baptisterne og pinsekirken for 
en eftermiddagslæsning i bibelen. Kl. 
19.30 taler biskop Tine Lindhardt på 
Svendborg bibliotek. 

Stillegudstjeneste    
Onsdag d. 1. oktober kl. 17.00

Stillegudstjenesten taler tiden imod. 
Her er ingen stress og jag, ingen støj og 
fl imrende billeder. Her er et øjebliks ro 
og tid til at høre bibelord og selv tænke 
og mærke efter i kirkens stille rum. Alle 
kan være med, og alle er velkomne.   

Anne-Grete Thestrup

Tekster ved 
højmessen    
Søndag d. 26. oktober

Ved nogle af højmesserne i Vor Frue 
kirke læses som forsøg fra Den nye Af-
tale i stedet for den autoriserede ud-
gave. Ligeledes anvendes henholdsvis 
gamle og nyformulerede ind- og ud-
gangsbønner og kollekter. Når den to-
årige forsøgsperiode udløber til foråret 
skal menighedsrådet tage stilling til, 
om ordningen ønskes fortsat. 

Efter højmessen og kirkekaffen den-
ne søndag bliver der mulighed for en 
samtale om brugen af Den nye Aftale 
samt de nye ind- og udgangsbønner og 
kollekter. Kom og giv din mening til 
kende! 

Temadag søndag d. 9. november: 

De kristne i Egypten
Temadagen begynder med højmesse 
i Vor Frue kirke kl. 10, hvor Birgitte 
Nørgaard Warming fra Danmission 
prædiker. Herefter er der en let kirke-
frokost i menighedshuset. Tilmelding 
til kirkekontoret senest onsdag d. 5. 
november. Pris 20 kr.

Efter frokosten holder Birgitte Nørga-
ard Warming foredrag over emnet ”De 
kristne i Egypten”. Den koptiske kirke 

er en af verdens ældste. Kopterne har 
altid levet tæt sammen med islam, og 
vi skal høre, hvordan det påvirker kir-
ken. Hvad er særligt for kristendom-
men i Egypten, og hvordan er det at 
bo i Mellemøsten? Vi skal høre om 
dagligliv og fest, om truslerne mod de 
kristne og afbrændinger af kirker. Om 
en dagligdag, som er helt anderledes 
end vores og om mennesker, som vi 
alligevel er forbundet med. Og vi skal 

høre, hvad vi kan gøre fra Danmark 
for at støtte kristne brødre og søstre 
i Egypten. Foredraget ledsages af bil-
leder fra besøg i Egypten i oktober 
2014. 

Som afslutning på temadagen invite-
res til en spændende koncert i kirken 
med syrisk kirkemusik. Se omtale un-
der Lille Frue festival side 11.
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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
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AUGUST
 3. kl. 10.00  Højmesse. 7. søndag efter trinitatis. AGT

 6. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 6. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

 7. kl. 12.00 Torvedagsandagt. AGT 

10. kl. 10.00 Højmesse. 8. søndag efter trinitatis. GMJ

13. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

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

20. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

24. kl. 10.00 Højmesse. 10. søndag efter trinitatis. GMJ

27. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

28. kl. 16.15  Fyraftenskoncert med fi lmmusik. Povl Chr. 
Balslev, klokkespil

29. kl. 19.00  Filmmusik-koncert. Ida Hovalt,
Povl Chr. Balslev m.fl .

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

SEPTEMBER
 3. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

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

10. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

10. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde i 
menighedshuset

11. kl. 17.00  Egyptisk venskabsmenighed. 
Introduktionsmøde i menighedshuset

14. kl. 10.00 Højmesse. 13. søndag efter trinitatis. AGT

17. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

21. kl. 10.30 Højmesse. 14. søndag efter trinitatis. GMJ

22. kl. 15.00 Café. Steen Bo Verner: Vægterliv i Faaborg

24. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

25. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Mads la Cour og 
Povl Chr. Balslev

28. kl. 10.00  Høstgudstjeneste. 15. søndag efter trinitatis. 
Kirkefrokost. AGT

29. kl. 13.00 Café. Udfl ugt til Nordatlantisk Hus i Odense



7

GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 5/8, 10/9, 9/10 og 4/11 kl. 13.30  
Frøavlen: Den 5/8, 9/9, 7/10, 11/11 og 2/12 kl. 10.30 kl. 10.30

Aktiviteter i
SVENDBORG PROVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk

OKTOBER
 1. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. AGT

 5. kl. 10.00 Højmesse. 16. søndag efter trinitatis. GMJ

 6. kl. 15.00 Café. Ole Sørensen: Margit og Walthers skæbne

 8. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 8.  Bibelen – bog og levende Ord! Økumenisk 
arrangement

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

15. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

19. kl. 11.30  Højmesse. 18. søndag efter trinitatis. 
Provst Per Aas Christensen

20. kl. 15.00  Café. Lars Kierulf Larsen og Anne-Grete Thestrup: 
En egyptisk venskabsmenighed

22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

22. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

26. kl. 10.00  Højmesse. 19. søndag efter trinitatis. Kirkekaffe. 
Samtale om brug af tekster ved højmessen. AGT

27. kl. 15.00 Café. Nanna Drejer: Tre kvinders vej til Nobelprisen 

27. kl. 19.30 Orgelkoncert. KomVest

29. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

30. kl. 16.15  Fyraftenskoncert med fællessang. Jesper 
Vognsgaard og Povl Chr. Balslev

NOVEMBER
 2. kl. 10.00 Højmesse. Allehelgensdag. GMJ

 3. kl. 15.00 Café. Erik A. Jacobsen: Konspirationsteorier

 3. kl. 19.30  Fødselsdagskoncert – Niels la Cour. 
Lokale kor og musikere

 5. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 8. kl. 16.00 Kirkemusik i spil. Jazztrio

 9. kl. 10.00  Højmesse. 21. søndag efter trinitatis. Temadag. 
AGT/Birgitte Nørgaard Warming

 9. kl. 13.30 Koncert. Syrisk kirkemusik

10. kl. 15.00 Café. Allan Uhre Hansen: Klassisk dannelse

12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

16. kl. 10.00 Højmesse. 22. søndag efter trinitatis. GMJ

17. kl. 15.00  Café. Henning Hammelsvang: En inder kommer til 
Sydfyn. Film 

21. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

24. kl. 13.00  Café. Ole Kongsted: Halfdan Rasmussen – 100 år

26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

26. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

27. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Rikke Petersen, fl øjte, 
og Ida Hovalt, fl ygel

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

30. kl. 16.00  Oplæsning og harpemusik. 
Jytte Abildstrøm og Tine Rehling

 1. kl. 13.00 Café. Julefrokost
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Café
Mandage i menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er angivet. Der betales 
20 kr. pr. arrangement incl. kaffe.

22. september 

Vægterliv i Faaborg
Steen Bo Verner har i en årrække brugt 
sine sommeraftner på at være vægter 
– et traditionelt og historisk embede, 
som bl.a. Faaborg holder i live. Un-
dervejs på aftenturene synger han de 
gamle vægtervers og beretter om byens 
historie og spændende bygninger. I ca-
féen vil Steen Bo Verner fortælle om 
at være vægter i Faaborg. Vi skal høre 
de gamle vægtervers og få et indblik i 
de skikke, der knytter sig til vægterger-
ningen. Steen Bo Verner er udover at 
være vægter også kirkesanger i Faaborg 
kirke. 

29. september

Udfl ugt til Nordatlantisk Hus
Turen går til det nye og arkitektonisk 
spændende mødested for Grønland, 
Færøerne og Island på Byens Ø i 
Odense Havn. Afgang fra Svendborg 

Teater kl. 13. Vi er tilbage i Svendborg 
kl. ca. 17. Lad dig overraske med hensyn 
til resten af eftermiddagens program! 
Tilmelding senest 22. september enten 
til kirkekontoret eller ved caféen. Max. 
45 deltagere. Prisen for deltagelse er 60 
kr., der betales i bussen.

6. oktober

Margit og Walthers skæbne 
I sommeren 2008 besluttede 
landsbyudvalget i Tårup på Østfyn, 
at der skulle skrives en bog om livet 
i Tårup i tiden 1940-2000. Tidl. 
skoleinspektør Ole Sørensen fra Ørbæk 
fi k bl.a. til opgave at skrive et afsnit 
om Tårup under besættelsen. Under 
arkivarbejdet stødte han på nogle unge 
jøder i Tårup og omegn. De arbejdede 
rundt omkring på gårdene med henblik 
på at uddanne sig ved landbrug og 
gartneri, inden de udvandrede til 
Palæstina. I caféen vil Ole Sørensen 
fortælle om Margit og Walther og deres 
skæbne.

20. oktober

En egyptisk venskabsmenighed
Gennem Danmission får Vor 
Frue sogn i løbet af efteråret en 

venskabsmenighed i Egypten. Det 
betyder, at vi kommer i jævnlig kontakt 
med kristne i en muslimsk verden. Det 
bliver uden tvivl en øjenåbner for os, 
og forhåbentlig bliver det et berigende 
venskab for begge parter. Lars Kierulf 
Larsen fra menighedsrådet og Anne-
Grete Thestrup vil fortælle om den nye 
kontakt til Egypten.

27. oktober

Tre kvinders vej til Nobelprisen
Med udgangspunk i sin bog Hjerteblod 
vil Nanna Drejer berette om Marie 
Curie, Selma Lagerlöf og Sigrid Undset, 
som var blandt de første kvinder, der 
fi k Nobelprisen. Polskfødte Marie 
Curie revolutionerede verden ved sin 
opdagelse af radium. Svenske Selma 
Lagerlöf og danskfødte Sigrid Undset 
skrev sig ind i verdenslitteraturen. 
Fælles for de tre kvinder er, at de levede 
i en tid, hvor det ikke var almindeligt, 
at kvinder fi k en uddannelse eller blev 
selvstændige. Nanna Drejer krydrer 
sit foredrag med lysbilleder om de tre 
kendte kvinders vej til Nobelprisen.

Vægterliv i Faaborg Ole Sørensen Sigrid Undsets hus i Kalundborg Erik A. JakobsenUdfl ugt til Nordatlantisk Hus
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3. november

Konspirationsteorier
Erik A. Jakobsen, der til daglig er leder 
af AOF, kommer denne eftermiddag 
og fortæller om konspirationsteorier. 
Konspirationer er et fænomen, der i 
disse år dukker op mange steder – lige fra 
ubegribelige fantasier over forførende 
konstruktioner i Hollywood-fi lm og en 
række krimibøger til dybt foruroligende 
sammensværgelsesantagelser. De er ikke 
kun af ny dato, men er brugt gennem 
århundreder til at legitimere overgreb 
og censur. Vi skal høre om en række 
primært nyere konspirationsteorier 
og specielt konspirationerne omkring 
angrebene på World Trade Center og 
Pentagon 11. september 2001.

10. november

Klassisk dannelse
Allan Uhre Hansen er til daglig lærer i 
latin og oldtidskundskab på Svendborg 
gymnasium – fag, der de sidste par år 
er blevet mere og mere populære, og 
som fl ere og fl ere unge vælger efter 
det første obligatoriske år med fagene. 
Allan Uhre Hansen vil fortælle om, 
hvad faget indeholder, hvorfor det 
pludselig igen er blevet interessant at 

lære det gamle sprog latin, og hvad det 
kan bruges til i 2014.

17. november

En inder kommer til Sydfyn
I 1950'erne kom en ung indisk 
landbrugskandidat til Sydfyn. Han 
skulle studere andelsbevægelsen i 
Danmark. Det kom der en fi lm ud 
af. Den unge mand kom til at bo i 
Vester Skerninge, og han besøgte bl.a. 
andelsmejeriet Åkilde i Ollerup og 
svineslagteriet i Svendborg. Vi skal se 
fi lmen og høre Henning Hammelsvang 
fra Egebjerg Lokalhistoriske arkiv/
forening fortælle om fi lmen og meget 
mere fra tiden.

24. november

Halfdan Rasmussen – 100 år 
I 2015 fejres 100-året for Halfdan 
Rasmussen, og vi tager forskud på 
fejringen, idet vi har inviteret Ole 
Kongsted til at fortælle om digteren. 
Kongsted har en særdeles alsidig 
musikalsk baggrund som jazzmusiker, 
komponist, musikforsker og 
kirkemusiker og har - efter sin fl ytning 
til Fyn for 4 år siden - overtaget ledelsen 
af det lokale kor Septimuskoret. Han 

har sat musik til ikke færre end 156 af 
Halfdans Rasmussens tekster, børnerim, 
etc.. Kongsted vil fortælle om Halfdan 
Rasmussen, om sit arbejde med de 
mange udgivelser – bl.a. "Morfars 
Sangbog" og "Sofi es Sangbog", samt om 
sit samarbejde med tegneren Ib Spang 
Olsen, der har illustreret nodehæfterne. 
Han vil synge/spille eksempler på 
sangene og lære forsamlingen nogle af 
de mere iørefaldende. Efterfølgende vil 
det være muligt at købe hæfterne.

1. december

Julefrokost
Ingen jul uden caféens julefrokost. I år 
er dagen med alt for meget lækker mad, 
de traditionelle julesange, julehistorien 
og hyggen den 1. december. Vi mødes 
ved de veldækkede borde kl. 13.00 og 
skilles med mange gode juleønsker kl. 
ca. 17.00. Prisen er 60 kr., der betales 
ved tilmelding.

Sigrid Undsets hus i Kalundborg Erik A. Jakobsen Konspirationsteorier Allan Uhre Hansen Klassisk dannelse Ole Kongsted



Jesper Vognsgaard

Koncerter
Torsdag d. 28. august kl. 16.15

Fyraftenskoncert med fi lmmusik
Fyraftenskoncerten i august måned er 
rykket ”udenfor”, idet Povl Chr. Balslev 
vil spille fi lmmusik fra klokketårnet i Vor 
Frue kirkes tårn i anledning af Danmarks 
Film- og Kulturdage SVEND14. Der vil 
blive opstillet stole på kirkens parkerings-
plads, hvor det ligeledes vil være muligt 
at få en kop kaffe og et stykke kage, mens 
man lytter til musikken. I tilfælde af dår-
ligt vejr er det også muligt at lytte til mu-
sikken inde i kirken via højtalersystemet.

Fredag d. 29. august kl. 19.00

Filmmusik-koncert
Vi gentager sidste års succes og byder 
indenfor til dejlig musik i kirken i forbin-
delse med kulturnatten og SVEND14. 
Kom og hør mange af tidens smukke 
fi lmtemaer sat ind i en særlig sammen-
hæng. Udover kirkens organister Ida Ho-
valt og Povl Chr. Balslev medvirker sær-
ligt inviterede gæstesolister.

Torsdag d. 25. september kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Mads
la Cour og Povl Chr. Balslev
Mads la Cour, der til daglig spiller i DR 
Big Bandet, fl yttede for få år siden tilbage 
til barndomsbyen Svendborg. Vi var i Vor 
Frue kirke sidste år så heldige at høre en 
super koncert med en mester på trompet 
og fl ygelhorn. Nu kommer han så igen, 
og i et samarbejde med organist Povl Chr. 
Balslev leverer han med garanti en sprud-
lende eftermiddag i kirken. 

Torsdag d. 27. november kl. 16.15

Fyraftenskoncert med 
Rikke Petersen, fl øjte, 
og Ida Hovalt, fl ygel
Denne duo har før leveret en dejlig ef-
termiddag i Vor Frue kirke. Fløjtenisten 

Rikke Petersen debuterede fra konserva-
toriet i 2004. Hun er nu freelance musi-
ker og spiller i Odense Symfoniorkester 
og med Den Fynske Opera. Rikke Peter-
sen akkompagneres på fl ygel af Ida Ho-
valt, der er organist ved Vor Frue kirke. 
Duoen spiller både klassisk, populært og 
nyt.

Søndag d. 30. november kl. 16.00

”Et blad fra himlen – 
En kærlighedserklæring 
til livet”
I samarbejde med den lokale musikarran-
gør Janet Vahl er det lykkedes at få en af 
landets mest farverige fortællere og en af 
de fi neste musikere til at give fortælle-
koncert i Vor Frue kirke. Mennesket har 
til alle tider haft brug for at høre opbyg-
gelige historier, og Jytte Abildstrøm og 
Tine Rehling har til denne eftermiddag 
sammensat et nyt program med oplæs-
ning og harpemusik. Det indeholder 
fortællinger af H.C. Andersen, Selma 
Lagerlöf, Victor Hugo og B.S. Ingemann 
med musik af Claude Debussy, Benjamin 
Britten, Chic Corea, Isaac Albeniz og Per 
Nørgård. Herudover vil der også være 
satser for solo harpe. Entré 130 kr.

Fyraftenskoncert med fi lmmusik Ida Hovalt Et blad fra himlenFyraftenskoncert med Mads la Cour og Povl Chr. Balslev
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Syrisk kirkemusikKirkemusik i spilNiels La CourJesper Vognsgaard

Lille Frue festival
Uge 44 og 45 byder på fem koncerter 
med temaet ”Kirkemusik” – set på nye 
anderledes måder. 

Mandag d. 27. oktober kl. 19.30

KomVest orgelkoncert
Vi har indgået et spændende samarbejde 
med komponistforeningen ”KomVest” 
fra København. Komponisterne her har 
fået til opgave at skrive ny orgelmusik, 
som de mener, den vil komme til at 
lyde i fremtiden – et meget spændende 
projekt. Produktet herfra kan høres ved 
koncerten denne aften.

Torsdag d. 30. oktober kl. 16.15 

Fyraftenskoncert 
med fællessang
Den blå – højskolesangbogen – er fyldt 
med gode fædrelandssange, kærligheds-
sange og folkeviser, men der er faktisk 
også et større antal gamle og nye salmer 
og ”åndelige” sange. Jesper Vognsgaard, 
der til daglig er forstander på efter-
skolen i Ollerup, og organist Povl Chr. 
Balslev præsenterer denne eftermiddag 
en del af disse sange både som koncert 
for saxofon og klaver og som fællessang.

Mandag d. 3. november kl. 19.30

Fødselsdagskoncert – 
Niels la Cour
Der fi ndes næppe det kor i Danmark, 
der ikke på et eller andet tidspunkt har 
sunget en sang af Niels la Cour – om ikke 
andet så hans smukke ”Fred hviler over 
land og by”. Komponisten fylder i no-
vember 70 år, og vi fejrer det i Vor Frue 
kirke med en hel koncert med la Cours 
musik – både kormusik, orgelmusik og 
musik for klaver. Udover Vor Frues Kan-
tori og Povl Chr. Balslev medvirker vo-
kalensemblet Fontana samt Ida Hovalt, 
orgel, og Thorkild Borup Nielsen, fl ygel. 
Sidstnævnte har tidligere indspillet la 
Cours samlede klaverværker. Komponi-
sten selv har i øvrigt givet tilsagn om at 
komme til koncerten.

Lørdag d. 8. november kl. 16.00

Kirkemusik i spil 
Når jazztrioen bestående af Christina 
Mellgren, Niels Ryde og Anders Zende-
rovitz gæster kirken denne eftermiddag, 
vil de tage udgangspunkt i både nye og 
gamle salmetekster. Trioen har således 
taget mange af vores gamle salmer og 
bearbejdet dem ind i et moderne uni-
vers, ligesom de gør meget ud af at præ-
sentere helt nye salmer. Der er tale om 
tre erfarne musikere, der alle har spillet i 

talrige sammenhænge rundt i landet. Så 
publikum kan godt glæde sig til en med 
garanti spændende koncert.

Søndag d. 9. november kl. 13.30

Syrisk kirkemusik
I forbindelse med efterårets temadag 
om minoritetskristne i de arabiske lande 
inviterer vi efter foredraget til en helt 
særlig koncert. Sangerinden Laila Rong 
Hanna, der tidligere har optrådt med 
Middle East Peace orchestra, har samlet 
et hold af musikere til en koncert med 
arabisk og nordisk musik. De 4 med-
virkende musikere blander således den 
arabiske musik (med og uden kristen 
baggrund) ind i et vestligt/nordisk lyd-
univers (jazz/klassisk). Udover sangerin-
den Laila Rong medvirker Bilal Irshid på 
oud, Lars Søberg Andersen på trompet 
og Martin Norddal på klaver. 
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I forbindelse med den nye Folkeskolere-
form har konfi rmationsforberedelsen i 7. 
kl. været til livlig og til tider heftig debat. 
Indtil denne sommer har skolerne afgi-
vet to morgentimer om ugen til konfi r-
mationsforberedelsen i 7. klasse. Skoler-
ne er stadig forpligtede på at afgive timer 
til konfi rmationsforberedelsen indenfor 
den normale skoledag, men de har fået 
meget svært ved at få det store puslespil 
af timer og lærere til at gå op. Skolerne 
har derfor ønsket en ny forhandling 
af konfi rmandtimerne. Det har ført til 
mange og forskellige aftaler landet over.

I Svendborg provsti er vi nået frem til 
følgende ordning: Skolerne afgiver som 
hidtil 2 morgentimer tirsdag eller tors-
dag fra efterårsferien og til 1. april samt 

3 gange 2 eftermiddagstimer i september 
og oktober. Det giver i alt 48 timer, som 
er minimumstimetallet for konfi rmati-
onsforberedelsen. Det er en væsentlig 
indskrænkning af timerne sammen med 
konfi rmanderne, men vi præster er opti-
mister og tror, at der kan komme meget 
godt ud af det fornyede samarbejde med 
skolerne og give anledningen til en ny-
tænkning af konfi rmandundervisningen.

Konfi rmationerne i Vor Frue kirke er 
fortsat de to første søndage i maj. Næste 
år, i 2015, holder vi konfi rmation søndag 
d. 3. maj og søndag d. 10. maj.

Konfi rmandindskrivningen i Vor Frue 
sogn er godt i gang, men det kan stadig 
ske ved henvendelse til en af præsterne. 

Adresser
Præster: 
Anne-Grete Thestrup 
Bagergade 43 · 5700 Svendborg
Tlf. 6221 0135 · agt@km.dk
Træffes bedst: Mandag – torsdag 11.30-12.30
Onsdag tillige 17-18 · Fredag fri.

Gitte Meyer Jørgensen
Ørbækvej 25 · 5700 Svendborg
Tlf. 6222 3117 · gmj@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag - fredag 11.30-12.30
Onsdag tillige 17-18 · Mandag fri.

Organister: 
Povl Chr. Balslev 
Tlf. 2160 6258
organist@vorfruekirke.dk 
Træffes bedst: 8-9 · fredag fri. 

Ida Hovalt 
Tlf. 2022 4030
assistent@vorfruekirke.dk 
Træffes bedst: 9-10. · mandag fri.

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 Lasse Lapertis,
tlf. 20 61 65 91.

Konfi rmationsforberedelsen
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Tak for indsatsen!
Kirketjener Torben E. Knudsen, der 
i mere end 7 år har været ansat ved 
Vor Frue kirke, er med udgangen af 
juli måned gået på pension. Torben 
har primært haft kirken som arbejds-
område og har i årenes løb været en 
værdig og stilig repræsentant for Vor 
Frue kirke ved gudstjenester og mere 
private begivenheder. 

På vegne af Vor Frue kirke vil jeg gerne takke dig for din indsats ved kirken og 
ønske held og lykke i fremtiden.

Hilsen Inge Moritzen
formand for menighedsrådet


