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For at festliggøre, at det er 10 år siden, 
at Vor Frue kirke blev renoveret, kom-
mer der nu de dengang planlagte lam-
per ved hoveddøren til kirken. Det er 
lykkedes at finde og få godkendt nogle 
flotte smedejernslamper, kopier fra Ka-
stellet. Og i kraft af Gudrun Fussings 
ildhu og Raadvad Smedies esse får kir-
ken nu bedre lys ved indgangsdøren.
 
Det er synligt på tårnet, men der sker 
meget skjult bag de tykke mure. Re-
noveringen er igangsat, tårnet skal 
spændes sammen, revner udbedres og 
bjælker skiftes. Og så har Arbejdstilsy-
net givet påbud om forskellige udførte 
afskærmninger i tårn og på kirkeloftet. 
Og i løbet af næste år kommer der en 
afskærmning mellem plænearealet og 
muren mod torvet.
 
Torvet er nu næsten færdigt, lovet gen-
indviet til juleperioden. Nyindrettet og 
aflokket nogle gamle hemmeligheder. 
Der blev fundet meget spændende ved 
udgravningen til springvand og regn-
vandsbassin.

Der kommer en udstilling på Svendborg 
Museum, og her kommer de 3 pilgrims-
mærker givetvis med. Og forhåbentlig 
kan et af efterårets cafémøder komme 
til at handle om fund fra nabolaget. Den 
kommende udgravning i Møllergade 
har status af juleaften for museumsfolk. 

Men foreløbig er dette en hilsen med 
ønsket om en god jul for jer alle i 
2014. Træerne på billedet øverst på si-
den er næppe store nok til kirkebrug, 
de er ca. 10 år, og nu er de mærket ud 
til fældning. 
 
Som noget nyt er der i år gudstjeneste 
tidligere på eftermiddagen juleaften, ti-
derne står i kalenderen - sammen med 
de mange andre højmesser og arrange-
menter.
 

Jule- og nytårshilsen 
Inge Moritzen

formand for menighedsrådet

Til alle jer fra alle os
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Hjælp os at 
hjælpe andre
Vor Frue sogn er tilmeldt Sam-
virkende Menighedsplejer, og 
det er muligt at fradrage et ga-
vebeløb til Vor Frue sogns me-
nighedspleje på selvangivelsen. 
Fradraget er på max. 14.800 
kr., og der er ikke noget mind-
stebeløb. Vær med til at hjælpe 
trængte mennesker i sognet op 
til jul. Tak for ethvert bidrag.

Man gør følgende: 

1.  Bidrag indbetales på reg. nr. 
8075, kontonr. 2018699. 
Skriv på indbetalingen:  
Gave til Vor Frue sogns  
menighedspleje, Svendborg.

2.  Oplys navn og CPR nr. til 
Samvirkende Menighedsple-
jer på tlf. 3646 6666 eller 
mail: smp@menighedsplejer.
dk. Evt. tvivlsspørgsmål kan 
også rettes hertil.

Julehjælps-
ansøgninger
Ansøgningsskemaer kan hentes 
på kirkekontoret eller i våben-
huset. For at komme i betragt-
ning skal en ansøger have fast 
adresse i Vor Frue sogn og have 
en meget trængt økonomi. 

Ansøgningsskema afleveres på 
kirke kontoret senest d. 7. dec.
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Vor Frue kirke er ved 
at skabe relationer til 
en prostestantisk me-
nighed i byen Beni 
Mazar, der er beliggen-
de i Minyaprovinsen i 
Øvre Egypten ca. 250 
km syd for Kairo. Byen 
har omkring 50.000 
indbyggere. Den har 

tre kristne menigheder, og baptistme-
nigheden og vores venskabsmenighed fik 
deres kirker brændt ned den 14. august 
2013 i forbindelse med muslimske eks-
tremisters optøjer. Optøjerne var en 
reaktion på det egyptiske militærs ned-
kæmpelse af protesterne efter general al-
Sisis indsættelse som præsident.

I oktober deltog jeg i en tur til Egyp-
ten arrangeret af Danmission. Efter to 
dage i Kairo gik turen til Minya, hvor 
jeg sammen med en ansat fra Danmissi-
on bl.a. skulle besøge vores kommende 
venskabsmenighed. I en minibus kørte 
vi afsted tidligt søndag morgen for at 
deltage i gudstjeneste kl. 9.00. Efter to 

og en halv times kørsel gennem ørkenen 
drejede vi af mod Beni Mazar ledsaget 
af bevæbnede politibetjente. Politiled-
sagelsen skyldtes et terrorangreb i Sinai, 
hvor 30 var blevet dræbt. 

Beni Mazar ligger lige ned til Nilen som 
talrige andre egyptiske byer. Trafikken 
virker kaotisk, men tilsyneladende har 
trafikanterne styr på de øvrige køre-
tøjers placering til trods for det evige 
mylder. Vejene i byen er ikke asfalte-
rede, og bilen nærmest hoppede afsted. 
Gaderne blev til gyder, og bilerne måtte 
hele tiden vige for hinanden. Til sidst 
stoppede vi ved en gullig bygning. Efter 
at have forceret en trappe kom vi op til 
det midlertidige kirkerum, som var et 
mødelokale med rækker af plasticstole. 
En kvinde i begyndelsen af 20'erne var 
i færd med at øve sig på en salme, og 
to andre stillede på knapperne på en 
mixerpult. I det samme kom præsten 
og bød os velkommen.

I forbindelse med gudstjenesten skulle 
jeg præsentere mig selv og Vor Frue 

kirke. Efterfølgende var der lejlighed til 
at uddele de medbragte gaver og holde 
et møde med repræsentanter for me-
nigheden. Det lykkedes mig at få invi-
teret nogle af menighedens børn ind i 
mødelokalet, hvor de modtog gaverne, 
jeg havde med. Det var bl.a. farve-
blyanter, tusser, balloner, sjippetov og 
sæbe bobler. De har søndagsskole hver 
fredag, hvor der er muslimsk helligdag. 
Fem unge medlemmer af menigheden 
står for søndagsskolen, og de virkede 
engagerede og imødekommende. Vi fik 
udvekslet e-mailadresser og snakkede 
om at kontakte hinanden på facebook. 
Det var svært at aftale konkrete samar-
bejdsmuligheder, men det var tydeligt, 
at det vigtigste i første omgang er at 
hjælpe økonomisk med at få genopbyg-
get kirken og at indgive dem håb i en 
svær tid.

Bagefter så vi den svært beskadigede 
kirke og deres ødelagte klinik, hvor de 
tidligere hjalp fattige kristne og musli-
mer. Her mere end et år efter angrebet, 
er genopbygningen ikke påbegyndt. Vi 
gik rundt på brandtomten, og det vir-
kede som en uoverskuelig opgave. Men 
de er tilsyneladende ved godt mod. Ef-
terfølgende aflagde vi besøg i et privat 
hjem, der oplevedes som en oase midt i 
et meget barskt miljø. Oven på en over-
dådig middag fortsatte samtalerne om 
det kommende samarbejde.

Det er mit store ønske, at vi kan op-
bygge et solidt venskab med den kop-
tisk-evangeliske menighed i Beni Mazar 
og bidrage til, at de får lov til at udøve 
deres tro og leve i fordragelighed med 
deres muslimske naboer.

Lars Kierulf Larsen
Medlem af menighedsrådet

Lars Kierulf Larsen

På besøg

hos venskabsmenighed i Egypten
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Stillegudstjeneste
Onsdag d. 28. januar kl. 17.00

I vintermørket bliver Vor Frue kirke et 
fyrtårn på bakken midt i byen. Når ly-
sene tændes en sen eftermiddag, giver 
kirkerummet en særlig ro omkring bi-
belord, bøn, sang og stilhed. 

Kom og vær med til en kort gudstje-
neste, som arrangeres af Anne-Grete 
Thestrup i samarbejde med den kristne 
meditationsgruppe, der mødes i kirken 
hver onsdag kl. 17.00.

Studiekreds

Birgitta af Vadstena
Onsdag d. 21. januar, 28. januar og 4. februar kl. 17.30-19.00

Birgitta (1302-73) var af svensk kon-
geslægt. Først da hun blev enke i 1344 
begyndte hun at leve et asketisk liv. 

Birgitta tog på flere pilgrimsrejser og fik 
åbenbaringer. Hun blev særlig kendt 
som kristen mystiker og en streng rev-
ser af kirkens forfald. 

Birgitta stiftede Birgittinerordenen 
(1370) med hovedkloster i Vadstena. 
Birgitta blev helgen i 1391. I dag er 
der et Birgitta kvindekloster i Maribo.

Alle er velkomne til at deltage i stu-
diekredsen, som ledes af sognepræst 
Anne-Grete Thestrup.

Kyndelmisse 
lysgudstjeneste
Søndag d. 1. februar kl. 14.00

Konfirmanderne på tirsdagsholdet vil 
stå for denne gudstjeneste, og det vil 
betyde meget for dem, om også du/I 
kunne tænke jer at være med! 

Anne-Grete Thestrup

Kirkevandring                                                                                                         
Palmesøndag d. 29. marts kl. 14.00

Svendborg Økumeniske Komité in-
viterer til kirkevandring med temaet: 
Korsets mysterium. Vi mødes i Den 
katolske kirke, går videre til Vor Frue 
kirke og slutter hos Frelsens Hær på 
Lundevej. I hver af kirkerne vil der 
være en kort andagt, og arrangementet 
slutter med kaffebord.          

Gospelgudstjeneste
Lørdag d. 28. februar kl. 14.00

Du bliver nødt til at opleve 80 unge 
mennesker, der synger gospel! Vi får 
besøg af gospelinstruktøren Rune Her-
holdt, som vil undervise konfirman-
derne fra torsdagsholdet ved Vor Frue 
kirke og konfirmanderne fra Fredens 
Kirke hele dagen. Han gør dem klar 
til at medvirke i et brag af en guds-
tjeneste og få hele menigheden enga-
geret i gospel sang, så kirketaget letter. 
Præsterne fra Fredens kirke er medar-
rangører. Gospelgudstjenesten er åben 
for alle, og der er gratis adgang! 

Gitte Meyer Jørgensen



Temadag søndag d. 22. marts

Det danske sprog 
v. professor Jørn Lund

Professor i dansk 
sprog og for-
mand for Dansk 
Sprognævn, Jørn 
Lund, er denne 
dag prædikant og 
foredragsholder. 
Han beskriver 
dagens tema så-
ledes: 

”Jeg vil tage udgangspunkt i dagens 
tekst fra Lukasevangeliet, 1. kapitel 
vers 26-38, forsøge at udlægge teksten 
og sætte den i perspektiv. Endvidere 
vil jeg se på ordvalget i de forskel-
lige bibeludgivelser af dagens tekst og 
knytte bemærkninger til salmesproget 
og sproget i Bibelen - og de forskellige 
forventninger til ord og tekster.”

”Det efterfølgende foredrag vil beskæf-
tige sig med de udviklingstendenser, 
man kan konstatere i moderne dansk 
sprog, de betydelige forskelle i gene-
rationernes udtale, ordvalg, sprogbrug, 
stilfornemmelse og tabuområder. I 
"Dansk i skred" og forgængeren "Dansk 
i nullerne" har jeg i en lang række korte 
artikler taget pejling af sprogudviklin-
gen, som aldrig er tilfældig, men altid 
afspejler ændringer af kulturel og ma-
teriel karakter, og jeg vil i foredraget 
forsøge at skabe et overblik og gøre 
status over moderne dansk."

Temadagen begynder med højmesse kl. 
10.00. Derefter kirkefrokost og fore-
drag i menighedshuset. Tilmelding til 
frokosten senest onsdag den 18. marts 
til kirkekontoret. Pris 20 kr.

Lutherrejse  
og studiekreds
Skole for Kirke og Teologi arrangerer 
i august 2015 en studierejse til byer, 
som har tilknytning til Luthers liv. 
Rejseleder er sognepræst Torkil 
Jensen, Vester Aaby. Der er forud 
for rejsen tilbud om en studie-
kreds om Luther. Studiekredsen 
kan følges uafhængig af rejsen. Læs 
mere i pjecen, der ligger i Svend-
borg provstis kirker eller se på  
www.skoleforkirkeogteologi.dk.

Der vil nu være mulighed for at del-
tage i en sorggruppe i Svendborg 
Provsti. Det er besluttet, at den 
første sorggruppe starter midt i ja-
nuar 2015, og at deltagerne samles 8 
gange med 14 dages interval. Ugedag 
og tidspunkt meddeles senere. Mø-
dested: Skt. Nicolai kirkes menig-
hedslokale.

Sorggruppen er for voksne menne-
sker, der føler et behov for at dele 
deres sorg med andre, der er i en lig-
nende situation. Man er velkommen 

i gruppen, selvom tabet af et elsket 
menneske har fundet sted for mere 
end 1 år siden, men det kan anbe-
fales at komme tidligere. Det afgø-
rende er dog, at man synes, at sorgen 
(stadig) er så tung at bære, at det 
kunne være godt at være flere sam-
men om at bære den.

Ledere af sorggruppen er: pen-
sioneret oversygeplejerske Linda 
Hørmann og sognepræst Liselotte 
Kirkegaard. Man kan læse mere om 
sorggrupperne i en folder, der ligger 

i Provstiets kirker, hos lægerne og på 
bibliotekerne eller henvende sig til 
en af sorggruppelederne:
Linda Hørmann, tlf. 3581 5200
e-mail: lindahoermann@live.dk eller 
Liselotte Kirkegaard, tlf. 6225 1278
e-mail: LIKI@km.dk. 
Tilmelding til sorggruppelederne eller 
ens lokale sognepræst skal ske inden 
den 4. januar af hensyn til den videre 
planlægning. Det er gratis at deltage. 

Vi ser frem til udbytterige samtaler!
Linda Hørmann og Liselotte Kirkegaard.

Børnekor
Sangglade piger og drenge fra 3.-5. 
klassetrin søges til kor i Vor Frue kirke. 
Vi begynder i uge 4 – onsdag d. 21. ja-
nuar kl. 15.30-16.30 og øver hver uge 
frem til påske. Vi tager på en musi-
kalsk rejse gennem hele kirkeåret med 
rytmiske sange og ender med at op-
føre sangene ved en koncert i kirken. 
Tilmelding til organist og korleder Ida 
Hovalt, mail: assistent@vorfruekirke.dk.
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PræSter
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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DeceMber
30. kl. 10.00   Højmesse. 1. søndag i advent. AGt

 2. kl. 10.00  Advent og jul for børnehave- og dagplejebørn 
i Vor Frue kirke

 3. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 7. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag i advent.  GMJ

 9. kl. 17.00  Familiegudstjeneste med afslutning for 
minikonfirmander. Ditte Hassing/AGT 
efterfølgende spisning i menighedshuset

10. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

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

11. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. SNUK

12. kl. 20.00  Sangarrangement. Torveåbning

14. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag i advent. AGt

17. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

20. kl. 16.00  Julekoncert. Vor Frue kantori

21. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag i advent. GMJ

24. kl. 14.30  Juleaften. GMJ

24. kl. 16.00  Juleaften. AGt

25. kl. 10.00  Højmesse. Juledag. AGt

26. kl. 10.00  Højmesse. 2. juledag. GMJ

28. kl. 10.00  Højmesse. Julesøndag. AGt

JANUAr
 1. kl. 16.00   Gudstjeneste. Nytårsdag.  

”Nytårskur” i våbenhuset. GMJ

 4. kl. 10.00  Højmesse. Helligtrekongerssøndag. AGt

 5. kl. 19.00  Helligtrekongersaften. Kvartet. AGT

 7. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

11. kl. 10.00   Højmesse. 1. søndag efter  
helligtrekonger. GMJ

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

12. kl. 15.00  café. Karsten Hermansen: Vi sejlede bare

14. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

14. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

18. kl. 10.00   Højmesse. 2. søndag efter  
helligtrekonger. AGt

19. kl. 15.00  café. eva chortsen: egne digte

21. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

21. kl. 17.30  Studiekreds om birgitta af Vadstena. AGT

25. kl. 10.00  Højmesse. Sidste søndag efter 
helligtrekonger. GMJ

26. kl. 15.00  café. bent Aage rasmussen:  
Fra arbejderbarn til ældrerådsformand

28. kl. 17.00  Stillegudstjeneste. Meditationsgruppen/AGT 

28. kl. 17.30  Studiekreds om birgitta af Vadstena. AGT

29. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Quilisma
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GUDStJeNeSter på plejecentrene
caroline Amalielund: Juleaften kl. 10.00. Den 6/1, 18/2 og 12/3 kl. 13.30
Frøavlen: Juleaften kl. 11.00. Den 2/12, 13/1, 24/2 og 17/3 kl. 10.30

Aktiviteter i
SVeNDBorG ProVStI
Se www.svendborgprovsti.dk

FebrUAr
 1. kl. 10.00  Højmesse. Søndag septuagesima. AGt

 1. kl. 14.00  Kyndelmisse lysgudstjeneste. Konfirmander/AGT 

 2. kl. 15.00  café. Anne-Grete Thestrup: Din konfirmationsdag

 2. kl. 19.30  Kyndelmissekoncert. Galya/Demetrios duo

 4. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 4. kl. 17.30  Studiekreds om birgitta af Vadstena. AGT

 8. kl. 10.00  Højmesse. Søndag seksagesima. Kirkekaffe. GMJ

11. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

15. kl. 10.00  Højmesse. Fastelavnssøndag. AGt

16. kl. 15.00  café. birthe einer-Jensen og Lene bønnelykke:  
Kreativ eftermiddag

18. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

18. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

22. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag i fasten. GMJ

23. kl. 15.00  café. Povl chr. balslev og Gitte Meyer Jørgensen:  
en salmekanon anno 2015?

25. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

26. kl. 16.15  Fyraftenskoncert.  
Marie Louise Skovhus og Povl chr. balslev

28. kl. 14.00  Gospelgudstjeneste. Konfirmander/GMJ

MArTS
 1. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag i fasten. AGt

 2. kl. 15.00  café. Palle Jensen: erindringsglimt af et stille folk

 4. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 4. kl. 19.30  Koncert. christina bjørkøe m.fl.

 8. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag i fasten. Kirkekaffe. GMJ

 9. kl. 14.30   café. besøg i det nyrenoverede kirkegårdskapel 

11. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

11. kl. 19.00 Økumenisk salmesangsaften

15. kl. 10.00  Højmesse. Midfastesøndag. AGt

16. kl. 15.00  café. Mød den nye kirke- og kulturmedarbejder

18. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

18. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 
Vor Frue menighedshus

22. kl. 10.00  Højmesse. Mariæ bebudelsesdag.  
temadag. Jørn Lund/GMJ 

23. kl. 15.00  café: Kagebord 

25. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

26. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Ida Hovalt og rikke Pedersen

29. kl. 10.00  Højmesse. Palmesøndag. AGt

29. kl. 14.00  Økumenisk kirkevandring
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Café
Velkommen til hyggelige caféeftermid-
dage med spændende foredrag, fælles-
sang samt kaffe og kage. Vinterens pro-
gram indeholder ud over arrangemen-
terne i menighedshuset også et besøg i 
Svendborg kirkegårdskapel.

Arrangementerne er for alle interesse-
rede og foregår mandage kl. 15-17, når 
ikke andet er angivet. Der betales 20 
kr. pr. arrangement incl. kaffe.

12. januar

Vi sejlede bare
Vi får besøg af historikeren Karsten 
Hermansen, der var historisk rådgiver 
på Carsten Jensens bestsellerroman 
”Vi, de druknede” (2006). Sammen 
har de i 2009 udgivet bogen ”Vi sej-
lede bare – Virkeligheden bag Vi, de 

druknede”. Med ”Vi, de druknede” nå-
ede Marstals søfartshistorie for alvor 
ud i verden. Men spørgsmålet melder 
sig gang på gang: kan det dog passe? 
Er det virkelig sandt, at der fandtes så 
onde lærere, så dæmoniske styrmænd 
og så idérige børn som dem, vi hører 
om i bogen. Hvad er fiktion, og hvad 
er fakta? Det bliver omdrejnings-
punktet for foredraget.

19. januar

Egne digte
Den lokale digter Eva Chortsen skriver 
oftest med inspiration i naturen, billed-
kunsten og børnenes univers. Hun har 
skrevet rigtig mange sangtekster, tekster 
til musicals samt kor- og orkesterværker, 
digte (antologier), børnebøger, noveller 
til tidsskrifter og DR, causerier for Ra-
dio Fyn, sange til teaterforestillinger, sal-
mer for børn, letlæsebøger, børnerim og 
eventyr. Denne eftermiddag vil hun læse 
op af - og fortælle om - sit forfatterskab.

26. januar

Fra arbejderbarn til  
ældrerådsformand 
Formand for ældrerådet og tidl. skole-
leder for Øster Åby Friskole Bent Aage 
Rasmussen vil denne eftermiddag bl.a. 
fortælle om at være mønsterbryder. Bent 
Aage Rasmussen var arbejderbarn, og 
i 1950'erne var det ikke så almindeligt, 
at arbejderbørn ”læste videre”. Men to 
lærere på hans skole ville det anderledes. 
Desuden vil han fortælle om ældrerådets 
arbejde i Svendborg og på landsplan.

2. februar

Din konfirmationsdag
Denne eftermiddag fortæller vi hin-
anden erindringer fra konfirmations-
forberedelsen og konfirmationsdagen. 
Mellem fortællingerne synger vi fra 
Højskolesangbogen. Tag gerne et kon-
firmationsbillede med og konfirmati-
onstøjet på! Eftermiddagen ledes af 
sognepræst Anne-Grete Thestrup.

Karsten Hermansen eva Chortsen Bent Aage rasmussen Din konfirmationsdag
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16. februar

Kreativ eftermiddag 
Kom og skab dit eget lille kunstværk. 
Alle har en kreativ åre. Der vil være 
forskellige materialer til brug og inspi-
ration, og finder du nogle ting, du kun-
ne tænke dig at sætte dit eget aftryk på, 
så tag dem med. Birthe Einer-Jensen, 
lokal kunstner igennem mange år, vil 
være inspirator og Lene Bønnelykke vil 
komme med sine bud og være hjælper. 
Få en dejlig eftermiddag med oplevel-
ser i fællesskab med andre.

23. februar

En salmekanon anno 2015?
Nye salmer med ord som posedame, 
højspændingsmaster, englefolksketsje-
re og kikkertaner har set dagens lys. Li-
gesom sproget udvikler også salmerne 
sig. Men hvad giver det os at synge en 
1300 år gammel salme og en 1 år gam-
mel salme? Organist Povl Chr. Balslev 
har komponeret melodier til masser af 
nye salmetekster og vil sammen med 
sognepræst Gitte Meyer Jørgensen føre 
jer ind i et spændende nyt univers!

2. marts

Erindringsglimt af et stille folk
Palle Jensen er sognepræst i Nørre Bro-
by sogn og har været provst i Faaborg 
provsti 2000-2013. Han glæder sig til 
denne eftermiddag at gæste caféen, der 
har emnet ”Erindringsglimt af et stille 
folk” på programmet. Det vil handle 
om, hvordan steder og lokaliteter kan 
forme os og om, hvordan et persongal-
leri af såkaldt almindelige mennesker 
kan give os den bedste ballast.

9. marts

Besøg i det nyrenoverede  
kirkegårdskapel
Kirkegårdsleder Tommy Christensen 
viser rundt i Svendborgs nyrenoverede 
kirkegårdskapel.  Kapellet har i efteråret 
2014 fået en tiltrængt ansigtsløftning. 
Udsmykning og farver på vægge, der er 
meget tæt på det oprindelige udseende 
fra 1896, er ved den nye renovering bi-
beholdt men frisket op. Stolene er ren-
set og renoveret, alle tilstødende rum er 
blevet malet, og det lille modtagekapel 
har fået nyt og moderne look. Bemærk: 
vi mødes i kapellet kl. 14.30

16. marts

Mød den nye kirke- og  
kulturmedarbejder
I september 2014 sagde Vor Frue kirke 
farvel til sognemedhjælperen gennem 
14 år. Der er nu i stedet ansat en kirke- 
og kulturmedarbejder med opgaver 
inden for kirkens vidt forgrenede ak-
tiviteter. Kom og mød den nye kirke- 
og kulturmedarbejder og hør om ved-
kommendes tanker og idéer. 

23. marts

Kagebord
Ved kagekonkurrencer i tv mangler der 
altid en vigtig dimension: smagen. Så 
kom og smag de lokale mesterværker 
ved afslutningen på forårets caféarran-
gementer. Glædelige gensyn med per-
fekte roulader og sprøde småkager. Der 
er altid noget nyt at nyde.

Din konfirmationsdag Birthe einer-Jensen Besøg i kirkegårskapellet Palle Jensen
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Koncerter
Onsdag d. 10. december kl. 19.00

De ni læsninger
Vor Frue kirke vil denne aften være 
oplyst udelukkende af levende lys, når 
der som traditionen byder sig, invite-
res til De ni læsninger. En aften, hvor 
kirkens præster og folk i alle aldre fra 
menigheden vil stå for læsningerne, og 
kirkens voksenkor samt kirkens orga-
nister vil stå for de musikalske indslag.

Torsdag d. 11. december kl. 16.15

Fyraftenskoncert med SNUK
Svendborgs nye ungdomskor er i gang 
med sin anden sæson, og de 35 unge 
sangere mellem 16 og 25 år synger 
denne eftermiddag et udsnit af deres 
både rytmiske og klassiske værker. Her 
er værker af alt fra Mozart og Bruck-
ner over Phil Collins til Talking Heads. 
Koret ledes af Ulrich Klostergaard og 
Povl Chr. Balslev.

Fredag d. 12. december kl. 20.00

Sangarrangement
Sangarrangement i forbindelse med 
genåbningen af Torvet. 
Se mere i dagspressen.

Lørdag d. 20. december kl. 16.00

Julekoncert med Vor Frue kantori
Årets traditionsrige julekoncert med 
kantoriet indeholder i år som hoved-
værk Anders Øhrwalls dejlige kantate 
”Gaudete”. Normalt opføres denne 
med en trio, men ved eftermiddagens 
koncert akkompagneres koret af har-
penisten Anne-Marie Høst Morten-
sen. Udover kantaten er der som altid 
garanti for julestemning, når kantoriet 
synger nye arrangementer af kendte 
julesalmer og sange.

Mandag d. 5. januar kl. 19.00

Helligtrekongersaften
Ved andagten helligtrekongersaften 
synges og spilles julen ud. De medvir-
kende musikere er en kvartet bestå-
ende af cellisten Anne Vilain, sanger-
inderne Kristine Eiler Ernst og Maria 
Lantz samt organist Povl Chr. Balslev. 
Musikken er af Händel og Bach, men 
også nordisk musik af nyere dato er på 
programmet. Aftenen slutter med en 
andagt ved sognepræst Anne-Grete 
Thestrup.

Søndag d. 11. januar kl. 19.00

Nytårskoncert med Ollerup  
efterskole for musik og sang
Årets store nytårskoncert med elever-
ne fra Ollerup efterskole for musik og 
sang plejer at være et festfyrværkeri 
af musik.

Torsdag d. 29. januar kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Quilisma
Hos Quilisma Ensemble har renæs-
sancemusikken en helt central place-

Vor Frue kantori ollerup efterskole Quilisma Demetrios KaramintzasKvartet
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ring. Men også ny musik af bl.a. Jan 
Thor Callesen, ensemblets dirigent, 
er på programmet denne eftermiddag. 
Han har skrevet adskillige værker til 
ensemblet inspireret af renæssancens 
satsteknik men i et nutidigt tonesprog. 
Ensemblet er hjemmehørende i det 
sydfynske og har en noget usædvanlig 
sammensætning: 13 sangere, en bary-
tonsaxofon, en klarinet og blokfløjte. 
Dette giver en særdeles elegant og 
særegen klang.

Mandag d. 2. februar kl. 19.30

Kyndelmissekoncert  
med Galya/Demetrios duo
Den græsk-amerikanske oboist De-
metrios Karamintzas og den bulgarske 
pianist Galya Kolarova mødtes i 2012 
under Musikfest Schloss Wonfurt. Si-
den har de været sammen som duo og 
har spillet i bl.a. Danmark, Tyskland, 
Schweiz og Israel. De spiller både 
klassiske komponisters værker og ny 
musik, herunder værker skrevet til 
dem. Vi har været så heldige at få dem 
til Vor Frue kirke i forbindelse med 
deres Nordensturné. Entré til koncer-
ten er 50 kr.

Torsdag d. 26. februar kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Marie Louise 
Skovhus og Povl Chr. Balslev
I det sene efterår 2014 udkom cd´en 
”Aftensange” med Marie Louise Skov-
hus og Povl Chr. Balslev. Søskende-
parret har her fortolket flere af vores 
kendte salmer og sange, og med re-
spekt for melodien har de arrangeret 
sangene, så de står i et nyt lys. Dette 
præsenteres ved koncerten denne ef-
termiddag. Efterfølgende er det mu-
ligt at købe cd´en.

Onsdag d. 4. marts kl. 19.30

Koncert med Christina Bjørkøe m.fl.
Der er lagt op til et brag af en koncert, 
når pianisten Christina Bjørkøe sam-
men med John Kruse, klarinet, Johannes 
Søe Hansen, violin, Henrik Brendstrup, 
cello, besøger Vor Frue kirke. Kvartetten 
spiller bl.a. værker af Carl Nielsen, An-
ders Nordentoft og Messiaens ”Kvartet 
til verdens ende”. Christina Bjørkøe er 
en højt skattet dansk pianist. Hun er 
garant for kompromisløs klassisk musik. 
Koncerten arrangeres i samarbejde med 
Ollerup efterskole for musik og sang, og 
entré til koncerten er 70 kr.

Torsdag d. 26. marts kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Ida Hovalt 
og Rikke Pedersen
Organist ved Vor Frue kirke, Ida Ho-
valt, og fløjtenisten Rikke Pedersen 
spiller denne eftermiddag foråret ind 
med en buket af velklingende numre, 
der alle har forår i sig. De to musikere, 
som har spillet sammen i snart et par 
år, har givet koncert i kirken tidligere 
og leverer altid et smukt og stem-
ningsfuldt program! 

Demetrios Karamintzas Marie Louise Skovhus Povl Chr. Balslev Christina Bjørkoe

Onsdag d. 11. marts kl. 19.00

Økumenisk  
salmesangsaften
Svendborg Økumeniske Komité 
inviterer til salmesangsaften i 
Vor Frue kirke og menighedshus. 
Hvert kirkesamfund vil præsen-
tere sig selv og to salmer – en 
gammel og en ny. Alle er vel-
komne. 

Kom og syng med!



I løbet af sommeren har Vor Frue kirke 
igen sagt både farvel og goddag til med-
arbejdere. 
 
Anne-Gerd Bonde sagde i september 
farvel efter 14 år som sognemedhjælper. 
Anne-Gerd har primært været engage-
ret i børnearbejdet ved kirken, gjort de 
mange minikonfirmander fortrolige med 
kirkens rum og begreber. Tak for mange 
gode ideer og sjove undervisningstiltag. 
Børnene husker at tælle fliser med teg-
ninger og kender de evigt gyldige for-
tællinger. Held og lykke i din garanteret 
aktive fremtid.

Jeg håber, at mange allerede har nået at 
hilse på kirkens 2 nye kirketjenere. De er 
begge ansat fra 1. august. Kirsten Ander-
sen i en heltidsstilling og Mette Kirstine 
Larsen i 18 timer/uge. 

Velkommen og tak for jeres måde at lære 
kirkens liv på. Nye rutiner og gamle va-
ner mødes i et forhåbentligt langt sam-
arbejde.
 

Mange hilsner 
Inge Moritzen

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.

Kirketjenere: 
Kirsten Andersen
Tlf. 3029 0139
vorfrueskirketjenere@gmail.com
Træffes bedst: 10-16 · Fredag fri 

Mette Kirstine Larsen
Tlf. 3059 0369
vorfrueskirketjenere@gmail.com
Træffes bedst: Torsdag og fredag 10-16

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.

Tak til Anne-Gerd og velkommen til  
Kirsten og Mette!
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Tak fra Anne-Gerd
Det blev til 14 gode år som sognemedhjælper ved 
Vor Frue kirke! 
TAK til menighedsråd, skolefolk og frivillige, jeg har 
arbejdet sammen med.
TAK til menigheden og alle de børn og unge, der 
har været i kirken.
TAK til kolleger for et spændende og givende ar-
bejdsfællesskab.

I ønskes alt godt fremover. 
Anne-Gerd


