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Lille nadver af Arne Haugen Sørensen
Foto: Leon Torp Nielsen
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Hver dag hele 2015 klokken 16 bliver der 
spillet en unik del af et værk af Carl Niel-
sen som et led i fejringen af 150-året for 
hans fødsel. Svendborg fejrer ham hele 
året ved en lang række arrangementer, se 
nærmere på www.svendborg.dk. 

I Vor Frue er der ved sommercaféen i juni 
også Carl Nielsen på menuen sammen 
med den sædvanlige kaffeopdækning. 
Og jeg glæder mig selv meget til fredag 
den 29. maj, hvor Maskerade opføres i 
bymidten. Plænen må være det perfekte 
1. parket til dette og mange andre som-
meroplevelser på det nyrenoverede torv.

Kirkens tårn er også blevet renoveret, 
spændt sammen indefra og diverse revner 
er udbedret. Så nu er det så godt, som et 
tårn fra middelalderen nu kan blive. 

Der blev ved samme lejlighed lavet andre 
vedligeholdelsesarbejder i tårnet, nogle 
gjorde det nødvendigt at fjerne vægaf-
snit med grafitti fra diverse håndværkere 
gennem tiden. Men forinden blev hele 
væggen fotograferet, så nu kan alle se for-
tidens hilsner.

Heldigvis er det nemmere at beundre de 
flotte lamper ved kirkens hoveddør og 

den nye flagstang, og snart kommer der et 
rækværk på plads mod torvet. 
 
Dette kirkeblad dækker sommerperio-
den, men for at være i god tid med en 
datonyhed, så er kirkens traditionelle sog-
nedag i efteråret for fremtiden placeret på 
sidste søndag i oktober.
 
Men inden da – på gensyn i kirke, menig-
hedshus eller på 1. parket til operaople-
velse.

Mange hilsner 
Inge Moritzen

formand for menighedsrådet 

Hør – klokkerne spiller Carl Nielsen...
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Lille nadver
I mødesalen i Vor Frue menig-
hedshus hænger et originaltryk 
af Arne Haugen Sørensen. Moti-
vet bærer titlen Lille nadver og er 
et forstudie til de nadverbilleder, 
han senere har malet til Hindborg, 
Bregnet og Sorgenfri kirker. 

Læs evt. mere om kunstneren  
og hans værker på: 
www.arnehaugensorensen.com.
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Mandag den 16. februar var jeg ude og 
køre i den heftige eftermiddagstrafik. Det 
gik hurtigt op for mig, at noget var mærk-
bart forandret i forhold til dagen før! Bi-
lister gav plads! Holdt tilbage! Vinkede! 
Kørte hensynsfuldt! Viste ikke en grim 
finger i forruden i irritation over at måtte 
vente 20 sekunder på en sløv fodgænger, 
der passerede vejen. Årsagen til den pæne 
kørsel var ikke, at Svendborg var fyldt 
med politiets nye fotovogne. I hvert fald 
ikke den dag. Hvad var så på færde? Jo, to 
dage før blev Danmark lammet af et me-
ningsløst, primitivt og fejt terrorangreb. 
Vi vidste måske godt, at det ville ramme 
os en dag, fordi der er nogle, der ikke vil 
tolerere det samfund, vi har opbygget. Et 
samfund med velfærd, omsorg for svage, 
frihedsrettigheder med ytringsfrihed som 
den ypperligste, demokrati og tillid. Må-
ske gik det efter det feje angreb op for 
os, hvad vi har at miste? Hvad det er, vi 
skal værne om og kæmpe for i fremtiden? 
Måske gik det op for os, at der skal være 
benhård konsekvens overfor dem, der vil 
ødelægge det, vi har skabt.

Vi er et tillidsbaseret samfund. Vi har 
det højeste tillidsniveau i verden. Faktisk 
er Danmark verdensmester i tillid. Man 
siger, at når to danskere mødes, så ser de 
hinanden i øjnene og giver hinanden hån-
den. Når tre danskere mødes, så danner de 

en forening. Vi har skabt et rigt forenings-
liv. Vi mødes i fodbold-, golf-, bridge- og 
roklubben én eller flere gange om ugen. 
Vi mødes i kirken, i skolebestyrelsen og i 
møntsamlerklubben. Vi har tillid til dem, 
vi møder, vil gerne samarbejde, bygge no-
get op, og derfor går det simpelthen ikke, 
at vi baserer vores hverdag på at snyde og 
bedrage hinanden. Det holder ikke, at vi 
snyder alt og alle, når vi skal mødes om 
aftenen i fodboldklubben. Tillid er grund-
læggende for os. Vi kan købe blommer 
og spidskål ved ubemandede vejboder, 
hvor pengene kan ligge i en skål, indtil 
det bliver aften. Vi kan ”parkere” vores 
hund og barnevogn foran Netto, uden no-
gen af dem bliver stjålet. Vi kan donere 
penge i kirken i ulåste kirkebøsser. Vi har 
ikke behov for vagter med skarpladte 
maskinpistoler foran biografen, kirken og 
apoteket. For vi stoler på, at vi kan gå på 
apoteket uden at blive overfaldet. Tillid er 
Danmarks usynlige råstof, som professor 
ved Aarhus Universitet, Gert Tinggaard 
Svendsen, har udtrykt det i bogen Tillid. 
Han fortæller, at 78 % af danskerne svarer 
ja til, at man kan stole på andre menne-
sker. Det er den højeste score for noget 
land i verden. Til sammenligning svarer 
kun 3 % i Brasilien ja til det spørgsmål. 
Vi sparer oceaner af summer på papir-
arbejde og kontrol, fordi vi baserer vores 
samfund på grundlæggende tillid.

Terrorangrebet rystede os. Vi søgte sam-
men. Udviste omsorg og en enorm fæl-
lesskabs- og sammenhængskraft i dagene 
derefter. Men det er en sårbar omsorg, 
hvis vi ikke formår at være stålfaste om-
kring vores værdier. Jeg tror dog, at den 
dag ugerningen ramte os, da blev der væk-
ket en identitetsmarkør i vores land.

Påsken nærmer sig. Med påsken blev 
der dannet en forening. Den begyndte 
med én, så kom 12 til, senere tusindvis 
af mennesker, nu er der 2,4 milliarder, 
der tilhører det kristne fællesskab. Kri-
stendommen er båret af Guds tillid til 
os og vores tillid til Gud. Han viste os 
tillid ved at give sin søn til verden, lide 
døden på korset og opstå fra de døde til 
evigt liv. Den tiltro, den tillid kan styrke 
os på selv de mest meningsløse dage. 
Når sorgen og tragedien lammer os, ved 
vi, at Gud er stærkere end døden. Guds 
tillid til hver eneste af os er fundamen-
tet for tilliden til hinanden – fundamen-
tet for det råstof, der gør, at vi står sam-
men. Et råstof, der gør, at vi mødes med 
næstekærligheden som fundament. Lad 
os værne om tilliden, både til Gud og til 
hinanden! Den gør os stærke! 

Glædelig påske til alle i Vor Frue sogn!
Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen

Tillid
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Kirkens Korshærs forårsmøde begyn-
der med en gudstjeneste i Vor Frue kirke  
kl. 19.00. 

Ved det efterfølgende arrangement 
i menighedshuset fortæller Edo Ha-
sanbegovic om sit begivenhedsrige liv. 
Han kom som barn til Danmark fra et 
krigshærget Bosnien, hvor han opleve-

de krigens gru helt tæt på. Han kunne 
ikke et ord dansk, men i dag er han en 
succesrig købmand med egen butik, 
Rema 1000, her i Svendborg. Han er 
gift og har tre børn. 

Kom og hør en sjældent fortalt historie. 

Alle er velkomne!

Kirkens Korshærs forårsmøde
Torsdag d. 23. april kl. 19.00MeNigHeds-

Møde
Onsdag den 22. april kl. 19.00

- inviteres til menighedsmøde i Vor 
Frue sogn. Mødet finder sted i me-
nighedshuset, Frue Kirkestræde 4, 
Svendborg.
 
I forbindelse med menighedsmødet 
afholdes generalforsamling i Vor Frue 
sogns menighedspleje. Denne del af 
mødet ledes af Conny Nielsen. Dags-
orden iflg. vedtægter, der kan ses på 
kirkekontoret.
 
Dagsorden for menighedsmødet:

1.  Velkomst ved formanden for me-
nighedsrådet

2.  Valg af dirigent.  
Forslag: Peder Rønnow

3.  Kort beretning i ord og tal om året 
2014 v/formand og kasserer

4.  Indlæg fra menigheden

5.  Årsmøde i menighedsplejen.  
Dagsorden kan fås ved henvendelse 
til kontoret. På valg til menig-
hedsplejens bestyrelse er Victoria 
Damm og Elin Bøgelund. Desuden 
valg af revisorsuppleant

6.  Eventuelt

 Mødet slutter senest kl. 20.30.

Arrangementet begynder med gudstje-
neste i Vor Frue kirke kl. 10.00. Ca. kl. 
11.30 vil vi være klar til at vandre sam-
let til Sct. Jørgens kirke, hvor vi får en 
kort rundvisning i kirken og spiser de 
medbragte madpakker. Efter dette hvil 
fortsættes vandringen ad Øhavsstien 
ud mod Hvidkilde og Ollerup, hvorfra 

Kirkevandring 
søndag d. 17. maj

vi tager en bus hjem til Svendborg. Vi 
har en bagage- og kaffe/kagebil med. 

Det koster ikke noget at deltage i van-
dringen, men husk penge til bussen, 
en madpakke og evt. regntøj. 

Yderligere oplysninger og tilmelding 
til Anne-Grete Thestrup, mail: agt@
km.dk eller tlf. 6221 0135. Alle er vel-
komne!
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Salmesang på dansk-engelsk-tysk
Denne søndagsgudstjeneste bliver til-
rettelagt, så turister og udenlandske 
gæster kan følge med i gudstjenesten 
og synge med på salmerne på hen-
holdsvis dansk, engelsk eller tysk. Efter 
gudstjenesten vil der blive mulighed 
for at mødes og få lidt koldt at drikke i 
våbenhuset. 

Anne-Grete Thestrup

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 mel-
lem bibelord, stille orgelmusik, Taizé-
sang, stilhed og bøn. Den varer ca. en 
halv time, og alle er velkomne. Stille-
gudstjenesten tilrettelægges af Anne-
Grete Thestrup i samarbejde med den 
kristne meditationsgruppe, som mødes 
i Vor Frue kirke hver onsdag kl. 17.00.

Tema: Carl Nielsen
Vi begynder i kirken med en kort guds-
tjeneste og går derefter i menighedshu-
set til foredrag og kaffebord.

Med udgangspunkt i bl.a. Carl Niel-
sens bøger “Min fynske barndom” og 
”Levende musik” vil organist Povl Chr. 
Balslev fortælle om 150-års fødselaren 
og hans musik – både den symfoniske 
og sangene. Hvad er det, der gør, at net-
op Carl Nielsen har ramt den nordiske, 
danske og fynske tone og sjæl? Og så 
skal der selvfølgelig synges – for ”musik 
kan ikke kun beskrives med ord, men 
skal opleves”.

Der betales 20 kr. for kaffen. Kirkebil 
kan bestilles for sognets gangbesvære-
de. Alle er velkomne!

Gitte Meyer Jørgensen

sommercafé
Mandag d. 15. juni kl. 14.00

salmesang 
søndag d. 26. juli kl. 10.00

stillegudstjeneste
Onsdag d. 20. maj kl. 17.00
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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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29. kl. 10.00 Højmesse. Palmesøndag. AGT

29. kl. 14.00 Økumenisk kirkevandring fra den katolske kirke

April
 1. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 2. kl. 10.00 Højmesse. Skærtorsdag. GMJ

 3. kl. 10.00 Højmesse. Langfredag. AGT

 4. kl. 19.00 påskelørdagsandagt. AGT

 5. kl. 10.00 Højmesse. Påskedag. AGT

 6. kl. 10.00 Højmesse. 2. påskedag. GMJ

 8. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

15. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

23. kl. 19.00 Kirkens Korshærs forårsmøde

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

29. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

30. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Karsten Hermansen, orgel

MAJ
 1. kl. 10.00 Højmesse med konfirmation. Bededag. GMJ

 3. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  
4. søndag efter påske. AGT

 5. kl. 20.00  releasekoncert. Mads la Cour kvartet

 6. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

10. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  
5. søndag efter påske. GMJ

13. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

15. kl. 16.00 Koncert. Ungdomskor fra lübeck, Tyskland

17. kl. 10.00  Højmesse. 6. søndag efter påske. AGT

17. kl. 11.30 Kirkevandring i forlængelse af højmessen

17. kl. 14.00 Gospelkoncert. Kor fra Karlshamn, sverige

20. kl. 17.00 stillegudstjeneste. Meditationsgruppen/AGT

20. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

24. kl. 10.00  Højmesse. Pinsedag. GMJ

25. kl. 10.00 Højmesse. 2. pinsedag. AGT

27. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

27. kl. 20.00  Carl Nielsen-koncert.  
Vor Frue Kantori og Fontana

28. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Erik Jacobsen, tenor, inger 
Allan, obo og ida Hovalt, klaver/orgel

29. kl. 10.00  Maskerade i hele byen. Klokkespil og skolekor 

31. kl. 10.00 Højmesse. Trinitatis søndag. GMJ
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GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 8/4, 28/5 og 22/6 kl. 13.30  
Frøavlen: Den 28/4, 26/5 og 30/6 kl. 10.30

Aktiviteter i
SVENDBoRG PRoVSTI
se www.svendborgprovsti.dk

JUNi
 3. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 3. kl. 20.00  Koncert. Vor Frue Kantori og Mads la Cour, 
flygelhorn 

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

10. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 

12. kl. 16.30 Koncert. septimuskoret og suaviter sonantes

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

15. kl. 14.00 sommercafé. Kort gudstjeneste (GMJ) og foredrag 

17. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

24. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

24. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

25. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Christa Danielsen, klarinet 

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

JUli
 1. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 5. kl. 10.00 Højmesse. 5. søndag efter trinitatis. AGT

 8. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

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

15. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

20. kl. 16.15 Klokkespilskoncert. roel smit, Holland

22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

23. kl. 16.15  Klokkespilskoncert. povl Chr. Balslev. 
Ønskekoncert, kaffe og kage

26. kl. 10.00  Højmesse. 8. søndag efter trinitatis.  
Dansk-engelsk-tysk salmesang.  
Forfriskning. AGT 

27. kl. 16.15 Klokkespilskoncert. Mach van Bets, Belgien

29. kl. 16.15 Klokkespilskoncert. Anna Kasprzycka, polen

29. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

31. midnat  Klokkespil og lyskunst. sara Arenfeldt og 
povl Chr. Balslev
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Som noget nyt har vi besluttet at flytte 
undervisningen af minikonfirmander 
til første uge i skolernes sommerferie, 
altså d. 29/6-3/7. Denne form er der 
stor succes med rundt om i landet, og 
med den nye skolereforms indtog synes 
vi, at det er tid for Vor Frue kirke at 
afprøve denne form.

det bliver en uge 
med gang i!
Vi hører om hvordan kong Harald Blå-
tand gjorde danerne kristne, om mun-
kene og de historier de vandrede rundt 
og fortalte. Vi skal blandt andet støbe 
vores eget kors, lave et minikor, lave 
vores eget dåbslys og på kirkevandring 
med vandrestave, som vi selv snitter. Vi 
skal i samarbejde med en kunstner lave 
store glasmalerier til kirken ud fra de 
bibelske fortællinger om kærlighed, liv 
og død, venner og fjender, det gode og 
onde og fællesskabet. Det hele afslut-
tes med en gudstjeneste og efterføl-
gende fernisering og fællesspisning ved 
miniernes eget nadverbord.

Dagene begynder med frivillig mor-
genmad kl. 8.00, hvor dem, der har 
lyst, stille og roligt kan nyde morgen-

maden sammen. Mandag-torsdag er 
der program kl. 8.30-14.30, fredag kl. 
8.30-14.00. Om fredagen er der kl. 
14.00-16.30 afsluttende gudstjeneste 
med efterfølgende spisning for familie 
og venner.

Minikonfirmand-sommerskolen er for 
børn, der har afsluttet 3. klasse i in-
deværende skoleår fra Haahrs Skole 
og Ørkildskolen, afd. Byen, samt børn 
boende i Vor Frue sogn. Max. antal 
deltagere er 20, efter først til mølle 
princippet. Man tilmelder sig for alle 5 
dage. Der er fuld forplejning hele ugen. 
Tilmelding samt evt. spørgsmål sker til 
Maja F. S. Nissen på: kirkekulturmedar-
bejder@gmail.com.

Vi glæder os til en fantastisk uge!

Maja F. S. Nissen
Kirke- og kulturmedarbejder

Minikonfirmand-sommerskole 

Bliv frivillig på  
minikonfirmand-sommerskole
Vor Frue kirke søger 2-3 frivillige, som har lyst til på en vedkommende,  
legende, praktisk og kreativ måde at indføre minikonfirmander  
(3. klasses elever) i folkekirkens trosgrundlag, tradition, historie, fortælling og 
kunst. 

Som frivillig vil du arbejde sammen med kirkens ansatte og andre frivillige. 

Yderligere information på www.vorfruekirke.dk  
eller hos kirke- og kulturmedarbejder Maja Nissen på tlf. 6186 1505



Musik i påsken

Ved højmesserne i påsken 
medvirker forskellige soli-
ster – i år tre blæsere:

Skærtorsdag
Christa Danielsen, klarinet

Langfredag
Karin Lützen, saxofon

Påskedag
Susanne Skov, valdhorn

Påskelørdag d. 4. april kl. 
19.00
Påskelørdagsandagt 
Ved musikandagten påske-
lørdag medvirker fløjteni-
sten Eva Østergaard, der 
tidligere har givet koncert 
i kirken. Eva Østergaard 
har spillet i Det Kongelige 
Kapel, ligesom hun er en 
eftertragtet solist og under-
viser på fløjte. Musikken 
ved påskelørdagsandagten 
knytter sig til dagen mellem 
langfredag og påskesøndag. 
Der vil være en kort andagt 
ved sognepræst Anne-Grete 
Thestrup.

(Musik i påsken bringes 
på s. 10-11 hvor der nu er 
plads eller evt. på s. 9. Ger-
ne på farvet baggrund i egen 
blok/spalte)

(Diverse billeder af medvir-
kende)

Vær med til at  
udvikle og afholde 
kirkebasar
Vor Frue kirke søger frivillige, som har 
lyst til sammen med kirkens personale 
at udvikle og afholde en kirkebasar. 
Der vil i forberedelsen være opgaver 
af både mindre og større karakter, li-
gesom der også vil være brug for hjælp 
på selve dagen.

Vi indbyder til informationsmøde 
onsdag d. 12. august 2015 kl. 16-17 i 
Vor Frue menighedshus.

Få yderligere information på www.
vorfruekirke.dk eller hos kirke- og 
kulturmedarbejder Maja Nissen på  
tlf. 6186 1505. 

Menighedsplejen 
Vor Frue sogns menighedspleje hjælper mennesker, der op til jul har behov for 
en ekstra håndsrækning. Pengene kommer fra indsamlinger i kirken samt frivil-
lige bidrag. 
Vor Frue sogn er tilmeldt Samvirkende 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 således: 
1. Indbetal beløbet på reg. nr. 8075, kontonr. 2018699. Skriv på indbetalin-
gen: Gave til Vor Frue sogns menighedspleje, Svendborg.
2. Oplys navn og CPR nr. til Samvirkende Menighedsplejer på  
tlf. 3646 6666 eller mail: smp@menighedsplejer.dk.  
Evt. tvivlsspørgsmål kan også rettes hertil.

Eva Østergaard

en livsbekræftende 
oplevelse

En lørdag i februar havde Vor Frue 
kirke besøg af gospelinstruktøren 
Rune Herholdt. Han skulle undervise 
konfirmanderne fra Fredens kirke og 
Vor Frue kirke i at synge gospel. Og 
sikken dag! Man tror ikke, det kan lade 
sig gøre at få konfirmander til at synge 
gospel, så det kan høres helt uden for 
kirken. Men det kan det. Rune Her-
holdt fik konfirmanderne og alle, der 
var til gudstjeneste til at synge gospel, 
så kirkemurene rystede! 

Det var en livsbekræftende, berigende 
oplevelse, et dejligt lyspunkt, jeg vil 
bære med mig i meget lang tid frem-
over!

Gitte Meyer Jørgensen
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FontanaKarsten Hermansen Mads la CourUngdomskoret fra Skt Aegidius Kirken Christa Danielsen
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 Koncerter
Torsdag d. 30. april kl. 16.15

Fyraftenskoncert med  
Karsten Hermansen, orgel
Karsten Hermansen, der til daglig er 
organist i Marstal kirke, vil ved april 
måneds fyraftenskoncert bl.a. spille 
orgelmusik af Maurice Duruflé og 
Paul Halley. Karsten Hermansen tog i 
1995 præliminær organisteksamen fra 
Løgumkloster Kirkemusikskole og har 
herudover været elev hos Flemming 
Dreisig, Kevin Duggan og Hans Ole 
Thers. Han har spillet koncerter i Dan-
mark, Sverige, England og Italien.

Tirsdag d. 5. maj kl. 20.00

Releasekoncert med  
Mads la Cour kvartet                                                                            
Mads la Cour er i dag blandt Danmarks 
mest spændende trompetister. Især på 
flygelhorn og cornet har han i de sene-
re år gjort sig særdeles bemærket med 
sit idérige og nuancerede spil. Med sine 
udgivelser har han været med til at sæt-
te præg på den yngre danske jazzscene. 
Efter et pusterum har Mads la Cour 
samlet et super hold af musikere til sin 
nye kvartet ALMUGI 4tet. Aftenens 
koncert er en af flere releasekoncerter 
i forbindelse med kvartettens nye cd. 
Helt nye kompositioner med aner til 

folkemusikken forenet med et friere 
tonalt univers formes og spilles med 
stort overskud af Lars Greve (klarinet-
ter), Kasper Tom Christiansen (trom-
mer), Andreas Lang (bas) og Mads la 
Cour selv på cornet. 

Torsdag d. 25. juni kl. 16.15

Fyraftenskoncert med  
Christa danielsen, klarinet
Klarinetist Christa Danielsen, der til 
daglig underviser på Svendborg mu-
sikskole, tog i 2005 diplomeksamen fra 
Vestjysk Musikkonservatorium og er i 
det sydfynske kendt for sit engagement 
i Tango Catz (Svendborg Stadsensem-
ble 2010-2012). Kvartetten var for ny-
ligt på turné på Cypern, i Ankara og i 
Istanbul. Ved denne fyraftenskoncert 
akkompagneres Christa Danielsen af 
Ida Hovalt, og de to musikere vil spille 
musik af bl.a. Mozart, Carl Nielsen og 
Rachmaninov.

 Korfestival syng sydfyn
Fredag d. 15. maj kl. 16.00 

Koncert med Ungdoms koret 
fra skt. Aegidius Kirken, 
 Lübeck
Ungdomskoret, der ledes af organist og 
kantor Eckhard Bürger, består af 20-30 
piger i alderen 13-18 år. Repertoiret 

består af musik fra tidlig barok over 
værker af Bach til moderne engelsk 
musik af Bob Chilcott og John Rutter, 
og programmet veksler mellem én- og 
firstemmige værker, med og uden kla-
verakkompagnement. Koret er kende-
tegnet ved sikkerhed i intonationen og 
en fyldig vokalklang.

Søndag d. 17. maj kl. 14.00 

gospelkoncert med kor fra 
Karlshamn, sverige
Der er risiko for at taget løfter sig når de 
70 sangere i gospelkoret fra Karlshamn 
i Sverige under ledelse af Staffan og 
Mari Sundåa gæster Vor Frue kirke. Ko-
ret har været på turné i Nordtyskland, 
og vi har været så heldige at få dem til 
at ”dreje fra” mod Sydfyn på vej hjem 
til Sverige.

Onsdag d. 27. maj kl. 20.00 

Carl Nielsen-koncert med 
Vor Frue Kantori og Fontana
Vor Frue Kantori og vokalgruppen 
Fontana opfører musik, som inspire-
rede (og frastødte!) Carl Nielsen, hans 
egen kormusik samt kompositioner og 
arrangementer inspireret af Carl Niel-
sen. Forud for koncerten er der fore-
drag med Michael Fjeldsøe samt spis-
ning – dette foregår i AOF regi, hvortil 
tilmelding ønskes. Til koncerten er der 
dog fri entré.
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Torsdag d. 28. maj kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med  
Vaughan Williams sange
Eftermiddagens fyraftenskoncert kom-
mer ikke til at handle om årets musik-
jubilarer (Nielsen, Sibelius, Glazunov), 
men har derimod en engelsk “rød tråd”. 
Benjamin Brittens “Temporal Variati-
ons” og Ralph Vaughan Williams’ “Ten 
Blake Songs” vil blive omkranset af sat-
ser og sange fra den britiske renæssance 
og barok. Medvirkende er Erik Jakob-
sen (tenor), Inger Allan (obo) og Ida 
Hovalt (klaver/orgel).

Fredag d. 29. maj kl. 10.00-22.00 
Maskerade i hele byen
Fra kl. 10.00-22.00 fejres komponisten 
Carl Nielsen i hele Svendborg med 
det fælles tema ”Maskerade”. Vor Frue 
kirke er også med – bl.a. med klokke-
spil kl. 10.00 samt skolekor i kirken kl. 
11.00. Se mere i dagspressen.

Onsdag d. 3. juni kl. 20.00
Koncert med Vor Frue Kantori 
og Mads la Cour, flygelhorn
En fejring af komponisten Carl Nielsen 
og samtidig en koncert, som præsente-
rer korsatser fra Povl Chr. Balslevs nye 
hæfte med bearbejdelser af netop Carl 
Nielsens ”49 salmer og åndelige sange”. 
Mens kantoriet synger disse satser, im-
proviserer Mads la Cour på flygelhorn 
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over sangene. Inspirationen til koncep-
tet er hentet hos Hilliard ensemblet og 
Jan Garbareks ”Officium”.

Fredag d. 12. juni kl. 16.30 
Koncert med septimuskoret og 
suaviter sonantes
Koncert med Septimuskoret og stry-
gekvartetten Suaviter sonantes under 
ledelse af bratschisten Benjamin Chri-
stensen. Koncerten er korets 30-års 
jubilæumskoncert, og programmet er 

derfor helt specielt. Mere end halvde-
len af de værker, der opføres, lyder for 
første gang i 2015. To værker er skre-
vet til den medvirkende strygekvartet 
af korets dirigent, Ole Kongsted, bl.a. 
Hommage à Carl – en musikalsk hyl-
dest til Carl Nielsen i anledning af 150-
året for hans fødsel. Herudover er som 
noget ganske særligt en uropførelse af 
et Carl Nielsen-værk på programmet! 
Billetter sælges ved indgangen og gen-
nem www.sydfynbilletten.dk. Entré: 
50 kr + gebyr.

 international  klokkespilsfestival
Igen i år er der lagt op til en række spændende klokkespilskoncerter, når der invi-
teres til Svendborg internationale klokkespilsfestival.
Se mere i dagspressen og på www.klokkespilsfestival.dk

Mandag d. 20. juli kl. 16.15 
Roel smit, Holland

Torsdag d. 23. juli kl. 16.15 
Povl Chr. Balslev 
Fyraftenskoncert – en ønskekoncert 
hvor hatten går rundt. Der dækkes op 
på kirkens parkeringsplads og serveres 
kaffe og kage.

Mandag d. 27. juli kl. 16.15 
Marc van Bets, Belgien

Onsdag d. 29. juli kl. 16.15 
Anna Kasprzycka, Polen

Fredag d. 31. juli ved midnat
sara Arenfeldt og  
Povl Chr. Balslev
Sara Arenfeldt, der i 2014 vandt ung-
domskulturprisen, samarbejder denne 
sene aften med Povl Chr. Balslev om 
at skabe en ganske særlig stemning på 
torvet med klokkespil og lyskunst. 



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

Kirke- og kulturmedarbejder:
Maja Nissen
Tlf. 6186 1505
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
Træffes bedst: mandag 8-15 og torsdag 8-16

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.

Kirkebladet redigeres af præsterne 
og medieudvalget. 
Kirkebladet bliver omdelt 
af KFUM-spejderne Svendborg, 
Dronningholmsvej 62a.
Gruppeleder Lasse Lapertis,
tlf. 20 61 65 91.
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Lyden af klokker 
Lyden af klokker, der ringer eller kimer, 
er lyden af kirke. Klokkerne er igen-
nem århundreder blevet brugt til at 
kalde sammen, vække opmærksomhed, 
signalere fest, men også til at alarmere 
og advare. 

Udover 3 gamle klokker er vi i Vor 
Frue kirke så heldige også at kunne 
huse byens klokkespil, som i 1958 blev 
skænket af vinhandler konsul Th. An-
dersen og støbt i Holland. Oprindelig 
var klokkespillet på 27 klokker, men 
i 2008 donerede A. P. Møller fonden 
yderligere 9 klokker samt et nyt stok-
klaviatur, således at klokkespillet nu 
har 36 klokker. 

Klokkespillet kan betjenes på to måder. 
Det kan ske automatisk – det vil sige 
at klokkenisten indkoder melodier i en 
computer, som så sender signal til en 
udvendig hammer på hver klokke om 
at slå på netop klokken med den tone, 
der er indkodet. Denne teknik bruges 
ved de 4 daglige melodier kl. 8.00, 

12.00, 16.00 og 22.00 – melodier, der 
markerer morgen og aften samt årets 
gang. Herudover kan klokkenisten spil-
le manuelt på klokkespillet ved hjælp 
af stokklaviaturet øverst i tårnet. Her 
trækkes der i en tråd op til hver enkelt 
klokkes knebel, når man slår en tangent 
an på klaviaturet. Denne teknik bruges 
ved koncerter og alt andet spil end de 
4 faste gange i døgnet.

Klokkespillet er igennem de sidste 
mange år blevet en del af “lyden af 
Svendborg” og giver på den måde byen 
et særpræg, som vi kan være glade for 
og stolte af. 

Sommerens klokkespilsfestival, der i år 
har modtaget midler fra Statens Kunst-
fond, byder udover koncerter med 
udenlandske klokkenister også på flere 
anderledes arrangementer – læs mere 
andetsteds i kirkebladet samt på www.
klokkespilsfestival.dk

Stadsklokkenist Povl Chr. Balslev

Velkommen til Maja Nissen,  
kirke- og kulturmedarbejder!
Maja blev ansat ved Vor Frue kirke 1/1 2015 i en 18 
timers stilling, der stort set er som den tidligere sog-
nemedhjælperstilling. Hendes primære arbejdsområde 
er børn og unge samt diakoni i samarbejde og sidelø-
bende med kirkens præster. Men stillingen er heldigvis 
så åbent formuleret, at de gode idéer kan afprøves og 
tilpasses sognets behov. Mange har allerede mødt Maja 
i forbindelse med caféarrangementerne i år.

Menighedsrådet


