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I diverse grupper på facebook og diskussionsfora har der i det forgangne år været 
mange og højrøstede debatter om omlægningen af Torvet. Smag og behag – jeg er 
personlig glad for, at nu er der kommet vand og lyd i Havfruespringvandet.

Men takken i overskriften er nu mest ment som tak til familien Lysemose, der har 
givet Vor Frue nogle historiske billeder. Blandt andet to malerier. Et interiørbil-
lede fra før renoveringen i 1960’erne. Og så kirkebladets forsidebillede. Torvet og 
kirken i sommerdragt fra 1952. Det er malet af Karen Sørensen, der var gift med 
kirkens daværende og navnkundige præst Clemens Sørensen. Kom selv forbi og se 
både de nye billeder og andre fra vores arkiv over malerier, fotografier og diverse 
mere eller mindre sjove ting med kirken som motiv. Der er sommerudstilling i 
menighedshuset.

Og se ved samme lejlighed på menighedshuset. Det er ikke sidste chance, men rå-
det er i gang med planer om at bygge et nyt og mere brugervenligt sognehus. Rådet 
har overvejet flere idéer til at forbedre de tre sammenbyggede huse, men nu er vi 
i gang med at tænke i et helt nyt hus, hvor der ikke er forskudte gulvplan, tykke 
ydermure i skel og andre pudsige indretningsløsninger. Rådet tager på idétur til an-
dre sognehuse i bymiljøer – for at få gode ideer og undgå at gentage dette og hint.

Kirkeskolen har i år lanceret en ny idé, der er et arrangement i Vor Frue den 26/10. 
Temaet er Carl Nielsen, foredrag og koncert. Se nærmere i kirkeskolens nye pro-
gram, det ligger i kirkens våbenhus og er nærmere omtalt i dette kirkeblad. Skolens 
årsprogram er nu baseret på emnekredse med 3 - 4 lektioner og de 4 temalørdage. 
Og der er god opbakning til begge linier. Jeg er tilmeldt temadagen, så ses vi?

Sensommerhilsen
Inge Moritzen 
formand for menighedsrådet
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Tak for 
Torvet

Menighedsplejen
Vor Frue sogns menighedspleje hjælper mennesker, 
der op til jul har behov for en ekstra håndsrækning. 
Pengene kommer fra indsamlinger i kirken samt 
frivillige bidrag. 

Vor Frue sogn er tilmeldt Samvirkende Menig-
hedsplejer, og derfor er det muligt at fradrage  ga-
vebeløb 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: 
-  Indbetal beløbet på reg. nr. 8075, kontonr. 

2018699. Skriv på indbetalingen: Gave til Vor 
Frue sogns menighedspleje, Svendborg.

-  Oplys navn og CPR nr. til Samvirkende Menig-
hedsplejer på tlf. 3646 6666 eller mail: smp@me-
nighedsplejer.dk. Evt. tvivlsspørgsmål kan også 
rettes hertil.
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I år har vi under 10 bryllup-
per og kirkelige velsignelser 
i Vor Frue kirke. Vi er meget 
glade for dem, vi har, men vi 
kan sagtens finde plads i ka-
lenderen til flere.

Der har aldrig været rigtig 
mange bryllupper i Vor Frue 
kirke. Det skyldes nok kir-
kens størrelse og ønsket om 
romantiske omgivelser, som 
en travl midtby ikke rigtig le-
ver op til. Måske vælger færre 
par i sognet at blive gift, el-
ler de venter bare på at få 
råd og anledning til at holde 
fest. Kirkens placering kan vi 
ikke gøre noget ved, men her 
kommer en reklame for kirke-
bryllupper i alle størrelser og 
udgaver.

Kirkens rum er den perfekte 
ramme, når store ord skal si-
ges: Vil du elske og ære... til 
døden jer skiller? og brude-
parrets JA efterfølges af en bøn og en 
velsignelse af den fælles fremtid. Et 
kort øjeblik slår vi tiden over på evig-
hed og minder brudeparret og alle i 
kirken om, at Guds kærlighed er den 
eneste kraft, der for alvor kan røre og 
flytte os, ja, forene to, så fremtiden bli-
ver fælles. Ja-ordene og velsignelsen er 
brylluppets kerne. Alt andet er tillæg!

I kirken sættes vielsen ind i en kort 

gudstjeneste med bibelord og salmer. 
Brudeparret er med til at vælge salmer, 
har de ønske om musikalske indslag 
imødekommes det, hvis det er muligt, 
og præsten holder en personlig prædi-
ken/tale ud fra en samtale med brude-
parret. Vi kan holde et bryllup på alt 
mellem 15 og 45 min. Jeg har holdt en 
ultrakort vielse i et brudepars frokost-
pause, og det var et rigtig godt og me-
ningsfuldt bryllup!

Når et brudepar kommer ale-
ne eller har ganske få venner 
eller familiemedlemmer med, 
danner vi en lille kirke indeni 
den store. Vor Frue kirke rum-
mer uden besvær 500 perso-
ner, men den er ligeså tilpas 
i størrelsen, når 2 elle 10 er 
samlet til bryllup. Bryllupper 
er fine i alle størrelser, men der 
er noget særligt over det enkle 
bryllup, hvor vielsens indhold 
ikke skal konkurrere med kjo-
ledrømme og store festplaner. 
Vi har i Vor Frue kirke set 
alt fra motorcykeltøj og fine 
sommerkjoler til haute cou-
ture og genbrugsbrudekjoler. 
Alle brudeparrene har lyst af 
glæde og været meget fine. Så 
glem reklamebranchen og de 
amerikanske filmbryllupper 
og gør vielsen til jeres!

Ved sjældne lejligheder kom-
mer også sølvbrudepar og 
guldbrudepar i kirke til en 

kort gudstjeneste, evt. til velsignelse af 
et borgerligt indgået ægteskab. Det er 
de allerkønneste par, og dem ønsker vi 
os også mange flere af i Vor Frue kirke!                                     

Sognepræst 
Anne-Grete Thestrup
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Vi mangler bryllupper
 – også bryllupper uden det store skrud! 



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. 

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

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

Stillegudstjeneste 
Onsdag d. 21. oktober kl. 17.00
Stillegudstjenesten har en enkel form 
med bibeltekster, sang, bøn og stilhed. 
Gudstjenesten varer ca. en halv time 
og arrangeres af sognepræst Anne-
Grete Thestrup i samarbejde med den 
kristne meditationsgruppe, der  mødes 
hver onsdag i Vor Frue kirke. Alle kan 
være med, og alle er velkomne.  

Temadag søndag d. 25. oktober

Da kvinder og tyende fik stemmeret  
- en fortælling om at blive borgere 
Temadagen begynder med højmesse i Vor Frue kirke kl. 10.00 som efterfølges af en let frokost i menighedshuset. Efter 
frokosten er der foredrag ved forfatter, filminstruktør og fortæller Pia Fris Laneth. Emnet er: Da kvinder og tyende fik 
stemmeret – en fortælling om at blive borgere.

For godt 100 år siden fik kvinder og tyende langt om længe stemmeret – 66 år efter Grundlovens indførelse af Folkestyret. 
Først fik de stemmeret til kommunevalgene i 1908, så til Folketinget i 1915. Valgretten blev ikke vundet i en kamp 
mellem mænd og kvinder - men i en kamp mellem demokratiske mænd og kvinder mod udemokratiske mænd og kvinder.

Tilmelding til frokosten på kirkekontoret senest onsdag den 21. oktober. 

Høstgudstjeneste
Søndag d. 13. september kl. 10.30 - Forsorgsmuseet, Grubbemøllevej 13 

I år flytter vi på museum! Vor Frue kirkes høst-
gudstjeneste holdes i år på Viebæltegård, som nu 
hedder Forsorgsmuseet. Fattiggårdens bygninger og 
museets store videnssamling dokumenterer på tan-
kevækkende måde de vilkår, som samfundets mest 
udsatte har levet under helt op til vor tid. 

Høstgudstjenestens tema bliver: Næstekærlighed 
som medmenneskelighed og ansvar. Ved gudstjene-
sten samles ind til Kirkens Korshær i Svendborg. 
Og så skal vi selvfølgelig høre kirkens kor synge om 
Jens Vejmand! Forsorgsmuseets noget slidte Kristusfigur kommer på alteret, og 
en frivillig gruppe, der står for haveanlægget, vil pynte til høstgudstjeneste med 
blomster og grønt fra museets egen have. Gudstjenesten holdes udendørs i mæn-
denes arbejdsgård. I tilfælde af regnvejr, flytter vi ind i billetsalget, som tidligere 
var kirkesal. 

Efter gudstjenesten spiser vi Forsorgsmuseets fedtemadder og en let frokost, som 
Vor Frue kirke står for. Frokosten koster 20 kr., som betales på dagen. Indtægten 
herfra vil gå til Kirkens Korshær i Svendborg. Tilmelding til spisningen senest d. 
9. september til kirkekontoret tlf. 6221 1161 eller mail: kordegn@vorfruekirke.dk. 
Der vil efterfølgende blive lejlighed til at følge museumsinspektør Sarah Smed på 
en spændende rundvisning på museet. Forsorgsmuseet har venligst besluttet, at der 
bliver gratis entré i dagens anledning. Alle er velkomne.

Anne-Grete Thestrup
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Skole for Kirke  
og Teologi
En ny sæson med spændende tilbud 
begynder i september.
 
Skole for Kirke og Teologi er et 
samarbejde mellem menighedsrådene 
i Svendborg provsti. Skolen giver 
interesserede mulighed for at blive 
klogere på kirkelige, teologiske og 
filosofiske emner.
 
Se mere i brochuren, som ligger i alle 
kirker samt på biblioteket. Eller gå ind 
på www.skoleforkirkeogteologi.dk. 

Der er tilmeldingsfrist 25. august.

Konfirmand-
forberedelse
Husk tilmelding til  

kirkekontoret snarest.

Sorggrupper på Sydfyn
”Når jeg synger min klagesang for dig, er det for at du skal høre min sorg, det er ikke 
en stil, du skal rette i”
Benny Andersen

Alle sogne i Svendborg provsti står bag tilbuddet om at kunne deltage i en 
sorggruppe. Tilbuddet er for alle voksne, der føler behov for at dele deres sorg 
med andre i en lignende situation. Det er af mindre vigtighed, hvornår man 
har mistet og hvem. Fælles for sorggruppedeltagerne er, at de føler det tungt at 
komme videre i livet og mangler nogen at dele sorgen med.

Der er to ledere af gruppen, som mødes ca. 8 gange med 14 dages interval. Det 
er gratis at deltage. Flere informationer ved henvendelse til sognepræsten eller 
provstisekretær Hanne Eckmann tlf. 6222 5037, mail: hae@km.dk.

Vor Frue kirkes 
børnekor
Gratis tilbud til alle sangglade piger 
og drenge i 2.-5. klasse. Vi mødes 
hver onsdag efter skoletid kl. 14.15 – 
15.15, hvor vi synger og hygger med 
saft og boller. Vi skal medvirke ved 
børnegudstjenester i løbet året og 
optræde ved koncerter med andre 
børn.

Første gang er onsdag d. 12. august.

Yderligere information og tilmelding 
ved korleder Ida Hovalt, tlf. 2022 4030 
eller mail: assistent@vorfruekirke.dk.

Tårnuglerne  
– en kirkeklub 
 for børn
Tårnuglerne er et tilbud til piger og 
drenge i alderen 8-11 år. Vi skal gå 
på opdagelse i kirkens krinkelkroge, 
lege, høre historier, arbejde i kreative 
værksteder, spille rollespil og lave små 
teaterstykker, høre musik og synge en 
masse sange. Der er fokus på det gode 
fællesskab og plads til den enkelte. 
Tårnuglerne mødes tirsdage kl. 14.30-
16.30 fra 15. sep. til 24. nov. Det er 
gratis at deltage.

Tårnuglerne ledes af kirke- og kul tur-
medarbejder Maja Nissen og organist 
Ida Hovalt. Tilmelding til Maja Nissen 
på kirkekulturmedarbejder@gmail.com 
eller tlf. 6186 1505.
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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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JULI
31. midnat  Klokkespil og lyskunst. Sara Arenfeldt  

og Povl Chr. Balslev

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

 5. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 6. kl. 12.00 Torvedagsandagt. GMJ

 9. kl. 10.00 Højmesse. 10. søndag efter trinitatis. AGt

12. kl. 16.00  Informationsmøde i menighedshuset om 
kirkebasar

12. kl. 16.15 Klokkekoncert. Karel Keldermans, USA

12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

12. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset 

16. kl. 11.30  Højmesse. 11. søndag efter trinitatis.  
Per Aas Christensen. Bemærk tidspunkt

19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

20. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Ida Hovalt

23. kl. 10.00  Højmesse. 12. søndag efter trinitatis. 
Kirkekaffe. GMJ

26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

30. kl. 11.30  Højmesse. 13. søndag efter trinitatis.  
Per Aas Christensen. Bemærk tidspunkt

SEPTEMBER
 2. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

 6. kl. 10.00  Højmesse. 14. søndag efter trinitatis. GMJ 

 9. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

13. kl. 10.30  Høstgudstjeneste på Forsorgsmuseet. 
15. søndag efter trinitatis. AGt  
Frokost og rundvisning på museet

16. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

16. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

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

21. kl. 15.00  Café. Povl Chr. Balslev: Musikalsk rejse til 
Argentina

23. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

24. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Elisabet Karberg og 
Povl Chr. Balslev

27. kl. 10.00 Højmesse. 17. søndag efter trinitatis. AGt

28. kl. 15.00  Café. Leif Damkier: Med Højskolesangbogen 
til Grønland, Færøerne og Island 

30. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken



76

 

7

GUDStJENEStER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 11/8, 16/9, 15/10 og 23/11 kl. 13.30  
Frøavlen: Den 18/8, 22/9, 20/10 og 17/11 kl. 10.30

Aktiviteter i
SVENDBORG PROVStI
Se www.svendborgprovsti.dk

OKTOBER
 4. kl. 10.00 Højmesse. 18. søndag efter trinitatis. GMJ

 5. kl.   8.30 Café. Udflugt til Maribo

 7. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

11. kl. 10.00 Højmesse. 19. søndag efter trinitatis. AGt 

14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

18. kl. 10.00 Højmesse. 20. søndag efter trinitatis. GMJ

19. kl. 15.00 Café. Erna Sø: Om integration i Svendborg

21. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. AGT 

21. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

21. kl. 20.00  Carl Nielsen-koncert med cd-release.  
Povl Chr. Balslev m.fl.

23. kl. 20.00 Klaverkoncert. Juan Maria Solare

25. kl. 10.00  Højmesse. 21. søndag efter trinitatis. GMJ 
temadag

26. kl. 15.00 Café. Rundvisning i tinghuset

26. kl. 17.30 Carl Nielsen-foredrag

26. kl. 20.00 Carl Nielsen-koncert

28. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

29. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. ”Kernekoret”

NOVEMBER
  1. kl. 10.00 Højmesse. Allehelgensdag. AGt

  2. kl. 15.00  Café. Ib Nielsen: Kirkens billeder fra 
Palæstina til Norge

  4. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

  9. kl. 15.00  Café. Ida Fonsbøl: Min indgang og tilgang 
 til kirken 

11. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

15. kl. 10.00  Højmesse. 24. søndag efter trinitatis. AGt 
Kirkekaffe

15. kl. 16.00 Koncert med renæssancemusik 

16. kl. 15.00  Café. Kirsten Møller: Dansk skole- og 
udviklingsprojekt i Gambia 

18. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

22. kl. 10.00 Højmesse. Sidste søndag i kirkeåret. GMJ

23. kl. 15.00 Café. Julepynt og dekorationer

25. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

25. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

26. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Sofie Ljungdahl  
og Povl Chr. Balslev

27. kl. 20.00 Vor Frue by night. Salmekvartetten

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

30. 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.

21. september

Musikalsk rejse til Argentina
I foråret var organist Povl Chr. Balslev 
på koncertrejse til Argentina, hvor han 
gav flere koncerter både solo, men også 
sammen med en argentinsk guitar-duo. 
Ved caféen denne eftermiddag vil han 
fortælle om landet, dets musiktraditio-
ner – som er andet end tango – samt 
om mødet med de ”danske argentine-
re” i den danske kirke i Buenos Aires.

28. september 

Med Højskolesangbogen til 
Grønland, Færøerne og Island
Højskolesangbogen indeholder sange 
fra Grønland, Færøerne og Island, og 
dem synger vi sjældent. Det er dej-
lige sange, så denne ef ter middag vil vi 
synge nogle af dem. Leif Damkier vil 

desuden fortælle noget om deres tilbli-
velse og om de steder, hvor de hører 
hjemme. 

5. oktober

Udflugt til Maribo
Tag med på en spændende udflugt til 
Maribo. Vi skal bl.a. besøge Skt. Bir-
gitta kloster og høre dets historie. Der 
vil være rundvisning og mulighed for 
deltagelse i sextam (middagsbøn). Vi 
skal også besøge Maribo Domkirke. 
Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith vil 
vise rundt og fortælle om domkirken, 
og vi skal  høre om det nye Pilgrim-
scenter. Efter besøget i domkirken vil 
en lokal guide tage os med på tur rundt 
om Søndersø. I løbet af dagen spiser vi 
på den over 100 år gamle søpavillon 
Bangshave. Der er afgang fra Svend-
borg kl. 8.30 og hjemkomst kl. 19.30. 
Prisen er 250 kr. inkl. dagens måltider, 
der betales til kirkekontoret i forbin-
delse med tilmeldingen. Sidste tilmel-
ding mandag den 21/9.

19. oktober

Om integration i Svendborg 
Vi har inviteret Erna Sø, Svendborg 
Kommune, til at komme og fortælle 

om, hvordan kommunen konkret ar-
bejder med flygtninge og integration. 
Hvad gør kommunen for at tage vel 
imod en flygtning eller måske en hel 
flygtningefamilie? Kom og hør de gode 
historier om kulturmødet, der kan ske, 
når fremmede kommer til os.

26. oktober

Rundvisning i tinghuset
Så skal vi igen ud af huset – denne ef-
termiddag på rundvisning i Svendborg 
tinghus. Vi mødes ved tinghuset kl. 15, 
hvor vi kommer ind og ser retssalen og 
hører om, hvordan der arbejdes. Der 
falder helt sikkert et par gode anekdo-
ter af. Afhængig af hvor spørgelystne vi 
er, tager dette 1-1½ time. Bagefter er 
der kage og kaffe. Stedet er endnu ikke 
fastlagt. 

2. november

Kirkens billeder fra Palæstina 
til Norge
Denne eftermiddag finder tidl. special-
lærer Ib Nielsen diasfremviseren frem 
og tager os med både på en geografisk 
rejse fra Palæstina til Norge, men også 

Povl Chr. Balslev Den danske kirke i Buenos Aires Højskolesangbogen Maribo Domkirke Svendborg tinghus
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på en tidsrejse fra år 350 til år 2000 
i kirkekunsten. Han vil fortælle om og 
vise billeder af kirkekunst i genrene 
kalkmalerier, skulptur, mosaik og tek-
stil. Billederne er alle taget på egne 
rejser og er en samling oparbejdet gen-
nem mange år.
 

9. november

Min indgang og tilgang  
til kirken
Sognepræst i Skårup kirke, Ida Fons-
bøl, vil fortælle sin egen historie om 
opvæksten i en fynsk og grønlandsk 
præstegård, den københavnske ung-
dom og det markante skift til voksen-
livets alvor som præst i Skårup. Hun vil 
delagtiggøre os i nogle af tankerne, hun 
i løbet af de fem år i Skårup har gjort 
sig om kirkens betydning for hende, for 
mennesker og for samfundet.

16. november

Dansk skole- og udviklings-
projekt i Kubuneh, Gambia
Projektet startede i 2009 som et skole-
projekt og har siden udviklet sig til et 
landsby-udviklingsprojekt ud fra kon-
ceptet ”Hjælp til selvhjælp”. På denne 
baggrund har projektgruppen og lands-
byens indbyggere etableret mange 
delprojekter, der betyder uddannelse, 
udvikling og indtjeningsmuligheder. 
Sygeplejerske Kirsten Møller holder 
foredrag og viser billeder om, hvor-
dan denne udvikling tilrettelægges og 
gennemføres med gensidig respekt. 
Der vil være mulighed for spørgsmål 
og dialog.

23. november

Julepynt og dekorationer 
Denne eftermiddag skal vi fornøje os 
med at lave julepynt. Kirketjener Kirst-
en Andersen vil så gerne, vi rigtig kan 
pynte op til jul i menighedshuset. Så 
nu skal det være! Man må selvfølgelig 
også gerne tage sine produktioner med 
hjem. Vi sørger for alt, der skal bruges 
til klip og dekorationer. Du skal bare 
møde op med julestemning og evt. din 

ynglingsskabelon. Vi sætter lidt dejlig 
julemusik på til arbejdet, og sørger for 
juleduften i køkkenet med æbleskiver 
og gløgg. Foruden Kirsten Andersen er 
Maja Nissen og Lene Bønnelykke tov-
holdere på eftermiddagen.

30. november

Julefrokost
Sidst på eftermiddagen vil gaden gen-
lyde af minder fra caféens tradition-
srige julefrokost: “Fik du også smagt 
de skønne sild, den friske salat og de 
sprøde kager?” Kom kl. 13 og vær med 
til at nyde alle de gode retter, lytte til 
historier, synge julesange og gætte med 
på juledrillerier. Prisen er 60 kr., der be-
tales ved tilmeldingen senest ugen før, 
eller inden silden kommer på bordet.

Maribo Domkirke Svendborg tinghus Sognepræst  Ida Fonsbøl Kubuneh, Gambia

Foto: 
John Fredy
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 Koncerter
Torsdag d. 20. august kl. 16.15

Fyraftenskoncert med  
filmisk musik
I anledning af Danmarks Film- og Kul-
turdage SVEND15 i Svendborg spiller 
Ida Hovalt ved fyraftenskoncerten mu-
sik, der kunne have været brugt som 
baggrund til en film – bl.a. musik af 
Niels V. Gade og Carl Nielsen – sam-
men med musik, der har været brugt 
til underlægning af en film. 

International klokkespilsfestival 2015
Fredag d. 31. juli, midnat
Klokkespil og lyskunst
Sara Arenfeldt, der i 2014 vandt ungdomskulturprisen, samarbejder denne 
sene aften med Povl Chr. Balslev om at skabe en ganske særlig stemning på 
torvet med klokkespil og lyskunst. 

Onsdag d. 12. august kl. 16.15 
Klokkekoncert 
Klokkekoncert med Karel Keldermans, USA.

Se mere i dagspressen og på www.klokkespilsfestival.dk

Torsdag d. 24. september kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Elisabet 
Karberg og Povl Chr. Balslev
Eftermiddagen står i renæssancemusik-
ken og den nye musiks tegn, når fløj-
tenisten Elisabet Karberg og Povl Chr. 
Balslev på cembalo og orgel spiller mu-
sik fra 1400- og 1500-tallet samt helt 
nyskreven musik af de to solister selv.

Søndag d. 15. november kl. 16.00

Koncert med renæssancemusik 
Renæssancekoncert med Midtfyns 
Consort og Mosekongens Hofkapel, 
Århus, samt kor og solist. Instrumental 
og vokal musik af Palestrina, Praeto-

rius, Dowland og Monteverdi. Se mere 
i dagspressen.

Torsdag d. 26. november kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Sofie 
Ljungdahl og Povl Chr. Balslev
Sofie Ljungdahl vil være kendt af man-
ge i det sydfynske som en fantastisk 
sanger. Lige siden hun i 2007 vandt 
Svendborg Kommunes musiktalentpris 
har hun været med i mange forskellige 
musikalske projekter. Ved denne fyraf-
tenskoncert har Sofie Ljungdahl sam-
men med Povl Chr. Balslev sammensat 
en buket af numre, der peger hen mod 
advent og jul.

Fredag d. 27. november kl. 20.00

Vor Frue by night med  
Salmekvartetten
Vor Frue kirke er i anledning af, at byen 
holder Open by night, oplyst af stea-
rinlys og fyldt med stemningfuld mu-
sik. Salmekvartetten, der består af Ole 
Hansson, bas, Preben Duedal Rasmus-
sen, guitar, Esben Hansen, slagtøj, og 
Povl Chr. Balslev, orgel, vil denne aften 
fremføre anderledes fortolkninger af 
vores salmeskat!
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Frue festival
Årets Frue festival har igen i år temaet 
folke- og kirkemusik. Denne gang med 
fokus på dansk/nordisk og argentinsk 
musik.

Onsdag d. 21. oktober kl. 20.00

Carl Nielsen-koncert med 
cd-release
I løbet af foråret optog Povl Chr. Bal-
slev sammen med fem fynske musikere 
10 sange af Carl Nielsen. Hver musi-
ker fik to melodier og skulle lægge sit 
eget udtryk ind i disse. Det er der nu 
kommet en spændende cd ud af, som 
vil blive præsenteret ved en koncert 
i kirken. Udover Povl Chr. Balslev på 
flygel/orgel er det Morten Øberg, sax, 
Mads la Cour, flygelhorn, Anne Vilain, 
cello, Jan Schønemann, guitar, og Su-
sanne Skov, valdhorn. Cd´en kan efter-
følgende købes for 80 kr.

Fredag d. 23. oktober kl. 20.00

Klaverkoncert med  
Juan Maria Solare
Vor Frue kirke får denne aften besøg 
af en helt særlig gæst, når komponisten 
og pianisten Juan Maria Solare giver 
koncert. Solare er født i Argentina, 
men har de sidste 20 år boet i Bremen 
og her undervist dels i klaver og dels 
i tango-musik på universitetet. Solare 
har over 300 værker bag sig som kom-
ponist og har bl.a. skrevet musik til det 
tidligere stadsensemble i Svendborg, 
”Tangocats”. Koncerten vil bestå af 
en blanding af Solares kompositioner 
samt improvisation.

Mandag d. 26. oktober 
kl. 17.30 og 20.00

Carl Nielsen-foredrag  
og koncert
Kirkeskolen har denne dag temadag 
om Carl Nielsen. Ida Marie Vorre fra 
Carl Nielsen museet holder foredrag 
kl. 17.30, og kl. 20.00 er der koncert i 
kirken. Pris: 100 kr. Se mere på
http://www.skoleforkirkeogteologi.dk.

Torsdag d. 29. oktober kl. 16.15

Fyraftenskoncert med  
”Kernekoret”
Vor Frue kirkes faste sangere, der syn-
ger ved højmesserne, vil på Spil Dansk 
Dagen synge fortrinsvis dansk musik 
med værker af bl.a. Niels la Cour, Erik 
Haumann, Jakob Lorentzen og Povl 
Chr. Balslev. Der vil blive lejlighed til 
at synge med på fællessange.
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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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www.vorfruekirke.dk

Poetry slam i  
eksperimenterende lydkulisse 

Børne- og Ungekulturelt Netværk 
(BUK) i Svendborg Kommune har 
en vision om at ruste alle børn med 
en kulturel bagage i løbet af deres 
skoletid – en såkaldt minikulturel 
rygsæk – og gøre deres møde 
med kunst og kultur til en særlig 
kvalitetsoplevelse, hvor de får 
mulighed for at skabe selv. 

I år bidrager Vor Frue kirke med et 
projekt for 7. klasser, der tilbydes en 
workshop med temaet: ”Poetry slam 
i eksperimenterende lydkulisse”. 
Workshoppen foregår i ugerne 45-48

Eleverne kommer til at møde et 
af vores kulturs ældste rum i en 
ny kontekst. Stemningen, ordets 
betydning og fylde samt lydens 
bevægelse i kirkerummet, bliver i 
løbet af workshoppen sat i scene på 
en ny og samtidig måde. Arbejdet vil 
tage udgangspunkt i to temaer: ”Gud” 
og ”Det dyrebareste i mig”. 

Workshoppen bliver ledet af lektor 
på UCL og poetry slammer Anne 
Katrine Rask i samarbejde med Vor 
Frue kirkes organist Povl Chr. Balslev 
og kirke- og kulturmedarbejder Maja 
Nissen.

Det bliver spændende at opleve 
kirkerummet blive fyldt med 
elevernes ord, poesi, holdninger, 
stemmer, lyden af vandet der hældes i 
døbefonten, klokkernes kimen, døren 
der åbnes og stearinlyset der tændes. 


