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Vor Frue kirke i vinterdragt
Foto: Leon Torp Nielsen
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I den weekend i september, hvor grænser-
ne i Europa stod åbne for den ubegribe-
lige strøm af flygtninge fra Syrien og dets 
nabolande, da var jeg på årsmøde i Kir-
kens Korshær. Temaet var ikke flygtninge i 
Europa, men det var hele tiden med som 
"skyggetema", også blandt deltagerne. Avi-
ser med de utrolige billeder gik rundt ved 
mødebordene, min medbragte udgave af 
Politiken havde en billedserie, som satte 
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Hjælp os at hjælpe andre
Vær med til at hjælpe trængte mennesker i sognet 
op til jul. Vor Frue sogn er tilmeldt Samvirkende 
Menighedsplejer, og det er muligt at fradrage et 
gavebeløb til Vor Frue sogns menighedspleje på 
selvangivelsen. Fradraget er på max. 14.800 kr., og 
der er ikke noget mindstebeløb. 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, Svend-
borg.

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

Julehjælpsansøgninger
Ansøgningsskemaer kan hentes på kirkekon-
toret eller i våbenhuset. For at komme i be-
tragtning skal en ansøger have fast adresse i Vor 
Frue sogn og have en meget trængt økonomi.  
Ansøgningsskema afleveres på kirkekontoret se-
nest d. 6. dec.

Velkommen 
til verden, landet, byen og her

ansigter på den menneskelige flodstrøm 
på E45. Ved mødets afslutning vedtog vi 
570 årsmødedeltagere en udtalelse, som 
jeg gerne vil brede ud til alle i sognet. Den 
kan læses på  www.kirkenskorshaer.dk.

Meget af sognets diakoni varetages i kors-
hærens regi, men alle nødhjælpsorganisa-
tioner er selvfølgelig med i det store ar-
bejde med at tage godt imod byens nye 

indbyggere. Svendborg er bosætnings-
kommune for bl.a. flygtningefamilier. Ved 
mit mødebord på mødet i Nyborg blev 
vi enige om, at vi skulle følge hjertet og 
handle med hjernen.

Og ingen kan redde hele verden, men 
mindre kan også gavne, så Vor Frue gør 
det bedste, vi kan, for at hjælpe og støtte 
vores venskabsmenighed i Egypten gen-
nem indsamlinger i kirken og nu ved at 
holde en bazar i kirkens regi. Det er sik-
rest at sende økonomisk hjælp, men de 
får i løbet af december en julehilsen med 
frimærker på. Der er en børneklub ved 
kirken, så i år skal de læse Peters Jul. På en-
gelsk, håber jeg. Og de får sammen med 
bogen et broderet juletræ med juletræet 
fra bogen...jeg er ikke til gran i virkelighe-
den, men med nål og tråd, er jeg ekspert...

God jul i Danmark med sne og glitrende 
frost...og alt det andet hyggelige med lys 
og pynt!

Inge Moritzen
formand for menighedsrådet
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Det er forunderligt, at vi er her! Niver du 
nogle gange dig selv i armen midt under 
køreturen til arbejdet eller under gåturen 
med hunden for at begribe, at du virkelig 
er til her og nu? Ellers burde du gøre det! 
Stop op og tænk over, hvilken kompleks, 
intens, kompliceret og underskøn verden, 
vi er en del af!

Menneskeheden har altid stillet spørgs-
mål som: Hvordan er verden blevet så 
kompleks – med planeter, stjernetåger, 
sorte huller, Mælkevejen og galakser? Og 
hvordan kan et menneske blive så kom-
pliceret og eksistere med tankevirksom-
hed, hjertebanken, erindringer og humor? 
Ifølge videnskaben har det taget 13,7 
milliarder år at skabe universet. Ifølge Bi-
belen blev verden skabt på 6 dage. Men 
begge er stort set enige om rækkefølgen af 
det skabte. Bibelens intention er ikke ned 
i mindste detalje at gøre rede for de ke-
miske processer under skabelsen. Bibelen 
fortæller, at Gud satte det hele i gang, og 
derefter beskriver den hvorfor. Faktisk er 
universet og dets skabelse så komplekst, 
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at videnskaben ikke kan sige meget om 
det i detaljer. Og man er ikke engang sik-
ker på, at de fysiske love, vi kender, gælder 
i hele universet. 

Lektor i astrofysik ved Niels Bohr Insti-
tuttet, Kristian Pedersen, svarer på spørgs-
målet: Hvad er der udenom universet? – 
følgende: ”Det korte svar er, at universet 
er det hele, så der er ikke noget udenom. 
Inde i hovedet har de fleste af os en fore-
stilling om, at universet blev født som et 
punkt i en kasse, og at universet sidenhen 
har udvidet sig inde i kassen. Men billedet 
af kassen er forkert, for der var ikke nogen 
kasse. Der var nemlig slet ingenting. Det, 
der er svært at begribe, er, hvordan noget 
kan udvide sig, noget, der ikke findes, men 
det er rent faktisk sådan, det var”. Og når 
fysikeren Stephen Hawking skal svare 
på, hvordan det hele begyndte, konstate-
rer han: ”Selve tiden begyndte med Big 
Bang. At spørge, hvad der gik forud, har 
ikke mere mening end at spørge, hvad der 
ligger syd for jordens sydpol”. Kommen-
tarerne viser, at selvom videnskaben er 
ganske vidende, så er Guds skaberværk så 

Niv dig selv i armen!

komplekst, at vi er langt fra at løse gåden 
om hvordan!

Det giver ikke mening at lade troen og vi-
denskaben gå ind i en boksering og kæm-
pe. For videnskaben og troen er begge svar 
– men på vidt forskellige spørgsmål. Fak-
tisk ville det være rigtig synd for viden-
skaben! Bibelen har et større perspektiv 
end videnskaben. Videnskaben har tal og 
fysiske love. Og dens forklaringer på hvor-
dan er spændende og brugbare. Men det, 
Bibelen fortæller os, kan vi leve på. Dens 
forunderlighed kan vi leve af. Og set i det 
perspektiv er Bibelen LANGT klogere og 
giver flere svar end videnskaben! Spørger 
man videnskaben om, hvorfor vi kan el-
ske, så kan den påvise, hvor kærligheden 
sidder i hjernen, men ikke hvorfor den er 
der. Hvorfor er verden fuld af smuk natur, 
gyldne efterårsfarver, unikke skabninger? 
Fordi Gud har blæst sin livsånde over ver-
den. Pustet liv i os. Blæser nyt liv i døde. 
Fordi Han elsker den skabte verden betin-
gelsesløst. Derfor! Sådan består vores liv 
både af de fysiske love og forunderlighed. 
Niv dig selv i armen og begrib, at du er til 
i en skøn, kompleks, videnskabelig verden 
skabt af Gud!

Guds velsignelse være med jer alle!
Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen

Hvorfor vil du altid  
tro på din tvivl og  
tvivle på din tro?  
Tvivl engang imellem 
lidt på din tvivl og tro 
lidt på din tro. 

Olfert Ricard 

Én person med tro  
har samme styrke  
som nioghalvfems  
mennesker, der blot  
har en interesse. 

John Stuart Mill 



Denne gudstjene-
ste bliver en nyt-
årsgudstjeneste 
og en indledning 
til studiekredsen 
om Ånd og ån-
delighed. Alle er 
velkomne – også 

uden at deltage i studiekredsen. Guds-
tjenesten arrangeres af sognepræst An-
ne-Grete Thestrup i samarbejde med 
den kristne meditationsgruppe. 

Menighedshuset vil summe af liv i de mange boder, hvor der sælges alt fra 
håndarbejde til hjemmelavet marmelade. Man kan også besøge konfirman-
dernes gavebod og deltage i amerikansk lotteri. I foyeren sælges varm gløgg 
og nybagte æbleskiver. Og der bliver mulighed for at kreere årets juleengel. 
Overskuddet går til Kirkens Korshærs varmestue i Ørkildsgade og Vor Frue 
kirkes venskabsmenighed i Egypten. Kom og få en hyggelig oplevelse for hele 
familien!

Bazar i Vor Frue kirke

Lørdag den 28. november kl. 11-16

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 13. januar kl. 17.00

KFUM-spejderne i Svendborg står for 
denne gudstjeneste, hvor bl.a. børn i 
alderen 8-10 år opfører et krybbespil. 
Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 
medvirker. Alle er velkomne.

Spejdergudstjeneste  
med krybbespil  

Tirsdag d. 1. december kl. 18.30
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Hvad er kristen spiritualitet/åndelig-
hed? Hvad har Bibelen at sige, og hvor-
dan forstår vi Helligånden som begreb 
og virkelighed i dag? Vi begynder i 
kirken med en salme og tekstlæsning, 
hvorefter vi fortsætter i menigheds-
huset med oplæg og samtale. Alle er 
velkomne, også til en enkelt aften. Til-
melding er ikke nødvendig. Hvis du vil 
høre mere om forløbet, er du velkom-
men til at kontakte sognepræst Anne-
Grete Thestrup, som leder studiekred-
sen. Der vil være en kop te/ kaffe i me-
nighedshuset fra kl.17.30.

Studiekreds 
Ånd og åndelighed i Bibelen

Onsdag d. 13., 20. og 27. januar  
kl. 17.45-19.15

Salmesangsaftenen ledes af sognepræst 
Gitte Meyer Jørgensen og begynder 
med en andagt i Vor Frue kirke. Efter 
andagten er der kaffe i menighedshu-
set. Ved arrangementet benyttes nye 
salmer, bønner og tekster. Der bliver 
lejlighed til at drøfte salmeteksterne, 
hvordan nye kollekter og bønner ta-
ler til nutidsmennesket, og hvordan 
de virker i kirken. Organist Povl Chr. 
Balslev kommenterer de nye melodier. 

Salmesangsaften
med nye salmer og bønner

Torsdag d. 21. januar  
kl. 19.00-21.00

Kom og hør Svendborg nye ung-
domskor SNUK synge og læse tekster 
om lys og nærvær i den mørke vinter-
tid! SNUK dirigeres af organisterne Ul-
rich Klostergaard og Povl Chr. Balslev. 
Ungdomsgudstjenesten ledes af sogne-
præst Gitte Meyer Jørgensen.

Ungdomsgudstjeneste  
med SNUK 

Tirsdag d. 26. januar kl. 19.00

Meditationsgruppen afholder i samar-
bejde med Vor Frue kirke en stilheds-
retræte. Alle interesserede er velkom-
men til at deltage – også hvis man bare 
vil vide noget mere om, hvad stille bøn 
er. Det endelige program ligger klar 
sidst på året på www.vorfruekirke.dk.

Stilhedsretræte 

Lørdag d. 30. januar kl. 9.00-16.30
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Konfirmanderne på torsdagsholdet, 
som undervises af sognepræst Anne-
Grete Thestrup, vil som led i under-
visningen forberede og medvirke ved 
denne gudstjeneste. Den bliver ander-
ledes! Vi inviterer konfirmandernes 
familier og venner, men det vil betyde 
meget, hvis også andre fra sognet vil 
støtte op om den vigtige opgave, det 
er, at få konfirmanderne til at føle sig 
hjemme i fællesskabet omkring vores 
kirke.

Konfirmandgudstjeneste for alle  

Søndag d. 31. januar kl. 14.00

Arrangementet begynder i kirken med 
en kort gudstjeneste ved sognepræst 
Gitte Meyer Jørgensen. Efterfølgende 
er der maskeværksted til kl. ca. 16. 
Her kan både store og små slippe de-
res kreative evner og fantasi løs og lave 
deres egen fastelavnsmaske med en 
hjælpende hånd fra kirke- og kultur-
medarbejder Maja Nissen. Der er saft 
og kage til alle.

Fastelavnsgudstjeneste og  
maskeværksted   

Søndag d. 7. februar kl. 14.00

Pinsekirken har færdiggjort de nye 
lokaler i Vestergade 32 og vil gerne 
præsentere ”Hjerterum” ved et fælles-
kirkeligt møde. Ved samme lejlighed 
vil Susanne Krog fortælle om kontak-
ten til flygtninge i Rudkøbing og om 
det lokale og internationale fokus, som 
vore kirker har fået som en særlig op-
gave i denne tid. Mødet arrangeres af 
Svendborg Økumeniske Komité.

Økumenisk møde

Onsdag d. 24. februar kl. 19.00

Temadagen begynder med højmesse 
kl.10.00, hvor professor Kirsten Niel-
sen prædiker. Derefter er der kirke-
frokost og foredrag i menighedshuset. 
Temadagen slutter med koncert i kir-
ken kl. 13.30. Tilmelding til frokosten 
senest d. 9. marts til kirkekontoret. Pris 
20 kr. 

Kirsten Nielsen er 
tidligere profes-
sor ved Det Teo-
logiske Fakultet i 
Århus, hvor hun 
har undervist i fa-
get Gammel Te-
stamente. Hun har 
ikke mindst be-
skæftiget sig med 
det bibelske billed-

sprog, og hvordan det kommer til ud-
tryk hos moderne salmedigtere. Det er 
tanker om dette, der danner grundlag 
for foredraget, og undervejs vil vi synge 
nogle af de nye salmer. 

Organist Povl Chr. Balslev har omsat 
en række bibelske billeder til lyd. De 
musikalske stykker vil han efter fore-
draget fremføre sammen med musi-
kere, han gennem de sidste par år har 
samarbejdet med. En spændende og 
anderledes koncert. 

Temadag 

Gudsbilleder i nye salmer

Mariæ bebudelsesdag,  
søndag d. 13. marts 

Økumenisk betyder fælleskirkelig. Vi 
har i Svendborg et rigtig godt samar-
bejde mellem de kristne kirkesamfund. 
Det viser sig bl.a. i kirkevandringen op 
til påske, hvor vi besøger tre kirker. I 
hver kirke holdes en kort andagt, og 
kirkevandringen afsluttes med et kaf-
febord. Vi begynder i år i Den katolske 
kirke, Havnegade 3, og vandrer samlet 
derfra til Pinsekirken, og slutter i Vor 
Frue kirke. Kirkevandringen er tilrette-
lagt af Svendborg Økumeniske Komité.

Økumenisk kirkevandring  

Palmesøndag d. 20. marts kl. 14.00                                                                                     

38 kirker i Danmark er blevet 
udvalgt som testkirker. Vor Frue 
kirke er én af dem! Vi skal være 
med til at teste salmer til et nyt 
salmebogstillæg. Jeg har derfor ca. 
to nye salmer med ved hver søn-
dagsgudstjeneste. 

Efter gudstjenesten vil jeg meget 
gerne høre, hvad kirkegængerne 
mener om de nye tekster og me-
lodier. Evalueringerne bliver sendt 
til udvalget bag projektet. 

I kan altså være med til at beslutte 
hvilke salmer, der fremover bliver 
sunget i kirkerne. Så kom og syng 
med – og sig din mening!

Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen

Nyt salmebogstillæg
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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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NoVeMber
28. kl. 11.00 bazar i menighedshuset

29. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag i advent. GMJ 
 Kirkekaffe i menighedshuset. Fællessang af  
 nye salmer

DeceMber
 1. kl. 18.30 Spejdergudstjeneste med krybbespil. GMJ

 2. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 6. kl. 10.00 Højmesse. 2. søndag i advent. AGt 

 8. kl. 19.30 Julekoncert. Fyraftenskoret og  
 Kællingekoret                 

 9. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

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

16. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

17. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. SNUK

19. kl. 16.00 Julekoncert. Vor Frue kantori

20. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag i advent. AGt

23. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

24. kl. 14.30 Juleaften. AGt

24. kl. 16.00 Juleaften. GMJ

25. kl. 10.00 Højmesse. Juledag. GMJ

26. kl. 10.00  Højmesse. 2. juledag. AGt

27. kl. 10.00  Højmesse. Julesøndag. GMJ

30. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

JANUAr
 1. kl. 16.00  Gudstjeneste. Nytårsdag. ”Nytårskur” i  
 våbenhuset. AGt

 3. kl. 10.00 Højmesse. Helligtrekongerssøndag. GMJ

 5. kl. 19.00 Helligtrekongersaften. Musikgudstjeneste.GMJ

 6. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 6. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde.  
 Vor Frue menighedshus

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

10. kl. 19.00 Nytårskoncert. ollerup efterskole for musik og sang

11. kl. 15.00  café. Peder rønnow: Dansk Vestindien  
 – det fortabte paradis

13. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. Meditationsgruppen/AGT

13. kl. 17.45 Studiekreds om Ånd og åndelighed i bibelen.  AGT

17. kl. 10.00  Højmesse. Sidste søndag efter  
 helligtrekonger. AGt

18. kl. 15.00  café. Ann-Kerstina Nielsen og Per buk: om Vera

20. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

20. kl. 17.45 Studiekreds om Ånd og åndelighed i bibelen. AGT

21. kl. 19.00 Salmesangsaften med nye salmer og bønner. GMJ

24. kl. 10.00 Højmesse. Søndag septuagesima. GMJ

25. kl. 15.00 café. birthe Wittendorff: Livsglædens pris

26. kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste med SNUK. GMJ

27. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

27. kl. 17.45 Studiekreds om Ånd og åndelighed i bibelen. AGT

28. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Marie Louise Skovhus og  
 Povl chr. balslev
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GUDStJeNeSter på plejecentrene
caroline Amalielund: Juleaften kl. 10.00. Den 12/1, 10/2 og 10/3 kl. 13.30
Frøavlen: Juleaften kl. 11.00. Den 4/12, 5/1, 5/2 og 8/3 kl. 10.30

Aktiviteter i
SVeNDBorG ProVStI
Se www.svendborgprovsti.dk

FebrUAr
  1. kl. 15.00 café. Lars christoffersen: Solo Fitness  
 på tur til Kilimanjaro

  2. kl. 19.30 Kyndelmisse. Musikgudstjeneste. AGT

  3. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

  7. kl. 10.00 Højmesse. Fastelavnssøndag. GMJ

  7. kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste og maskeværksted. GMJ

  8. kl. 15.00 café. Lokalhistoriske film

  9. kl. 19.30 Koncert. Povl chr. balslev og Suaviter sonantes

10. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

10. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde.  
 Vor Frue menighedshus

14. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag i fasten. AGt

17. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

21. kl. 10.00 Højmesse. 2. søndag i fasten. Kirkekaffe. AGt

22. kl. 15.00 café. Anne Marie Munch: Mit liv som læge

22. kl. 19.30 Koncert. carsten Dahl

24. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

24. kl. 19.00 Økumenisk møde. Vestergade 32

25. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. braoinín

28. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag i fasten. AGt

29. kl. 15.00 café. Jesper Vognsgaard: Historien i kunsten  
 – kunsten i historien

MArTS
  2. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

  3. kl. 19.30 Koncert. Anne Kirstine Mathiesen og Vibeke Astner

  6. kl. 10.00 Højmesse. Midfastesøndag. GMJ

  7. kl. 15.00  café. Ida Fonsbøl: Min indgang og tilgang til kirken

  9. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

13. kl. 10.00  Højmesse. Mariæ bebudelsesdag. temadag.  
 Kirsten Nielsen/AGt 

13. kl. 13.30 Temakoncert. ”Fra billede til lyd”. Povl chr. balslev m.fl.

14. kl. 15.00 café. Lars Kierulf Larsen: Matematik og Vor Frue kirke

16. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

16. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde.  
 Vor Frue menighedshus

20. kl. 10.00 Højmesse. Palmesøndag. AGt

20. kl. 14.00 Økumenisk kirkevandring fra Den katolske kirke

23. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

24. kl. 10.00 Højmesse. Skærtorsdag. AGt

25. kl. 11.30 Højmesse. Langfredag. Per Aas Christensen 

26. kl. 19.00 Påskelørdag. Musikgudstjeneste med Prisme. GMJ

27. kl. 10.00 Højmesse. Påskedag. GMJ

28. kl. 10.00 Højmesse. 2. påskedag. AGt

30. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

31. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Inger Allan og Povl chr. balslev

30. kl.   9.00 Stilhedsretræte

31. kl. 10.00 Højmesse. Søndag seksagesima. AGt

31. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste for alle. AGT
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Lokalhistoriske filmVestindien Birthe Wittendorff Kilimanjaro

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

11. januar

Dansk Vestindien  
– det fortabte paradis
Den 31. marts 1917 blev Dannebrog 
for sidste gang halet ned på havnen i 
Charlotte Amalie, hovedbyen i Dansk 
Vestindien. Danmarks tid som koloni-
magt i Caribien var forbi, og 246 års 
eventyr på godt og ondt afsluttet. $25 
mill. i guld var prisen USA betalte for 
de tre danske øer Skt. Thomas, Skt. 
Jan og Skt. Croix. I 1700-tallet tog en 
rejse til Vestindien omkring tre måne-
der, i dag kan det gøres på under en 
dag. Tag med Peder Rønnow på en rej-
se tilbage til det tabte land. Vi kigger 
på de mange spor efter dansker-tiden, 
undres og forundres over mennesker, 
natur og kultur, ser billeder og hører 
historier fra før og nu.

18. januar 

Om Vera
Vi inviterer til en hyggelig eftermiddag, 
hvor du bliver ført ind i historien om 
den fiktive dame Vera. Her fortælles om, 
hvordan et tilfældigt møde fik brevskriv-
ning til at blomstre, hvordan den ene idé 
fødte den næste, og pludselig stod tre 
venner med en nyudkommet bog. Den-
ne eftermiddag kommer to af dem, grafi-
ker Ann-Kerstina Nielsen og billedkunst-
ner Per Buk, og fortæller om deres proces 
omkring det at få en idé og leve den ud. 
Der vil efter foredraget være mulighed 
for at købe bogen og få den signeret.

25. januar

Livsglædens pris 
”Det har sin pris at leve, men det koster 
også ikke at bruge sit liv. Så længe, man 
ikke er død, er man i live, og så gælder 
det om at få det bedste ud af det. Vi 
har kun det ene liv.” Sådan siger Birthe 
Wittendorff, som har været lærer i 42 
år, har skrevet bøger og er NLP master-
practitioner. I sit foredrag priser hun 
livsglæden, og omdrejningspunktet er 
det alment menneskelige med en meget 
positiv drejning. Hun vil denne eftermid-
dag give et kærligt spark, måske endog 
provokere lidt – og er ikke bange for at 
udlevere sig selv.

1. februar 

Solo Fitness på tur  
til Kilimanjaro
I efteråret 2015 var Solo Fitness med en 
gruppe på ekspedition til Afrikas højeste 
fritstående bjerg Kilimanjaro på 5895 m. 
Charlotte, som er frivillig i caféen, var også 
med. Lars Christoffersen fra Solo Fitness vi-
ser billeder, og der bliver fortalt spændende 
og sjove historier fra turen.

8. februar

Lokalhistoriske film 
Biblioteket ligger inde med en guld-
grube af lokalhistoriske film fra Svend-
borg og omegn. Filmene levendegør en 
tid, som nogle stadig husker, og andre 
kun har hørt om. Filmene er ikke valgt 
endnu, men da de ofte er korte, vil vi 
nok kunne nå at se to film og få tid til 
at tale om tiden og indholdet.
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22. februar 

Mit liv som læge
Anne Marie Munch har været praktise-
rende læge i Svendborg igennem man-
ge år og er nu gået på pension. Hun 
begyndte på medicinstudiet i 1968 og 
fortæller med udgangspunkt i sit virke 
som læge om, hvordan vores samfund 
har udviklet sig frem til i dag.

29. februar

Historien i kunsten  
– kunsten i historien
Jesper Vognsgaard, der til daglig er 
forstander på Ollerup efterskole for 
musik og sang, er samtidig uddannet 
historiker. I eftermiddagens foredrag 
vil han fortælle om, hvordan historien 
afspejles i kunsten, samt hvordan kun-
sten har påvirket historien. 

7. marts

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

14. marts 

Matematik og Vor Frue kirke
Folkeskolen har været igennem en ræk-
ke reformer, som også har påvirket ma-
tematikundervisningen. Man taler om, 
at eleverne skal opbygge matematiske 
kompetencer, som bl.a. skal gøre ele-
verne i stand til at omsætte virkelighe-
den til matematikkens “modelverden”. 
Kirkerummet indeholder mange mu-
ligheder for at bruge matematiske mo-
deller og begreber, og det vil matema-
tiklærer ved Haahrs skole, Lars Kierulf 
Larsen, give os chancen for at afprøve. 
Vor Frue kirkes børnekor vil desuden 
underholde med sange og synge for på 
fællessangene.

4. april

Det store kagebord
Også i denne sæson slutter caféen af 
med det helt store kaffebord med alt 
godt til ganen. Så kom og smag de lo-
kale mesterværker ved afslutningen på 
forårets caféarrangementer. Glædelige 
gensyn med perfekte roulader og sprø-
de småkager. Der bliver helt sikkert 
kage nok til alle.

99

Fo
to

gr
af

: J
oh

n 
Fr

ed
y



1110

Povl Chr. BalslevSNUK Marie Louise Skovhus Vor Frue kantori

10

 Koncerter
Tirsdag d. 8. december kl. 19.30

Julekoncert med Fyraftens- 
koret og Kællingekoret
Under ledelse af Jørgen Sten Larsen 
og Janne Olrik giver Fyraftenskoret 
og Kællingekoret koncert i Vor Frue 
kirke. Programmet vil bestå af bl.a. 
traditionelle danske julesalmer, engel-
ske Christmas carols og julesange med 
caribiske rytmer.

Torsdag d. 10. december kl. 19.00

De ni læsninger                                                                            
Vor Frue kirke vil denne aften være op-
lyst alene af levende lys. Medlemmer i 
alle aldre fra menigheden vil sammen 
med sognepræst Anne-Grete Thestrup 
stå for læsningerne, og kirkens voksen-
kor og solister herfra samt kirkens orga-
nister vil stå for de musikalske indslag. 

Torsdag d. 17. december kl. 16.15

Fyraftenskoncert med SNUK
Fyraftenskoncert med Svendborg nye 
ungdomskor SNUK under ledelse af 
Ulrich Klostergaard og Povl Chr. Bals-
lev. En stemningsfuld koncert med 45 
unge sangere, der vil give prøver på 
både deres rytmiske og klassiske reper-
toire.

Lørdag d. 19. december kl. 16.00 

Julekoncert med Vor Frue 
kantori
Årets traditionsrige koncert med Vor 
Frue kantori under ledelse af Povl Chr. 
Balslev. Programmet vil udover glimt 
fra årets koncerter og projekter bestå 
af norsk musik af bl.a. Knut Nystedt, 
Ola Gjeilo og Kim Arnesen samt en af-
deling med Christmas carols og danske 
julesatser. Anne Vilain, cello, medvir-
ker.

Tirsdag d. 5. januar kl. 19.00 

Helligtrekongersaften 
Vi afslutter traditionen tro julen med 
en helligtrekongers musikgudstjeneste. 
De medvirkende er Christian Balslev, 
violin, Søren Riis, cello, og Lise Bendix, 
sopran. De vil fremføre baroksatser 
samt kendte klassiske stykker og ak-
kompagneres af Povl Chr. Balslev, or-
gel. Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 
medvirker.

Søndag d. 10. januar kl. 19.00 

Nytårskoncert med Ollerup 
efterskole for musik og sang
Nytåret skydes ind med en koncert 
med det 115 mand store kor samt en-
sembler fra Ollerup efterskole for mu-
sik og sang.

Torsdag d. 28. januar kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med 
Marie Louise Skovhus og 
Povl Chr. Balslev
Forrige år holdt sangerinden Marie 
Louise Skovhus og Povl Chr. Balslev 
release på deres cd “Aftensange”. Nu er 
cd'en “Morgensange” klar, og med titler 
som bl.a. “Lysets engel” og “Nu titte til 
hinanden” er der lagt op til en stem-
ningsfuld eftermiddag. Efterfølgende 
kan cd'en købes i våbenhuset.

Torsdag d. 31. marts kl. 16.15 
Fyraftenskoncert med Inger 
Allan og Povl Chr. Balslev
I 2015 fejredes Carl Nielsen og hans 
musik. Ved denne koncert spiller Inger 
Allan, obo, og Povl Chr. Balslev, orgel, 
musik af andre samtidige danske kom-
ponister, som ikke blev så kendte som 
Carl Nielsen, men hvis musik absolut 
har kvalitet til at blive spillet den dag 
idag.
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Musik i påsken  
Traditionen tro krydres højmes-
serne i påskedagene med ekstra 
musik. 

Således vil der skærtorsdag, lang-
fredag og påskedag være ekstra 
musik med solister.

Påskelørdag d. 26. marts 
er der musikgudstjeneste 
kl. 19.00, hvor Prisme 
medvirker.

Anne Kirstine 
Mathiesen og 
Vibeke Astner

Kyndelmissefestival
 
Fra d. 2/2 til d. 3/3 fejrer vi kyndelmis-
se i Vor Frue kirke med 5 lys-koncerter 
– så kom og vær med til at tænde et lys 
i den mørke tid!

Tirsdag d. 2. februar kl. 19.30  
Kyndelmisse musik-
gudstjeneste
Vi lægger ud med en musikgudstjene-
ste, hvor organist og komponist Flem-
ming Chr. Hansen spiller orgelmusik. 
Han er til daglig organist i Sakskøbing 
kirke og har herudover markeret sig 
som en af de mest spændende og pro-
duktive orgelkomponister herhjemme 
med bl.a. musik til meditationsguds-
tjenester. Ved denne kyndelmisse af-
ten skal vi høre værket “In Lumine”. 
Kirken vil være oplyst af levende lys, 
og musikken vil veksle med læsnin-
ger. Sognepræst Anne-Grete Thestrup 
medvirker.

Tirsdag d. 9. februar kl. 19.30 
Koncert med Povl Chr. Balslev 
og Suaviter sonantes
Ved denne koncert vil organist Povl 
Chr. Balslev sammen med strygekvar-
tetten Suaviter sonantes under ledelse 
af bratchisten Benjamin Christensen 

spille musik for strygekvartet og orgel. 
De spiller bl.a. en af Händels kendte 
orgelkoncerter men også musik af an-
dre barokkomponister.

Mandag d. 22. februar kl. 19.30 
Koncert med pianisten  
Carsten Dahl
Carsten Dahl regnes for en af landets 
absolut bedste pianister og vil denne 
aften spille musik under temaet “GRA-
CE” (Nåde). Dette er også titlen på 
hans nyeste cd, som kan erhverves for 
50 kr. efter koncerten. Udover at give 
koncert på kirkens flygel er det efter 
koncerten ikke blot muligt at møde 
musikeren men også kunstneren Car-
sten Dahl, idet han medbringer flere 
af sine billeder til en lille udstilling i 
menighedshuset. Entré for hele arran-
gementet er 100 kr.

Torsdag d. 25. februar kl. 16.15
Fyraftenskoncert 
med Braoinín
Ensemblet spiller traditionel og ny 
musik fra Irland og Skotland med irsk 
harpe, bodhrán, various whistles, piano 
& keys, guitar, bas, smallpipes, kalimba 
& vocals. En helt særlig oplevelse.

Torsdag 3. marts kl. 19.30
Orgelkoncert med 
Anne Kirstine Mathiesen og 
Vibeke Astner
De danske organister Anne Kirstine 
Mathiesen og Vibeke Astner brænder 
begge for orgelmusik, så hvorfor ikke 
præsentere det fantastiske instrument 
fra en helt anden vinkel? Musikken 
denne aften er bl.a. balletmusikken 
“Nøddeknækkeren”, Händels “Arrival 
of the Queen of Sheeba” samt alle de 
gode hits fra operaen "Carmen" – ud-
sat for 4-hændig orgel. En orgelkoncert 
fuld af energi, humor og flotte, kendte 
værker!



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. 2946 0864
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. 2061 6591.
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tårnuglerne 
Første hold af Tårnugler er i skrivende 
stund (slutningen af oktober) i gang, 
og det bliver ikke sidste gang, vi har en 
kirkeklub for børn i 2.-4. kl.

Holdet består denne gang af 8 skønne 
unger, der hver gang møder op med 
stor glæde og entusiasme. Jeg har i dag 
spurgt dem, om der er noget, de synes, 
jeg skal have med, når jeg nu skriver 
til kirkebladet? De vil gerne have, jeg 
nævner, at de er kreative og søde. Og 
det er de! De har lavet tårnugler, deres 
helt egen kirke med hvad dertil hører, 
og de kan også lave sange. De ting, 
Tårnuglerne laver, vil løbende blive ud-
stillet i kirken.

Vores kirketjener Mette har været så 
sød at hækle en tårnugle til alle tårn-
uglerne, som de kan have hængende i 
nøglebundtet eller på skoletasken. De 
har selv valgt deres egen lille ugle, og 
den er blevet navngivet. Mette har hel-
digvis også lavet en til vi voksne, så vi 
også kan pryde os med en kirkeklub 
mascot.

Når vi mødes, begynder vi med en lille 
forfriskning, som Kirsten – den anden 
kirketjener – er så sød at lave. Så snak-
ker vi om et emne og laver noget krea-

Nyt medlem af menighedsrådet
På menighedsrådsmødet i oktober sagde rådet farvel og mange tak til Anette 
Bruun, der har været med i menighedsrådsarbejdet i 3 år. Anette har flyttet 
hjem og arbejde til Skanderborg.

Fra november er Victoria Damm derfor indtrådt i menighedsrådet. Victoria har 
været rådsmedlem i en tidligere periode, så det er et velkommen tilbage!

tivt i forhold til det, vi lige har snakket 
om. Vi slutter altid med en lille andagt, 
hvor et af børnene tænder to lys: ét for 
alle os i kirken og ude i verden og ét for 
dem, vi holder rigtig meget af. 

Vi forsætter med Tårnuglerne i foråret 
2016. Dog flyttes tidspunktet fra tirs-
dage til torsdage. Første gang bliver d. 
28. januar kl. 14.45-16.15.

Maja Nissen
Kirke- og kulturmedarbejder
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