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At være medlem af et menighedsråd 
er også at komme til mange møder. 
Det konkrete omfang afhænger natur-
ligvis af det enkelte råd og antallet af 
udvalgsposter. Men de fleste møder er 
interessante, sjove og nyhedsoriente-
rende – både møderne, der er direkte 
forbundet med rådets arbejde og de 
mere interesseorienterede.

Selve valgorienteringen om det forestå-
ende menighedsrådsvalg og det opstil-
lingstekniske vil formanden for rådets 
valgudvalg kort redegøre for i en artikel 
i dette kirkeblad, men jeg vil fortælle 
lidt om nogle af de mere frivillige mø-
der hen over året.

Som kirke er Vor Frue medlem af for-
skellige interesseorganisationer og for-
eninger. Jeg har sat mig for, at jeg stort 
set deltager i diverse års- og generalfor-
samlinger. Ikke hvert år, men hen over 

en valgperiode. Dels for 
at vise konkret opbakning 
og interesse for forenin-
gens arbejde, dels for at 
høre nyt og måske kunne 
give input fra en anden 
vinkel. Flere foreninger 
har mange medlemmer 
i form af kirker, men jeg 
er ofte en af de få frem-
mødte. 

I år var jeg bl.a. med til 
et regionalt møde i Dan-
mission. Jeg kunne der fortælle om Vor 
Frue kirkes venskabsmenighed i Beni 
Mazar og udveksle idéer med en re-
præsentant fra Vejle, der på helt andre 
præmisser havde en venskabsmenighed 
i Tanzania. Og mit meget konkrete bi-
drag til idébanken var at sende gavebø-
ger på engelsk. Til børneklubben i form 
af H.C. Andersen og nu den populær-

videnskabelige Tænkepause-serie, der 
er til voksne med blik for viden om alt 
i bogformat på 60 sider.

Vel mødt, vi ses den 13/9, håber jeg!

Inge Moritzen
formand for menighedsrådet

Mødes på møder
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Menighedsplejen
Vor Frue sogns menighedspleje hjælper mennesker, der primært op til jul har behov for en ekstra 
håndsrækning. Pengene kommer fra indsamlinger i kirken samt frivillige bidrag. 
Vor Frue sogn er tilmeldt Samvirkende Menighedsplejer, og derfor er det muligt at fradrage gave-
beløb på selvangivelsen. Fradraget kan max. være på 15.200 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 indbetalingen: 
 Gave til Vor Frue mpl, Svendborg. 
2. Oplys navn og CPR nr. til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 3646 6666 eller 
 mail: smp@menighedsplejer.dk.
3. Evt. tvivlsspørgsmål kan også rettes hertil.



Jeg smider ham ud! 

Sådan har jeg sagt til mig selv 114 
gange, siden jeg blev ejer af en hund! 
Okay, jeg har drømt om en schæfer i 
24 år. For et år siden gik min drøm i 
opfyldelse, da en schæferhvalp på otte 
uger flyttede ind i min præstebolig og 
endevendte mit liv og min hverdag. 
Med hvalpen fulgte det at blive vækket 
mindst tre gange hver nat, fordi ”ba-
byen” skulle ud og tisse. Siden fulgte 
skolegang hver søndag på Politihun-
deskolen i Skårupøre afsluttende med 
lydighedsprøve! Det gik op for mig, 
at med drømmen, der gik i opfyldelse, 
fulgte en hverdag med lufteture på ca. 
7-8 kilometer, daglig gulvvask for at 
fjerne mudderpoter og et orgie af hun-
dehår. Men efter ”det tredje barn” på 
matriklen nu har haft 1 års fødselsdag, 
så er der ingen i familien, der kan und-
være Cæsar, som han hedder! 

Han er en formidabel vagthund. Og på 
pluskontoen er tilføjet, at jeg nu ken-
der hver en vej i Vor Frue sogn og mere 
til. Før jeg fik hund anede jeg ikke, at vi 
har veje, der eksempelvis hedder Bjerg-
vænget, Svelmøvænge og Thorsvej. Jeg 
møder mange af sognets 7.942 bebo-
ere på alle de daglige gåture. Det er 
blevet til adskillige sjælesorgssamtaler 
om tro og Gud på disse udflugter gen-
nem sognet. Herlige møder med vug-

gestue- og børnehavebørn, skoleelever, 
konfirmander og ensomme mennesker, 
man møder ud for deres bopæl, når de 
er ude for at tømme postkasse. Et par 
stykker, som har mistet deres pårøren-
de, er kommet i sorggruppe. Jeg er kort 
sagt kommet til at kende og tale med 
mennesker i sognet, som jeg ellers ikke 
ville have mødt. 

Kommer man gående med en nysger-
rig, glad hund, skabes der nemt kontakt 
til omverdenen. Cæsar og jeg har også 
været på besøg på et af sognets pleje-
hjem, hvor mange af de ældre fortalte 
om deres barndom, opvækst og vok-
senliv med hunde. Nævnes skal det 
også, at hunden en sen aften fik afvær-
get et hærværk mod et vejskilt. Og som 
to mænd udbrød, da jeg mødte dem en 
sen aften: ”Du bliver da ikke overfaldet 
med den hund!” 

Ja, Cæsar er nu 14 måneder gammel og 
vejer over 50 kilo. Og sætningen: Jeg 
smider ham ud, er blevet til: Jeg håber, 
han bliver mindst 
16 år gammel! 
Cæsar er kommet 
for at blive i vores 
familie, og jeg glæ-
der mig til utallige 
gåture rundt i Vor 
Frue sogn og sam-
taler med alle jer, 

skønne mennesker, der bor i sognet! 
Samtaler om Vorherre, om tro og op-
standelse, dåb og trinitatis, om hunde-
træning og familieliv. 

Vi er nu gået ind i trinitatistiden, kir-
kens hverdagstid, hvor budskaberne fra 
kirkens store højtider for alvor slår rod 
og vokser. Budskabet om Treenigheden, 
Faderen, Sønnen og Helligånden, som 
netop ligger i ordet trinitatis. Trinitatis-
tidens farve i kirken er grøn, hvilket 
passer perfekt med alt det grønne fra 
roser til ukrudt, man kan se på sine 
vandreture gennem sognet. 

God sommer! Og husk, at I altid er 
velkomne i Vor Frue kirke til gudstje-
nester og alle vores mange forskellig-
artede og spændende arrangementer, 
som I kan læse meget mere om i dette 
kirkeblad! 

Vi ses – i kirken og på gåturen! 
Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 

Kend dit sogn – køb en hund… 
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Konfirmandindskrivning 
i Vor Frue sogn
Konfirmandundervisningen begynder i 
september, så nu er det tid at tilmelde 
de kommende konfirmander. I slutnin-
gen af 6. klasse har alle elever på byens 
skoler fået udleveret et tilmeldings-
skema. De, der skal undervises og kon-
firmeres i Vor Frue kirke, skal aflevere 
dette skema til kirkekontoret, Frue 
Kirkestræde 4, inden 1. august. I løbet 
af august vil konfirmanderne få et brev 
med praktiske oplysninger. 

Konfirmanderne vil blive delt i et tirs-
dagshold og et torsdagshold. Tirsdags-
holdet vil i denne sæson blive under-
vist af Anne-Grete Thestrup og tors-
dagsholdet af Gitte Meyer Jørgensen. 
Holddelingen vil fremgå af skemaet for 
7. klasse, hvor der efter efterårsferien 
vil være fri enten tirsdag eller torsdag 
kl. 8.00-9.30. Kontakt gerne en af præ-
sterne hvis der er spørgsmål til konfir-
mationsforberedelsen og konfirmati-
onsdagen.

Konfirmationer i 2017:  
Søndag d. 7. maj  
ved Anne-Grete Thestrup 
Søndag d. 14. maj  
ved Gitte Meyer Jørgensen
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Skole for kirke  
og teologi

Læs om kirkesko-
len og et spændende 
program for den 
kommende sæson 
i pjecen, der lig-
ger rundt i prov-
stiets kirker og på 

andre offentlige steder eller gå ind på  
www.skoleforkirkeogteologi.dk.

Ny sorggruppe i  
efteråret 2016
Sorggruppen er et tilbud til pårørende 
efter dødsfald. Sorg har ingen alder, 
derfor er deltagelse ikke afhængig af, 
hvornår du har mistet. Gruppen mødes 
mødes otte gange og ledes af sogne-
præst Liselotte Kierkegaard fra Gudme 
og Brudager kirker og af sognepræst 
Gitte Meyer Jørgensen fra Vor Frue 
kirke. I sorggruppen er der ubetinget 
tavshedspligt!

Ønsker du at deltage, bedes du kon-
takte provstisekretær Hanne Eckmann 
på tlf. 6222 5037. Her kan du også få 
nærmere oplysninger vedr. tidspunkter.

Kor for sangglade børn
Børnekoret ved Vor Frue kirke begyn-
der onsdag d. 17. august kl. 14.00-
15.30. Koret er for sangglade piger og 
drenge på 2.-4. klassetrin. Inden selve 
korundervisningen kl. 14.45 er der 
hygge med lidt at spise og drikke. Det 
er gratis at deltage, og koret får mulig-
hed for at optræde ved mange spæn-
dende arrangementer i løbet af sæso-

nen. For yderligere information og til-
melding kontakt  korleder Ida Hovalt,  
mail: assistent@vorfruekirke.dk 

Taizé-sange
Et klosterfællesskab i 
den lille franske lands-
by Taizé har bidraget 
til tidens spiritualitet 
med fine og enkle, 
meditative sange med 

tekster fra Bibelen eller enkle bønner 
til Gud. Vi er flere, som har lyst til at 
mødes jævnligt for at synge Taizé-san-
ge. Vi ønsker, at skabe nogle aftner med 
et fællesskab omkring vores tro med 
sang og musik. 

Har du lyst til at synge Taizé-sange? 
Det kræver ingen særlige forudsætnin-
ger at deltage. Vi begynder tirsdag d. 
23. august kl. 19.00-21.00 i Vor Frue 
kirke. Efterfølgende mødes vi tirsdage 
i lige uger. Yderlige oplysninger fås ved 
henvendelse til Bo Nissen tlf. 2020 
7089 eller Steen Poulsen tlf. 2033 
1116.

Kirkens Korshærs 
landsindsamling

Hjælp med at hjæl-
pe socialt udsatte 
når Kirkens Kors-
hær holder lands-
indsamling søndag 
den 27. november. 
Vil du være indsam-

ler eller hjælpe med andet, så kontakt 
indsamlingskoordinator Finn Jensen 
for nærmere information. Han træffes 
på tlf. 3011 6286 eller mail: hjfj@td-
cadsl.dk.
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Høstmarked
Lørdag d. 17. september  
kl. 10.00-14.00

Kom og vær med til alle tiders høst-
marked i Vor Frue kirke. Det begynder 
med koncert i kirken ved kirkens for-
skellige kor. I menighedshuset vil der 
være boder med lækre syltede sager og 
marmelader samt lidt andet godt til ga-
nen. De eventyrlystne har mulighed for 
en rundtur i tårnet og kirken, og for de 
spillelystne er der amerikansk lotteri. 
Overskuddet fra høstmarkedet går til 
kirkens venskabsmenighed i Egypten.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 18. september kl. 10.00

Høsten er tidligere blevet fejret med 
gudstjeneste forskellige steder i sognet 
– sidste år på Forsorgsmuseet. I år fore-
går høstgudstjenesten i Vor Frue kirke, 
der vil være festligt pyntet til lejlighe-
den. Efterfølgende er der en let frokost 
i menighedshuset, pris 20 kr. Tilmel-
ding til frokost senest tirsdag d. 13. 
september kl. 14.00 til kirkekontoret.

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 21. september kl. 17.00

Stillegudstjenesten er en kort gudstje-
neste med tid til fordybelse og efter-
tanke, bibellæsning og bøn, sang og 
stilhed. Som noget nyt vil en gruppe 
af frivillige indøve Taizé-sange og spille 
til stillegudstjenesten. Gudstjenesten 
tilrettelægges af sognepræst Anne-
Grete Thestrup i samarbejde med den 
kristne meditationsgruppe, som mødes 
hver onsdag kl. 17.00 i kirken. Alle er 
velkomne! 

Samtale om tro
Torsdag d. 22. september  
kl. 17.00-19.00 

På opfordring afprøves en ny form for 
samtaleforum. Ud fra et kort oplæg 
sættes en samtale i gang, hvor deltager-
ne kan stille spørgsmål og fortælle om 
egne troserfaringer. Emnet tro skal for-
stås i bredeste forstand. Det kan indgå 
i både religiøse, almen menneskelige 
og meget personlige sammenhænge. 
Alle har noget at bidrage med, og den 
åbne samtale er vigtig. Samtalen ledes 
af sognepræst Anne-Grete Thestrup og 
foregår i menighedshuset. Kom og vær 
med! 

Slip kreativiteten løs!
Lørdage d. 24. september og  
d. 12. november kl. 10.00-17.00 

Kom til en farverig og kreativ dag med 
mulighed for at udtrykke sig gennem 
forskellige materialer bl.a. akrylmaling, 
farveblyanter, collage eller gennem dig-
te, hvis man har lyst til det. Det kræver 
ingen forudsætninger at deltage. Inspi-
rationen vil ske gennem fordybelse i en 
enkel og kort bibelsk tekst ved brug af 
Lectio Devina, der er en traditionel be-
nediktinerpraksis.

Birgit Elmon, der bl.a. har været kunst-
nerisk vejleder på en kreativ retræte 
og Lone F. Robinson, der er uddan-
net dekorationsmaler, har begge malet 
i mange år og finder det spændende, 
når kunst og kristen spiritualitet for-
enes. De vil være tilstede med vejled-
ning og inspiration dagen igennem.   
Arrangementet er gratis, men tag ger-
ne egne materialer med. Medbring en 
madpakke. Te og kaffe sørger kirken 

for. Tilmelding senest tirsdag før arran-
gementet til Lone tlf. 9152 2601 eller 
Birgit tlf. 2728 6914, hvor du også kan 
få yderligere information.

Danmissions arbejde  
og Vor Frues venskabs-
menighed i Egypten
Temadag søndag d. 30. oktober 

Temadagen begynder med højmesse i 
Vor Frue kirke kl. 10.00, hvor Mette 
Møberg Madsen fra Danmission prædi-
ker. Efterfølgende er der en let frokost 
i menighedshuset og derefter foredrag 
ved Mette Møberg Madsen. 

Mette Møberg Madsen er teolog og 
sidder i Danmissions bestyrelse. Hun 
har desuden deltaget i Danmissions 
program om dialog i Danmark, Syrien, 
Egypten og Libanon. I sit foredrag vil 
hun fortælle om Danmissions arbejde, 
om situationen i Mellemøsten og om 
hvordan det aktuelt går med Vor Frue 
kirkes venskabsmenighed i Beni Mazar 
i Egypten.

Tilmelding til frokosten senest tirsdag 
d. 25. oktober kl. 14.00 til kirkekonto-
ret. Pris for frokost og kaffe: 20 kr.
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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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AuGusT
 1. kl. 14.00 Klokkespil, fællessang og kaffe.    
  Povl Chr. Balslev

 3. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 4. kl. 12.00 Torvedagsandagt. AGT  
  Det transportable klokkespil medvirker  
  ved Gl. Torvedag

 5. kl. 14.00 Klokkespillets dag.  
  Klokkespil med band på Torvet

 7. kl. 10.00 Højmesse. 11. søndag efter trinitatis. AGt 
  Kirkekaffe i menighedshuset

 10. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

 10. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i  
  menighedshuset 

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

 17. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

 21. kl. 10.00 Højmesse. 13. søndag efter trinitatis. GMJ   

 22. kl. 19.00 Koncert. Hendriksholm kirkes kor

 24. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 24. kl. 18.30 Koncert. Paul Harris og Ida Hovalt

 25. kl. 16.15 Fyraftenskoncert og cd-release. Marie  
  Louise skovhus og Povl Chr. Balslev 

 25. kl. 19.00 Koncert. Musikskolens klarinet-elever

 27. kl. 10.30 Koncert. Ringe kirkes pigekor  

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

 31. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

sePTeMBeR
 4. kl. 10.00  Højmesse. 15. søndag efter trinitatis. GMJ 

 7. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

 11. kl. 10.00 Højmesse. 16. søndag efter trinitatis. AGt 

 13. kl. 19.30 Orienterings- og opstillingsmøde

 14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 17. kl. 10.00 Høstmarked

 18. kl. 10.00 Høstgudstjeneste. 17. søn. efter trinitatis. GMJ 
  Kirkefrokost

 19. kl. 15.00 Café. Charlotte og Vibeke:  
  På vandring i Portugal

 21. kl. 17.00 stillegudstjeneste. AGT

 21. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

 22. kl. 17.00 samtale om tro. AGT

 24. kl. 10.00 Kreativ dag. Birgit elmon og Lone F. Robinson

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

 26. kl. 15.00 Café. Tur til Fremtidsfabrikken 

 28. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 29. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Alexander T. Ventegodt
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GUDStJeNeSter på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 16/8, 21/9, 27/10 og 15/11 kl. 13.30  
Frøavlen: Den 8/8, 9/9, 10/10 og 11/11 kl. 10.30

Aktiviteter i

SVeNDBOrG PrOVStI
se www.svendborgprovsti.dk

  OKTOBeR
 2. kl. 10.00 Højmesse. 19. søndag efter trinitatis. AGt

 2. kl.  14.00 Koncert. Lunds akademiske kor

 3. kl.   8.00 Café. Heldagsudflugt til Ribe

 5. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

 10. kl. 15.00 Café. sabine Jensen: Om at støbe i bronze

 12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 16. kl. 10.00 Højmesse. 21. søndag efter trinitatis. AGt

 19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

 23. kl. 10.00 Højmesse. 22. søndag efter trinitatis. AGt

 24. kl. 15.00 Café. Povl Chr. Balslev:  
  Optakt til spil Dansk ugen

 25. kl. 16.15 Fyraftenskoncert.  
  Kasper Nefer Olsen og Inga Bay

 26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 26. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i  
  menighedshuset

 27. kl. 16.15 Fyraftenskoncert.  
  Børn og unge fra svendborg

 28. kl. 19.30 Koncert. Juan Maria solare og selma Gade

 30. kl. 10.00 Højmesse. 23. søndag efter trinitatis.  
  Mette Møberg Madsen. GMJ 
  temadag

 31. kl. 15.00 Café. Nyborg slot i fortid og fremtid

NOVeMBeR
 2. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

   6. kl. 10.00 Højmesse. Allehelgensdag. GMJ

   7. kl. 15.00 Café. Bent Friis Nielsen: Blomster Caféen

   8. kl. 19.00 Musikgudstjeneste. sNuK/GMJ

   9. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 12. kl. 10.00 Kreativ dag. Birgit elmon og Lone F. Robinson

 13. kl. 10.00 Højmesse. 25. søndag efter trinitatis. AGt

 14. kl. 15.00 Café. Bent Ole Pedersen:  
  svendborg-erindringer

 16. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 16. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

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

 21. kl. 15.00 Café. Nørklerier

 21. kl. 19.30 Koncert. Hlif sigurjonsdottir

 23. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 23. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde i menighedshuset

 24. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Morten Øberg

 27. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag i advent. AGt  
  Kirkekaffe

 27. kl. 16.00 Koncert. Vester skerninge sangkor

 28. kl. 13.00 Café. Julefrokost

 30. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken
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Café
Mandage i menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er angivet. Der betales 
20 kr. pr. arrangement incl. kaffe.

På vandring i Portugal
19. september

Sao Bras i det sydlige Portugal er et Cit-
taslow område. Til dette lille samfund 
har Charlotte og Vibeke tabt deres 
hjerter. Begge kan lide at vandre, og det 
vil de fortælle om med udgangspunkt 
i utallige rejser derned. Vi skal natur-
ligvis også se en masse billeder. Det er 
både en vandring i nutiden, men også 
i historien. Vi går på den romerske vej 
og gennem små landsbyer, hvor livet 
leves som for generationer siden.

Tur til Fremtidsfabrikken 
26. september

I efteråret 2015 var vi på besøg i Svend-
borg tinghus. Denne gang skal vi se 

Fremtidsfabrikken – Sydfyns kreative 
og dynamiske iværksætterhus, der hol-
der til i den tidligere busstation. Her 
mødes og arbejder nye og etablerede 
iværksættere, de opbygger netværk og 
lader sig inspirere. Vi mødes til rund-
visning kl. 15 foran Fremtidsfabrikken, 
Jessens Mole nr. 11. Om vi indtager 
kaffe og kage på fabrikken, eller vi går 
tilbage til menighedshuset, er endnu 
uvist, men kaffe og kage skal vi ha´!

Heldagsudflugt til Ribe 
3. oktober

Tag med på en oplevelsesrig tur til 
Ribe. Vi skal bl.a. se den middelalder-
lige bykerne, hvor der fortælles om Ri-
bes til tider dramatiske historie. Ruten 
går forbi Danmarks ældste kirke, Ribe 
Domkirke. Her får vi historien om de 
mange stilarter, interiøret og de smuk-
ke mosaikker udført af Carl-Henning 
Pedersen. Vi skal også besøge Ribe Vi-
kingeCenter, hvor Ribes vikingetid for-
midles gennem rekonstruerede miljøer. 
For tiden er man ved at rekonstruere 
Ripa havn og Ansgars Kirke. Der er af-
gang fra Svendborg Teater kl. 8.00 og 
hjemkomst senest kl. 20.00. Prisen 300 
kr. inkl. dagens måltider. Drikkevarer er 
på egen regning. Betaling sker til kirke-
kontoret i forbindelse med tilmeldin-
gen senest mandag den 19/9.

Om at støbe i bronze 
10. oktober

Sabine Jensen vil denne eftermiddag 
fortælle om, hvordan hun støber i 
bronze efter en oldgammel støbetek-
nik. Hendes motiver er heste, fugle, 
skovvæsener og dyr. Hun er uddan-
net på Det Fynske Kunstakademi på 
Billedhuggerskolen og er medlem af 
kunstnergruppen Fynske piger i maj og 
Sydfynske kunstnere.

Optakt til  
Spil Dansk Ugen 
24. oktober

Som op-
takt til Spil 
Dansk Ugen 
præsenterer 
organist Povl 
Chr. Balslev 
danske sange 
fra højskole-
sangbogen, 
samt sange 
som måske 
kommer med 

i en ny højskolesangbog, der arbejdes 
på i øjeblikket. Vi skal således høre om 
både kendte og mindre kendte sange, 
samt få lejlighed til at synge selv.
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Nyborg slot i fortid  
og fremtid 
31. oktober

Vi får denne eftermiddag besøg fra 
Østfyens Museer for at høre om Ny-
borg slot – et storslået firefløjet borg-
anlæg med oprindelse i middelalderen. 
Kongefløjen og vagttårnet i det tidli-
gere firefløjede anlæg står i dag alene 
tilbage på Slotsholmen, mens borgmu-
rene og de øvrige bygninger er borte. 
Men vi får også lejlighed til at høre om 
et stort og spændende byggeprojekt, 
der er i støbeskeen. Det er projektets 
vision at formidle slottets, fæstningens 
og torvets historiske betydning, ved at 
bygge nyt og historisk sammen til en 
helhed, der styrker forståelsen af de tre 
elementer.

Blomster Caféen 
7. november

Blomster Caféen på Glarmestervej i 
Svendborg har som hovedformål at 
engagere frivillige i socialt arbejde. 
Det sker bl.a. ved at være et alternativt 
spise- og værested, som også bringer 
mad ud til borgere, der ikke selv har 
mulighed for at komme i caféen. Bent 
Friis-Nielsen, tidligere mangeårig sog-
nepræst ved Fredens kirke, kommer og 
fortæller om tankerne bag Blomster 
Caféen, om det daglige arbejde og om 
de mange gode møder med mennesker, 
der nyder samværet og den gode mad 
på stedet. 

Svendborg-erindringer 
14. november 

Bent Ole Pe-
dersen, der 
oprindelig var 
lærer og siden 
blev præst, 
flyttede som 
seksårig med 
sine fynske 
forældre fra 
Rødovre til 
S v e n d b o r g 
kort efter 

nytår 1940. Han vil denne eftermiddag 
dykke ned i erindringen og fortælle om 
livet som Svendborgdreng i fyrrerne og 
begyndelsen af halvtredserne, hvor han 
var skoledreng, mælkedreng, bydreng, 
avisdreng og klokker ved Sct. Nicolai 
kirke om søndagen, ligesom han vil 
skildre nogle af de kendte og mindre 
kendte personligheder, der dengang 
befolkede byen.

Nørklerier 
21. november 

Denne eftermiddag står i nørkleriernes 
tegn. Du er velkomme til at medbringe 
det, du i forvejen har gang i derhjem-
me. Men ellers står kirketjener Kirsten 
Andersen klar med forskellige mulig-
heder. Kirketjener Mette Larsen læg-
ger også vejen forbi, og hun er en sand 
kunstner, når det kommer til nørklerier 
– især i garn. 

Julefrokost 
28. november 

Kom i julestem-
ning med servi-
etter, sild, smør, 
julefortælling, 
snaps, leverpo-
stej, rødkåls-
salat, en orga-
nist, frikadeller, 
brød, saltkiks, to 
mandler, mandelgave og meget mere. 
Rund det hele af med kaffe og jule-
småkager. Julefrokosten begynder kl. 
13.00. Pris 60 kr. der betales ved til-
meldingen senest 21/11.
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Hendriksholm kirkes kor Marie Louise Skovhus

Morgensange
Marie Louise Skovhus, sang

Povl Chr. Balslev, piano

Morgensange ringe kirkes pigekor

10

 Koncerter

Koncert med  
Hendriksholm  
kirkes kor 
Mandag d. 22. august kl. 19.00

Koret, der består af 25 rutinerede san-
gere i alderen 20-35 år, besøger Fyn og 
giver i den forbindelse bl.a. koncert i 
Vor Frue kirke. Koret har siden 1991 
sunget under ledelse af organist Karin 
Schmidt Andersen, som er uddannet 
fra Det fynske Musikkonservatorium. 
Det har et stort à cappella standard-
repertoire med hovedvægt på renæs-
sancens og vor tids musik. Koret har 
rejst i det meste af Danmark samt en 
række andre lande i Europa. I somme-
ren 2014 var koret på en stor turné til 
Kina. Herudover har koret indspillet 
cd’en ”Dansk Romantik” med værker 
af bl.a. Lange-Müller og Hartmann.

Koncert med Paul Harris 
og Ida Hovalt
Onsdag d. 24. august kl. 18.30

Paul Harris er uddannet klarinettist 
ved Royal Academy of Music i England 
med den legendariske John Davis som 
lærer. I dag er han selv ansat som un-
derviser ved konservatoriet. Paul Har-
ris giver ofte koncerter og er samtidig 

førende indenfor instrumental pæda-
gogik. Han er desuden komponist til 
mere end 600 værker. Harris besøger 
Svendborg for at lave workshop for 
musikskolens dygtige klarinet-elever. 
Ved koncerten denne aften bliver Paul 
Harris akkompagneret på klaver af kir-
kens dygtige organist Ida Hovalt.

Fyraftenskoncert og  
cd-release med   
Marie Louise Skovhus 
og Povl Chr. Balslev
Torsdag d. 25. august kl. 16.15

Forrige år holdt sangerinden Marie 
Louise Skovhus og Povl Chr. Balslev re-
lease på deres cd “Aftensange” i kirken. 
Efterfølgende kom cd´en “Morgensan-
ge” med titler som “Lysets engel”, “Nu 
titte til hinanden” og “Morgenstund har 
guld i mund”. Release-koncerten på 
denne cd skulle have været afholdt i ja-
nuar men måtte udsættes pga. sygdom. 
Nu gennemføres koncerten. Efterføl-
gende kan cd´en købes i våbenhuset.

Koncert med musik-
skolens klarinet-elever
Torsdag d. 25. august kl. 19.00

Musikskolens klarinet-elever viser, hvad 
de har lært ved workshop med Paul Har-
ris (se koncertomtale 24. august).

Koncert med  
Ringe kirkes pigekor
Lørdag d. 27. august kl. 10.30

Ringe kirkes pigekor er på “ryste-sam-
men” weekend på Sydfyn og vil denne 
formiddag præsentere lidt af deres 
kommende program ved en halv times 
koncert.

Fyraftenskoncert med 
Alexander T. Ventegodt 
Torsdag d. 29. september kl. 16.15

Efteråret byder på flere koncerter hvor 
kirkens dejlige flygel bliver præsen-
teret. Denne eftermiddag spiller det 
unge klavertalent Alexander T. Vente-
godt, som til daglig går på Syddansk 
Musikkonservatorium. Han studerer 
hos Christina Bjørkøe og Jesper René 
og vil ved koncerten spille musik af 
Bach, Rachmaninoff og Chopin.

Koncert med Lunds  
akademiske kor 
Søndag d. 2. oktober kl. 14.00

Lunds akademiske kor, LAK, er et klassisk 
kor på højt niveau. Det dirigeres af Cecilia 
Martin-Löf, som er tidligere dirigent for 
DR's pigekor. LAK er på turné i Danmark 
og gæster i den forbindelse Svendborg. De 
vil præsentere et bredt repertoire, der be-
væger sig ind og ud af den klassiske genre.

Alexander t. Ventegodt
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Musikgudstjeneste  
med SNUK 
Tirsdag d. 8. november kl. 19.00

Vor Frue kirke kommer til at summe 
af sang og musik, når ungdomskoret 
SNUK medvirker ved denne gudstjene-
ste under ledelse af Ulrik Klostergaard 
og Povl Chr. Balslev! Kormedlemmerne 
deltager desuden med tekstlæsninger. 
Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen le-
der gudstjenesten.

Koncert med Hlif  
Sigurjonsdottir
Mandag d. 21. november kl. 19.30

I løbet af det næste halve år kommer vi 
til at opleve den dygtige islandske violi-
nist Hlif Sigurjonsdottir tre gange – først 
ved denne koncert i år og dernæst to 
gange til foråret. Ved hver koncert vil 
hun præsentere to Bach solosuiter samt 
et helt nyskrevet stykke af Jónas Tómas-
son. De næste to koncerter indeholder 
udover musik af Bach et nyt værk af 
Matti Borg og Povl Christian Balslev. 
Hlif Sigurjonsdottir har indspillet alle 
Bachs solosonater og partitas og ligeledes 
flere cd'er med ny musik for soloviolin.

Fyraftenskoncert med 
Morten Øberg
Torsdag d. 24. november kl. 16.15

Den dygtige blæser Morten Øberg, der 
ved denne koncert spiller på saxofon, 
behøver ikke nærmere præsentation. 
Sammen med Povl Chr. Balslev spiller 
han ny musik komponeret til advent og 
jul.

Koncert med Vester  
Skerninge sangkor
Søndag d. 27. november kl. 16.00

Vester Skerninge sangkor under ledel-
se af Jakob Hedegaard samt musikere 
fra Den jyske Sinfonietta opfører hele 
Bachs juleoratorium. Der vil være entré 
til koncerten - se mere i dagspressen.

 Frue festival 

Fyraftenskoncert med 
Kasper Nefer Olsen og 
Inga Bay
Tirsdag d. 25. oktober kl. 16.15

Komponisten Kasper Nefer Olsen bor 
henholdsvis i Paris og på Langeland. 
Ved denne fyraftenskoncert bliver hans 
24 klaverpræludier spillet af pianisten 

Inga Bay, og komponisten selv er til 
stede og fortæller om musikken. Efter 
koncerten bliver det muligt at tale med 
Kasper Nefer Olsen.

Fyraftenskoncert  
med børn og unge fra 
Svendborg
Torsdag d. 27. oktober kl. 16.15

Ved denne koncert vil der være mulig-
hed for at lytte til dansk kor- og klaver-
musik og synge med på danske fælles-
sange. Børn og unge fra Svendborg mu-
sikskole samt Vor Frue kirkes børnekor 
medvirker.

Koncert for to flygler med 
Juan Maria Solare og 
Selma Gade
Fredag d. 28. oktober kl. 19.30

Der inviteres til en ganske særlig kon-
cert for to flygler, når den argentinske 
pianist Juan Maria Solare, som også 
gæstede kirken sidste år, sammen med 
den lokale Selma Gade, der bl.a. er 
kendt fra “Tangocats”, giver koncert. 
Det skal opleves!

SNUK Hlif Sigurjonsdottir Juan Maria SolareMorten Øberg Kasper Nefer Olsen
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Tirsdag den 8. november er der valg til 
Vor Frue kirkes menighedsråd. I den for-
bindelse holdes der et orienterings- og 
opstillingsmøde tirsdag den 13. septem-
ber kl. 19.30-21.00 i menighedshuset. 
Alle er meget velkomne til at deltage.  

Vi glæder os til at fortælle om, hvad der 
er sket de sidste fire år. Der vil også være 
information om, hvad det indebærer at 
deltage i menighedsrådsarbejde. Det er 
vores håb, at der vil komme mange til 
mødet, og at nogle ønsker at blive op-
stillet til menighedsrådet. På den måde 
er der store chancer for, at rådet bliver 
repræsentativt i forhold til menighedens 
sammensætning og kommer til at inde-
holde nye kræfter.

Selvom man ikke ønsker at komme i 
menighedsrådet, er det vigtigt at komme 
til mødet og deltage i debatten og øve 
indflydelse. Vi ønsker at få flere kræfter i 
spil i vores udvalg, så ikke-medlemmer af 
menighedsrådet i højere grad inddrages i 
kirkens arbejde. 

Det er vores store ønske, at vi kan vi-
dereføre og udvikle den fælles kultur i 
Vor Frue kirke i retning af at være åben, 
dynamisk og nytænkende. Det er yderst 
vigtigt, at menighedsrådet ikke kun bli-
ver et administrativt udvalg, der forvalter 
rent praktiske opgaver. Vi ønsker et me-
nighedsråd, der aktivt går foran i forhold 
til at formidle det kristne budskab ved 
bl.a. at skabe dialog med præsterne og 
de øvrige ansatte ved kirken. Udvalgene 
skal blive endnu bedre til at informere 
om, hvad der sker i det enkelte udvalg og 
være åbne over for andres idéer.

Vi ser frem til en spændende proces hen 
imod at konstituere et nyt menighedsråd 
i løbet af november.

Mange venlige hilsener 
valgudvalget ved Vor Frue kirke: 
Lene Bønnelykke, 
Paul Verner Skærved og 
Lars Kierulf Larsen
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