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Der har været valg til menighedsrådet 
i Vor Frue, det blev et aftalevalg, så på 
valgdagen 8. november var ingen tvun-
get til at vælge mellem stemmelokale 
eller kirkerum. Det var nemlig dagen 
for to tv-optagelser til DR-kirken, re-
sten blev optaget dagen efter. Jeg hå-
ber, at rigtig mange kom og var med, 
udsendelserne kommer på DR K på 
januarsøndage i 2017.

Det nye menighedsråd har haft kon-
stituerende møde 23. november. Kon-
stitueringen og de forskellige udvalgs 
sammensætning vil kunne ses på kir-
kens hjemmeside, sammen med en 
oversigt over det nyvalgte råd. Velkom-
men til os alle 10!

Gudrun Fussing og Karl-Johann Na-
dolny valgte ikke at genopstille, så 
dette korte TAK er fra alle os andre for 
deres store indsats i rådet gennem hen-
holdsvis 8 og 16 år. 

Og begge har glædeligt lovet at bevare 
en hjælpsom forbindelsen til Vor Frue. 
Heldigvis valgte mange at genopstille, 
men jeg kender godt overvejelsen, det 
er et stort arbejde. Min egen stædighed 
og veneration for Vor Frue vandt over 
lejlighedsvis møde- og ordtræthed.

Der bliver noget at se hen til i 2017. 
Reformationen og Luther skal fejres 
over hele Danmark. Der er så meget 
undervejs, flere hjemmesider vil blive 
viet emnet, f.eks. www.luther2017.dk. 
Især www.fyensstift.dk vil være dæk-
kende for hele Fyn. I Svendborg er der 
konkrete planer om en teaterforestil-
ling i Sct. Nicolai primo september 

og en Luther-messe i Vor Frue ultimo 
oktober. Og så vil der blive fejring på 
torvet med Luther-lagkage og kaffe.

Jeg er spændt på, om Havnetrappen 
bliver inddraget i fejringen, den er en 
brugersucces, jeg er nabo til den og 
daglig bruger. Der er flere afsatser, der 
har vist sig egnede til korsang. Og husk 
nu, når I skal gå op ad den, så er sigte-
punktet Vor Frue.

På gensyn, god jul – godt nytår og tak 
for denne valgperiode!

 Inge Moritzen
formand for menighedsrådet
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Vemodsafsked 
med to og velkomst til tre nye

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 Menig-
hedsplejer, og derfor er det muligt at fradrage  gavebeløb 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.  
Evt. tvivlsspørgsmål kan også rettes hertil.

Julehjælp
Ansøgningsskemaer til jule-
hjælp kan hentes på kirke-
kontoret eller i våbenhuset. 

For at komme i betragt-
ning skal en ansøger have 
fast adresse i Vor Frue sogn 
og have en meget trængt  
økonomi. 

Ansøgningsskema afleveres 
på kirkekontoret senest d. 1.  
december.



Vi har nu to nytårsdage foran os: kir-
keårets og kalenderårets nytår. Kirkens 
nytår er 1. søndag i advent – altid en 
søndag, altid den første af fire advents-
søndage før Jesu fødselsdag, juledag. 
Kalenderårets nytårsdag kan falde på 
alle ugens dage og er både en verdslig 
fridag og en kirkelig festdag (fordi Je-
sus blev omskåret og fik navn på den 
8. dag efter fødslen). De to kalender-
systemer er vævet ind i hinanden. 

Kalenderåret er en hverdagskalender. 
Vore nordiske forfædre var mest opta-
get af sollyset, årstiderne og af dagen 
fra morgen til aften. Det ved vi bl.a. 
fra en sten med soltegn, som er muret 
ind i Vor Frue kirkes sokkel til venstre 
for hovedindgangen. 

Vi følger i dag det gregorianske kalen-
dersystem. Før år 1700 havde vi en 
juliansk kalender (opkaldt efter Julius 
Cæsar). De romerske kejsere var me-
get optaget af tal. Det var som bekendt 
kejser Augustus, der befalede, at alver-
den skulle skrives i mandtal, og dermed 
sendte han Josef og Maria ud på rejsen 
til julenat i Betlehem. Vores kalender-
system har altså en verdslig oprindelse 
i en romersk statsadministrations be-
hov for orden og i en evighedskalender, 
der begynder med Jesu fødsel og alene 
deler tiden i før og efter Kristi fødsel. 

Et årstal er i sig selv neutralt. Det er 
det, der sker i løbet af året, der giver 
det indhold. At vores tidsregning har 
et nulpunkt i julenatten, sætter alle 
vore år og alt, hvad der ellers sker 
omkring os, i et evighedsperspektiv. 
Kirkeåret bruger ikke tal. Det er hel-
ler ikke neutralt. Det er fuld af håb 
og forventning. Derfor giver det rigtig 
god mening, at vi begynder kirkeåret 
med gudstjeneste, kalenderåret med 
dronningens tale og bøn: Gud bevare 
Danmark, og markerer midnatstimen 
med klokker og gudstjeneste i TV. 

Snart skriver vi år 2017 efter Kristi 
fødsel. Det nye år har altså et tydeligt 
fortegn af barnefødsel, håb og glæde. 
For Jesus blev født i Betlehem under 
englesang: ”Ære være Gud i det høje-
ste og på jorden! Fred til mennesker 
med Guds velbehag”. 

Kirkeåret har dette budskab som over-
skrift for hele året. For kirkeåret er en 
festkalender. Det er en søndags- og 
helligdagskalender med højdepunkter 
i påske og pinse og jul. 

Påskekalenderen dækker tiden fra faste-
lavn til pinsedagene, og julekalenderen 
begynder med Mariæ bebudelsesdag i 
marts/april, og den fortsætter i tiden fra 
advent til slutningen af helligtrekonger. 

Den verdslige kalenders mange tal, 
datoer, ugenumre og årstal modsvares 
af kirkeårets værdiladede søndage og 
evangeliefortællinger. Mange kalen-
dere markerer stadig hverdagene med 
sorte og søndage og helligdage med 
røde tal og viser dermed grafisk, hvor-
dan kirkeårets evighedskalender snor 
sig om tidens lige linje.

1. søndag i advent begynder vi det nye 
kirkeår. Vi begynder med det evige, 
med fortællingen om påske og jul i ét; 
om Jesus, der kommer til Jerusalem 
ridende på et æsel og Jesus, der kom-
mer til verden med fred til alle, uanset 
hvilket tal, der står på vore fødsels- og 
dåbsattester.

Godt og glædeligt nytår til alle! 
Sognepræst Anne-Grete Thestrup

Godt og  
glædeligt nytår!
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TV-gudstjenester  
fra Vor Frue kirke 
Se dem på DR K kl. 14.00 de 
fire søndage efter helligtre-
konger i januar 2017.



Børnegudstjeneste
Søndag d. 4. december kl. 14.00

Børn i alle aldre er velkommen til en 
kort adventsgudstjeneste i børnehøjde. 
Sognepræst Anne-Grete Thestrup står 
for gudstjenesten i samarbejde med 
kirke- og kulturmedarbejder Eik Skib-
dal Schwarz. Efter gudstjenesten er 
der kakao og boller i menighedshuset. 
Børn, der går i 3. klasse på Ørkildsko-
len afd. Byen og på Haarhs Skole, vil 
kunne høre om den kommende mi-
nikonfirmandundervisning og evt. til-
melde sig. 

Spejdergudstjeneste for 
hele familien
Tirsdag d. 6. december kl. 19.00

KFUM-spejderne i Svendborg står for 
denne gudstjeneste, hvor blandt andet 
børn i alderen 8-10 år opfører et kryb-
bespil. Sognepræst Gitte Meyer Jør-
gensen medvirker. Alle er velkommen.

De ni læsninger
Torsdag d. 8. december kl. 19.00

Vor Frue kirke vil denne aften være op-
lyst af levende lys og være fuld af stem-
ning, når medlemmer fra menigheden 
sammen med sognepræst Gitte Meyer 
Jørgensen læser tekster fra Bibelen. I år 
står kirkens kor for alle de musikalske 
indslag imellem tekstlæsningerne. Bag-
efter er der kaffebord i menighedshu-
set, hvor alle er velkommen. Der er 
gratis adgang.
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Jul for de små
Tirsdag d. 20. december kl. 10.00

Vi synger julesange og hører julefor-
tællingen om Jesu fødselsdag. Arran-
gementet er for vuggestue- og børne-
havebørn, for dagplejebørn og børn, 
som passes hjemme. Det ledes af sog-
nepræst Anne-Grete Thestrup og kir-
ke- og kulturmedarbejder Eik Skibdal 
Schwarz.

Samtale om tro
Onsdag d. 11. januar kl. 17.45-19.30

I efteråret fik vi etableret et åbent og 
godt samtaleforum, hvor der lyttes og 
spørges til erfaringer og tanker omkring 
det at tro. Målet er den åbne samtale, 
hvor alle kan byde ind og spørge uden 
at kritisere andres ståsted. Samtalen 
skal ikke føre et bestemt sted hen, men 
åbne og sætte ord på troens verden. 
Mange vil opdage, at det er i samtale, 
at egne tanker afklares og finder ord. 
Kom og gør samtalekredsen større. Alle 
er velkommen. Samtalen ledes af sog-
nepræst Anne-Grete Thestrup.

Konfirmandgudstjeneste
Søndag d. 22. januar kl. 14.00

Konfirmanderne på tirsdagsholdet, der 
undervises af sognepræst Anne-Grete 
Thestrup, forbereder og står for denne 
gudstjeneste. Det er en del af undervis-
ningen, at konfirmanderne er med i alt 
fra klargøringen af kirken til de bibel-
ske læsninger og musikalske indslag – 
og måske prædikenen. Alle er velkom-
men til gudstjenesten.

Økumenisk aften
Onsdag d. 25. januar kl. 19.00 

Velkommen til økumenisk aften i me-
nighedssalen ved den katolske Skt. 
Knuds kirke. Emnet for aftenen er "At 
være flygtning og kristen i Danmark".
Efter 30 år i Danmark vil nogle båd-
flygtninge fortælle om deres oplevel-
ser og udfordringer, og om processen 
at integrere sig i det danske samfund. 
Desuden vil en ung vietnameser for-
tælle om at være kristen katolik i Dan-
mark og de udfordringer, man kan 
møde. Der vil blive serveret te/kaffe og 
kage.

Studiekreds om  
Reformationstiden og 
dens betydning i dag
Onsdag d. 25. januar, 1. og 8. 
februar kl. 17.45-19.30

I 2017 er det 500 år siden, at Martin 
Luther indledte reformationstiden 
med en protest imod det misbrug, han 
så i sin samtids kirke. I studiekredsen, 
der vil indeholde oplæg og samtale, 
bliver der lejlighed til at se på enkelte 
tekster fra reformationstiden og tale 
om kirke og tro i dag. Alle er velkom-
men. Tilmelding er ikke nødvendig.  
Hvis du vil høre mere om forløbet, er 
du velkommen til at kontakte sogne-
præst Anne-Grete Thestrup, som leder 
studiekredsen.
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Stillegudstjeneste
Onsdag d. 8. februar kl. 17.00

Denne stillegudstjeneste vil indgå i 
studiekredsens reformationstema. Or-
ganist Povl Chr. Balslev vil efter stil-
legudstjenesten fortælle lidt om salmer 
og melodier fra reformationstiden.  
Alle er naturligvis velkommen til stil-
legudstjenesten – også de, der ikke 
deltager i studiekredsen. Stillegudstje-
nesten ledes af sognepræst Anne-Grete 
Thestrup.

Temadag om  
reformationen i 
1500-1600-tallets  
billedkunst
Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen 
søndag d. 2. april. 

Pensioneret sogne-
præst Mogens Dals-
gaard prædiker ved 
højmessen og hans 
hustru, teolog og kunsthistoriker 
Jette Dissing, er eftermiddagens 
foredragsholder. Temadagen 
slutter med koncert ved organist 
Povl Chr. Balslev. 

Efter højmessen er der en 
let frokost i menighedshuset.  
Tilmelding til frokosten senest  
d. 28. marts til kirkekontoret.  
Pris 20 kr.

Læs mere på kirkens hjemmeside.

Visionen for Vor Frue kirke er at være 
-en kirke, der går nye veje, -en kirke, der 
rækker hånden ud og -en kirke, der åb-
ner evangeliet. Taizé-aften er et nyt til-
tag i forlængelse af visionen for kirken.

Et klosterfællesskab i den franske 
landsby Taizé har bidraget til kirkelivet 
i en række lande på hele kloden med 
enkle, meditative sange med kristne 
tekster og bønner til Gud. Der er nu 
i Vor Frue kirke, som i mange andre 
danske kirker, faste og tilbagevendende 
sammenkomster med Taizé-sang. Vi er 
en gruppe af personer fra menigheden, 
der har taget ansvaret for Taizé-aften, 
som vi kalder det. Vi ønsker et fælles-
skab omkring vores tro med bøn, sang 
og musik. 

Når du træder ind i Vor Frue kirke til 
en Taizé-aften, mødes du af stille mu-
sik. Der bedes en bøn og vi synger en 
fastlagt række af 10 sange. Sangtekster-
ne er på forhånd udleveret til deltager-
ne. Sangene akkompagneres af to aku-
stiske guitarer. Der er stilhed i omkring 
10 minutter, og vi slutter med bøn. 

Til sidst synges “Må din vej gå dig i 
møde”. Efterfølgende er der te og kaffe 
i menighedshuset med hygge og snak.

Efter fire gange er vi nu omkring 10-
15, der mødes. Vores personlige erfa-
ringer med Taizé-aften er, at de korte 
tekster, som synges gentagende gange, 
rodfæster sig og giver mere og mere 
mening. Gentagelsen, koncentrationen 
og fællesskabet giver en særlig berigen-
de oplevelse. Vi oplever et nærværende 
fællesskab med fokus på bøn og sang 
og håber at kunne dele denne oplevelse 
med endnu flere.

Taizé-aften foregår i Vor Frue kirke tirs-
dage i lige uger kl. 19. På grund af andre 
aktiviteter kan arrangementet enkelte 
gange være flyttet til menighedshuset. 
Det kræver ingen særlige forudsætnin-
ger at deltage. Alle er velkommen! 

Yderligere oplysninger fås ved henven-
delse til Steen Poulsen tlf. 2033 1116 
eller Bo Nissen tlf. 2020 7089. 

Steen Poulsen

Taizé-aftner

Il
lu

st
ra

ti
on

: B
ri

gi
t 

E
lm

on



766

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
 27. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag i advent. AGT 

Kirkekaffe i menighedshuset

 27. kl. 16.00 Koncert. Vester Skerninge sangkor

 28. kl. 13.00 Café. Julefrokost

 29. kl. 19.00 Taizé-aften

 30. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

DECEMBER
 4. kl. 10.00 Højmesse. 2. søndag i advent. AGT 

 4. kl. 14.00 Børnegudstjeneste. AGT/Eik Skibdal Schwarz

 5. kl. 19.30 Julekoncert. Peder Most Gardens brassband  

 6. kl. 19.00 Spejdergudstjeneste med krybbespil. GMJ

 7. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 8. kl. 19.00  De ni læsninger. GMJ  
Efterfølgende kaffebord i menighedshuset

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

 13. kl. 19.00 Taizé-aften

 14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 15. kl. 17.00 Syng julen ind med Sigurd Barrett

 17. kl. 17.00 Julekoncert. Vor Frues kantori

 18. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag i advent. AGT

 20. kl. 10.00 Jul for de små. AGT/Eik Skibdal Schwarz

 21. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 24. kl. 14.30 Juleaften. GMJ

 24. kl. 16.00 Juleaften. AGT

 25. kl. 10.00 Højmesse. Juledag. AGT

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

 27. kl. 19.00 Taizé-aften

 28. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

JANUAR
 1. kl. 16.00  Gudstjeneste. Nytårsdag. GMJ 
  ”Nytårskur” i våbenhuset

 4. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 4. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde

 5. kl. 19.00 Helligtrekongersaften. Musikgudstjeneste. AGT

 8. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag efter helligtrekonger. AGT

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

 10. kl. 19.00 Taizé-aften

 11. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 11. kl. 17.45 Samtale om tro. AGT

 15. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag efter helligtrekonger. GMJ

 16. kl. 15.00   Café. Eik Skibdal Schwarz: I selskab med 
kirke- og kulturmedarbejderen

 18. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 22. kl. 10.00 Højmesse. 3. søndag efter helligtrekonger. AGT

 22. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste. AGT

 23. kl. 15.00 Café. Eva Ladefoged: Fra planternes verden 

 23. kl. 19.30 Koncert. Miriam Mandipira & her Danish Friends

 24. kl. 19.00 Taizé-aften

 25. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 25. kl. 17.45 Studiekreds om reformationen. AGT

 25. kl. 19.00 Økumenisk møde i den katolske Skt. Knuds kirke

 25. kl. 19.30 Koncert. Povl Chr. Balslev

 26. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Eva Østergaard  
og Povl Chr. Balslev

 29. kl. 10.00 Højmesse. 4. søndag efter helligtrekonger. GMJ

 30. kl. 15.00 Café. Inger Allan: Den gådefulde musik 

 30. kl. 19.00 Koncert. Anne Vilain og Povl Chr. Balslev
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GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund:  14/12 kl. 14.00: Sangeftermiddag. Børnekor medvirker 
Juleaften kl. 10.00. Den 19/1, 14/2 og 15/3 kl. 13.30
Frøavlen:  Juleaften kl. 11.00. Den 23/1, 23/2 og 20/3 kl. 10.30

Aktiviteter i

SVENDBORG PROVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk

  
FEBRUAR
 1. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 1. kl. 17.45 Studiekreds om reformationen. AGT

 2. kl. 20.00  Lyd og lyskunst. Morten Schmidt  
og Sara Arenfeldt

 5. kl. 10.00  Højmesse. Sidste søndag efter 
helligtrekonger. AGT. Kirkekaffe

 6. kl. 15.00 Café. Hanne Ringgaard Møller: Mit politiske liv

 7. kl. 19.00 Taizé-aften

 8. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. AGT

 8. kl. 17.45 Studiekreds om reformationen. AGT

 12. kl. 10.00 Højmesse. Søndag septuagesima. GMJ

 15. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 15. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde 

 19. kl. 10.00 Højmesse. Søndag seksagesima. GMJ

 20. kl. 15.00  Café. Morten Bay-Mortensen:  
Folk og steder på Djursland

 21. kl. 19.00 Taizé-aften

 22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 23. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Morten Øberg 
og Povl Chr. Balslev

 26. kl. 10.00  Højmesse. Fastelavnssøndag. AGT

 27. kl. 15.00  Café. Povl Chr. Balslev: Musikcafé med 
ønskesange 

 28. kl. 19.00  Koncert. Tritonus, Birgitte Øland og  
Søren Ulrich Thomsen

MARTS
 1. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 5. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag i fasten. AGT

 6. kl. 15.00   Café i Scala. Povl Chr. Balslev:  
Gamle danske stumfilm

 7. kl. 19.00 Taizé-aften  

 8. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 12. kl. 10.00   Højmesse. 2. søndag i fasten. GMJ 
Kirkekaffe 

 13. kl. 15.00  Café. Marianne Kjær: Livet, der var engang 
– i Svendborg

 13. kl. 19.30 Koncert. Hlif Sigurjonsdottir

 15. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 19. kl. 10.00 Højmesse. 3. søndag i fasten. AGT

 20. kl. 15.00  Café. Maja Rosendal: Cittaslow  
– hvad er nu dét?

 21. kl. 19.00 Taizé-aften

 22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 22. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde

 26. kl. 10.00 Højmesse. Midfastesøndag. GMJ

 26. kl. 14.00  Familiegudstjeneste.  
AGT/Eik Skibdal Schwarz

 27. kl. 15.00 Café. Kager, kager og endnu flere lækre sager

 29. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 30. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Inger Allan og Ida Hovalt
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Café
Mandage i menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er angivet. 

Der betales 20 kr. pr. arrangement.

I selskab med kirke- og  
kulturmedarbejderen
16. januar

Kom og mød kirkens nye kirke- og kul-
turmedarbejder, Eik Skibdal Schwarz, 
der på årets første café har hele ef-
termiddagen til disposition. Han har 
selvfølgelig været med til caféefter-
middagene i november, men denne dag 
er der mulighed for at tale og samtale, 
udveksle ideer og sammen se hen til 
foråret i hinandens selskab.

Fra planternes verden
23. januar

Hvorfor er tidslen blevet Skotlands 
nationalblomst? Og hvad brugte man 
brændenælder til under 1. verdenskrig? 
Kom og få svar på det og mange andre 
spørgsmål om vores helt almindelige 
planter, når Eva Ladefoged besøger 
vores café. Hun er sognepræst i Ve-
ster Hæsinge og præst i den nye skole-
kirke-tjeneste, som Svendborg Provsti 
er en del af. Vi skal også synge, og Eva 
Ladefoged har udvalgt en buket af de 
dejligste blomstersange fra højskole-
sangbogen.

Den gådefulde musik
30. januar

Inger Allan har altid beskæftiget sig 
med musik – dels som hørelære-pæda-
gog på Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium og senere som rektor 
for Det Fynske Musikkonservatorium! 
Denne eftermiddag fortæller hun om 
sit liv i musikken samt om, hvad det er 
musik gør ved os.

Mit politiske liv
6. februar

Ved denne caféeftermiddag vil lektor 
Hanne Ringgaard Møller fortælle om 
sin vej ind i det politiske liv, om den 
personlige baggrund og om byrådsar-
bejdet i Svendborg Kommune gennem 
de sidste 3 år. Hun vil fortælle om rol-
len som formand for social- og sund-
hedsudvalget og de politikker og sager, 
hun arbejder med. Kerneområderne er 
sundhed for alle, børnenes fremtid og 
et godt liv som ældre. Desuden opbak-
ning til de sociale foreninger og menig-
heder, som arbejder for de sårbare og 
ensomme i samfundet.

Folk og steder på Djursland
20. februar

Tag med på en lystvandring på Djurs-
land med sogne- og kommunikations-
præst Morten Bay-Mortensen som rej-
sefører. Med en stribe flotte lysbilleder 
beretter han om menneskeskæbner og 
egnshistorier, som er med til at give 
Djursland sit særpræg. Fortællingen be-
gynder i landsbyen Homå, hvor Morten 
Bay-Mortensen er født og vokset op på 

Planternes verden Inger Allan Hanne Ringgaard Møller Svendborg Kommune
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en gård. Vi skal bl.a. høre om hverdags-
heltene Søren Kanne og Tage Ingildsen, 
den fredløse bandit Marsk Stig med rø-
verborgen på øen Hjelm og statsmini-
steren Estrup, som var fra Skaføgård og 
overlevede et skudattentat. 

Musikcafé med ønskesange
27. februar

Denne eftermiddag vil forme sig som en 
musikcafé. Alle cafégæsterne har mulig-
hed for at ønske deres yndlingssang og 
begrunde, hvorfor netop denne sang be-
tyder noget for dem. Organist Povl Chr. 
Balslev står for eftermiddagen.

Gamle danske stumfilm
6. marts

Kom til stumfilmseftermiddag. Der vil 
blive vist gamle danske stumfilm sam-
tidig med, at organist Povl Chr. Balslev 
vil akkompagnere filmene på et gam-
meldags kinoorgel. Hvilke film, der 
bliver vist, vil fremgå af dagspressen, 
når tiden nærmer sig. Arrangementet 
foregår i Scala biografen på Centrum-
pladsen.

Livet, der var engang 
- i Svendborg
13. marts

Noget af det bedste for Marianne Kjær 
er, når historien bliver levende som te-
ater i fortælling, sang og musik. Rigtige 
mennesker, der har levet, elsket, hadet, 
konfliktet, drømt og skabt før os. Hun 
har været med til at udvikle ”Livet, der 
var engang”-spillene på nu to faste sce-
ner i de smukke parklignende rammer 
på Assistens Kirkegård i Svendborg. 
Siden 2003 er det blevet til seks kirke-
gårdsspil. Spil nummer syv og otte er 
på vej i 2019 og 2021. For Marianne 
Kjær er det hver gang som en ekstra 
juleaften. Det glæder hun sig til at for-
tælle mere om...

Cittaslow – hvad er nu dét?
20. marts

Måske har du set den orange Citta-
slow-snegl i avisen, i gadebilledet el-
ler på butiksvinduer? Men hvad ér 
det, sneglen står for? Cittaslow er et 
italiensk begreb, der som pendant til 
fastfood blev dannet i samarbejde med 
slowfood-bevægelsen i 1999. Cittaslow 
handler om kvalitet og filosofien om at 
leve det gode liv. Målet med Cittaslow 
er at øge livskvaliteten og fremme vær-
dier som kvalitet, bæredygtighed og 
lokale produkter. Næstformand i Cit-
taslow-rådet, Maja Rosendal Avnbøg, 
fortæller om bevægelsens tilblivelse, og 
om hvordan der arbejdes med filoso-
fien i Svendborg.

Kager, kager og endnu flere 
lækre sager
27. marts

Mel, sukker, æg, smør og så det løse... så 
er der nye kager til det store kaffebord 
i caféen. Vælg selv, hvordan du blander 
og får det til at smage. Tag gerne resul-
tatet med eller kom og smag de andres 
lækre kager. 

Morten Bay-Mortensen Livet der var engang Kager, kager og flere kager!
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Koncerter
Julekoncert 
med Peder Most Gardens brassband

Mandag d. 5. december kl. 19.30
Peder Most Garden tager forskud på 
højtiden og spiller under ledelse af 
dirigent Bjarke Visby Andersen jule-
koncert med bl.a. numre som "Jubilee 
Christmas Prelude" af Philip Sparke, 
"En stjerne skinner i nat" og "The ty-
pewriter" af Leroy Andersson. Gar-
dens tværfløjtekvartet underholder, og 
orkestret spiller til fællessang. Så nyd 
koncerten og kom i julestemning på en 
helt almindelig mandag aften. Dørene 
åbnes kl. 19.00, og der er gratis adgang.

Syng julen ind 
med Sigurd Barrett 

Torsdag d. 15. december kl. 17.00
Kom til et brag af en koncert når Si-
gurd Barrett synger julen ind i Vor Frue 
kirke. Ved koncerten medvirker Vor 
Frue kirkes børnekor. Billetter kan kun 
købes på ticketmaster.dk.

Julekoncert
med Vor Frues kantori

Lørdag d. 17. december kl. 17.00
Årets traditionsrige julekoncert med Vor 
Frues kantori byder udover kendte jule-
satser på ”året der gik” med repertoire 
fra Nordiske korsangerdage, Johannes 
Jørgensen fejring samt musik fra kanto-
riets succesrige medvirken ved den store 
korfestival på Gran Canaria i efteråret.

Helligtrekongersaften
Torsdag d. 5. januar kl. 19.00
Traditionen tro holder vi en stemnings-
fuld musikgudstjeneste helligtrekongers-
aften for at markere, at julen er slut. San-
gerinden Lise Bech Bendix vil sammen 
med organist Povl Chr. Balslev "synge 
julen ud" med satser, der passer til hel-
ligtrekongersaften, og andagten holdes af 
sognepræst Anne-Grete Thestrup. Lise 
Bech Bendix debuterede fra solistklas-
sen i 2014 og har siden været en meget 
eftertragtet sanger både som solist ved 
oratorier, i operaer og som sanger i DR.

Nytårskoncert
med Ollerup efterskole for musik og sang 

Søndag d. 8. januar kl. 19.00
Nytårskoncert med Ollerup eftersko-
les kor, som er et festfyrværkeri af tra-
dition og nyskabelse.

Fyraftenskoncert
med Morten Øberg og Povl Chr. Balslev

Torsdag d. 23. februar kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Morten Øberg, 
saxofon, og Povl Chr. Balslev, orgel og 
klaver. Begge musikere har nyarrange-
ret flere af vores dejlige vintersange, 
som de præsenterer ved denne fyraf-
tenskoncert.

Koncert 
med Tritonus, Birgitte Øland og  
Søren Ulrich Thomsen

Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00
Under ledelse af Lise Bjerno præsente-
rer et af landets allerbedste kor ny og 
original kormusik, som bl.a. er skrevet 
af komponisten Erik Højsgaard. Ved 
koncerten medvirker komponisten på 
elektronik. Hertil kommer den dygtige 
cellist Birgitte Øland samt forfatteren 
Søren Ulrik Thomsen, der har skabt 
det tekstlige univers for aftenens mu-
sik. Søren Ulrik Thomsen vil endvidere 
binde koncerten sammen ved at læse 
egne digte. I en symbiose af spænden-
de sangstemmer, smukke celloklange, 
elektroniske lyde og digtoplæsning vil 
aftenen være et godt bud på nutidig – 
eller måske fremtidig kormusik? Entré 
100 kr.

Peder Most Garden Sigurd Barrett Lise Bech Bendix Morten Øberg Tritonus
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Koncert
med  Hlif Sigurjonsdottir

Mandag d. 13. marts kl. 19.30
Anden koncert i rækken af solokon-
certer med den islandske violinist Hlif 
Sigurjonsdottir. Endnu engang spiller 
violinisten musik af Bach samt et ny-
skrevet værk. Denne gang byder pro-
grammet på Sonata nr. 2 i a-mol, Par-
tita nr. 2 i d-mol, samt et nyt værk af 
komponisten Matti Borg.

Fyraftenskoncert 
med Inger Allan og Ida Hovalt

Torsdag d. 30. marts kl. 16.15
Fyraftenskoncert med Inger Allan, obo, 
og Ida Hovalt, flygel. De vil bl.a. spille 
musik af komponisten Robert Schu-
mann.

Kyndelmissefestival
Kyndelmisse fejres i Vor Frue kirke 
med fem lyskoncerter i den mørke tid.

Koncert 
med Miriam Mandipira and her  
Danish Friends
Mandag d. 23. januar kl. 19.30
Danmarks nye store jazz & gospelsan-
gerinde Miriam Mandipira fra Zimbab-
we gæster Vor Frue kirke, og der venter 

publikum et brag af en koncert. Den 
alsidige kunstner har optrådt ved ad-
skillige kirkekoncerter, på spillesteder 
og festivaler landet over. Hun har nu 
samlet sit eget band: Miriam Mandipira 
& her Danish Friends bestående af Erik 
Sørensen, sax, Ulrik Brohuus, trommer, 
Christian Søgaard, keyboards, og Jens 
Holgersen, kontrabas. Sammen med 
dem vil hun med sin varme og kraft-
fulde stemme uden tvivl vil få nak-
kehårene til at rejse sig på enhver, når 
hun fortolker egne favoritsange inden 
for jazz, gospel, blues og soul. Derud-
over giver Miriam Mandipira prøver på 
populære sange fra sit elskede Afrika. 
Entré 50 kr.

Koncert 
med Povl Chr. Balslev

Onsdag d. 25. januar kl. 19.30
Orgelkoncert med Povl Chr. Balslev, 
som vil spille både de store kendte or-
geltoner af Bach og andre af orgelmu-
sikkens mestre men også præsentere 
nye knap så kendte stykker. En koncert 
der viser orglets alsidighed.

Fyraftenskoncert 
med Eva Østergaard og Povl Chr. Balslev
Torsdag 26. januar kl. 16.15
Fyraftenskoncert med fløjtenist Eva 
Østergaard, som tidligere har spillet i 
Det Kongelige Kapel. Denne koncert 
har fokus på den mere meditative mu-
sik med værker af bl.a. Händel, Bach og 
Rutter. Povl Chr. Balslev medvirker på 
orgel og klaver.

Koncert
med Anne Vilain og Povl Chr. Balslev
Mandag d. 30. januar kl. 19.00
Den lettiske komponist Arvo Pärts mu-
sik præsenteres først ved en koncert i 
Vor Frue kirke med cellisten Anne 
Vilain og Povl Chr. Balslev på klaver 
og orgel. Herefter er der mulighed for 
at gå videre til Scala biografen og kl. 
20.30 se filmen ”The lost Paradise”, 
som er en dokumentarfilm om netop 
Arvo Pärt og hans musik. Før filmen vil 
der være en kort introduktion til kom-
ponisten ved Povl Chr. Balslev. Entré til 
koncert og biograf: 90 kr.

Lyd og lyskunst 
med Morten Schmidt og Sara Arenfeldt
Torsdag d. 2. februar kl. 20.00
Kirken danner denne aften kulisse for 
en fejring af Kyndelmisse. Det sker med 
lyd og lyskunst ved Morten Schmidt og 
Sara Arenfeldt. Se mere i dagspressen.

Tritonus Søren Ulrik Thomsen Miriam Mandipira Eva Østergaard MandipiraHlif Sigurjonsdottir Anne Vilain og Povl Chr. Balslev



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 efter aftale · Mandag fri

Kirke- og kulturmedarbejder: 
Eik Skibdal Schwarz 
Tlf. 6221 1161 
kirkekulturmedarbejder@gmail.com 
Træffes bedst: mandag-torsdag 9.30-14-30

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

Menighedsrådsformand:  
Inge Moritzen 
Toldbodvej 1, 1., 5700 Svendborg 
Tlf. 6221 5013 
formand@vorfruekirke.dk

Kirkebladet redigeres af 
præsterne og medieudvalget.
Kirkebladet bliver omdelt af 
KFUM-spejderne Svendborg, 
Dronningholmsvej 62a.
Gruppeleder Lasse Lapertis, 
tlf. 2061 6591.

www.vorfruekirke.dk

Vi vil gerne invitere alle jer, der går i 3. 
klasse på Haarhs Skole og på Ørkildsko-
len, afd. Byen til at blive minikonfirmand 
ved Vor Frue kirke.

Måske er du døbt, nogen i din familie er 
sikkert blevet konfirmeret, og du overve-
jer måske selv at blive konfirmeret? Det 
kan også være, at du har stået med Bibe-
len og tænkt: "Gad vide, hvad der egent-
lig står i den mega tykke bog?". Vi har 
alle, bevidst eller ubevidst, hovedet fuld 
af spørgsmål og tanker om livet og den 
verden, vi er en del af. 

Nu har du som minikonfirmand mulig-
hed for at blive en del af et fællesskab, 
hvor vi gennem musik, teater, hygge, 
tegning, snak og fortælling vil gå på op-

dagelse i den kristne tro og Bibelens fort-
ællinger. Det bliver hyggeligt, oplysende, 
sjovt og meget spændende.

Undervisningen begynder i uge 3 i januar 
2017. Du vil blive hentet og fulgt tilbage 
til skolens fritidsordning og være ved Vor 
Frue kirke ca. 1 ½ time en gang om ugen. 
Vi mødes i alt ni gange og  slutter med en 
familiegudstjeneste søndag d. 26. marts 
kl. 14.00. 

Tilmelding senest mandag d. 9. januar til 
kirkekontoret, tlf. 6221 1161 eller mail: 
kordegn@vorfruekirke.dk. 

Nærmere oplysning hos kirke- og kultur-
medarbejder Eik Skibdal Schwarz eller 
sognepræst Anne-Grete Thestrup.
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Bliv minikonfirmand!

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  

Ny kirke- og kulturmedarbejder
Velkommen til Eik 
Skibdal Schwarz, der 
fra november er ansat 
i en 20-timers stilling 
som kirke- og kul-
turmedarbejder ved 
Vor Frue kirke. Han 
er uddannet lærer fra seminariet i 
Skårup, har liniefag i kristendoms-
kundskab og undervisningserfaring 
fra primært efterskolemiljøet. Han 
er et musisk og musikalsk men-
neske med blik for kreativitet og 
refleksion. Så konfirmander i alle 
aldre og cafégæster kan glæde sig til 
at få nye idéer og input. Eik vil også 
lejlighedsvis være en del af højmes-
sepersonalet som kordegn.

Samtidig tak og farvel med ønske 
om held og lykke til Maja Nissen, 
der valgte at stoppe som kirke- og 
kulturmedarbejder i sommerens 
løb for at koncentrere arbejdslivet i 
sit eget firma. Tak for flyvefærdige 
tårnugler fra børneklubben, hjælp 
til konfirmandundervisning, gode 
mandagscaféer og idéudvikling af 
bazar til fordel for venskabsmenig-
heden i Beni Mazar!

Inge Moritzen
formand for menighedsrådet


