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Udsnit af Trondur Paturssons glasmaleri i Vor Frue kirkes nordfløj
Foto: Gudrun Fussing



Det er en absolut beslutning, dette skal 
ikke handle ret meget om Luther, det 
gør – næsten – alt i år, hvis jeg tager et 
blik på de mange mails, som jeg mod-
tager til kirken med foredragsforslag, 
teater, koncerter osv. Jeg vil igen henvise 
til at følge med på provstiets og stiftets 
hjemmeside, der er alt muligt i fejrin-
gens tegn. 

Blot dette om årets emne, jeg var til re-
ception i Odense domkirke, startskud-
det på fejringen af reformationsåret. 
Med øl, kage og en nyskrevet salme, 
af Holger Lissner, den kommer jubi-
læumsdeltagerne til at lære at kende i 
årets løb, vil blive brugt ved diverse fej-
ringer. Nem at lære, lyder velkendt fra 
1. tone, men det er jo ikke et oplevelses-
kriterium for de mange og vidt forskel-
lige musikalske oplevelser, som Vor Frue 
byder på og nyder respekt for. 

Med egne kor og musikere, men organi-
sterne er gode til at skabe et musikpro-
gram, der spænder vidt og bredt både 
i stil og besætning. I begyndelsen af fe-
bruar var jeg til en lys/lyd-forestilling. I 
en meget lidt oplyst kirke, så de fleste 
gik glip af at se aftenens instrument, der 
var helt sit eget.

Og lige til afslutning: Hvem af jer kom 
også til at mindes Otto Sigvaldi... der i fest-
klædning gik rundt i Svendborg og solgte 
"Hindbærbrus og Kragetæer" fra barne-

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

Vor Frue sogn er tilmeldt Samvirkende Menighedsplejer, og derfor er det muligt at fradrage gavebeløb på selvangivelsen. Fra-
draget kan max. være på 15.600 kr., og der er ikke noget mindstebeløb. 

Ønsker man at give en gave til menighedsplejen, sker det således: 

1. I ndbetal 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.

Nu med el-kedel. vognsboden? Det fantastiske instru ment 
fra koncerten i kirken kunne have været 
hans en-mandsorkester. Og nej, hans tek-
ster blev ikke slået op på en kirkedør og 
startede en revolution, men næsten!

Godt forår, kom og lyt og nyd de mange 
koncerter ude og inde!

Mange hilsner, Inge Moritzen,  
formand for menighedsrådet 



Umiddelbart ly-
der det som en 
spøjs indledning i 
et telefonopkald, 
men ved nær-
mere eftertanke 
er det faktisk et 
rigtig godt ud-
gangspunkt for 

en samtale. Faktisk kan alle ringe til en 
præst og sige: ”Hallo, her er jeg – jeg har 
det svært!” Utroligt mange mennesker 
går rundt og kæmper med problemer i 
dagligdagen, har ondt i sjælen. Og er der 
noget, som er relevant at henvende sig 
til en præst med, så er det, når man har 
brug for sjælesorg, fordi livet har slået 
én omkuld. Præster er uddannede i at 
pleje folks sjæle!

Jeg oplever jævnligt, at folk ringer og be-
der om en samtale. Det er godt, de gør 
det! Men jeg oplever i stigende grad, at 
folk siger: ”Jeg ville egentlig så gerne have 
ringet til dig, efter min datter døde, da jeg 
blev skilt, blev uvenner med min far, fik 
en depression på grund af mobning, dum-
pede til min første eksamen, min kæreste 
var utro, da jeg blev ramt af kræft, tænkte 
over døden, havde selvværdsproblemer 
– men det var svært at tage telefonen og 
ringe op, for kan man tale med en præst 
om alt?” Ja, det kan man. Præster er altid 

parate til at tilbyde sjælesorgssamtaler. 
Og der er ingen grænser for, hvad man 
kan tale om. Man kan betro en præst alt.

Fordelen ved en sjælesorgssamtale med 
en præst er, at præsten ikke skal føre 
journal eller rapportere informationer 
videre i et sundhedssystem. Præsten 
registrerer ikke noget nogen steder, be-
handler ikke og har absolut tavsheds-
pligt. Præsten lytter. Stiller spørgsmål, 
der åbner samtalen og er 100 % til stede 
og nærværende.

Behovet for samtaler med præster er no-
get, man har mærket på landsplan. Den-
ne efterspørgsel har fået Folkekirken 
til at åbne en hjemmeside, der hedder 
sjælesorg.nu. Der kan alle skrive ind og 
chatte med en præst fra Folkekirken om 
livets svære spørgsmål. En mail-korre-
spondance skal ikke erstatte en person-
lig samtale, men for nogle kan det måske 
være lettere at henvende sig på skrift og 
på den måde indlede en samtale end at 
skulle forklare et problem i en telefon.

Sjælesorg.nu åbnede den 1. februar 
2017 og allerede få dage efter åbningen, 
havde over 200 danskere henvendt sig 
med spørgsmål. Hjemmesiden er støt-
tet i tre år af Folkekirkens Fællesfond og 
landets ti stifter. Mail-korrespondancen 

på sjælesorg.nu er fortrolig og bliver 
slettet, når samtalen er slut. Sjælesorg.
nu er et rigtig godt initiativ. En indgang 
for mange til at få taget hul på en svær 
samtale, som senere kan munde ud i, at 
man aftaler et personligt møde med sin 
egen sognepræst.

Jeg ønsker alle i sognet en glædelig på-
ske og et solbeskinnet forår!

Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen
Tlf. 6222 3117, mail: gmj@km.dk

”Hallo, her er jeg”
– sådan var der én, der engang ringede og sagde til mig
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Åbningstiderne på  

sjælesorg.nu 
Mandag-torsdag 
kl. 13.00-17.00
og 19.00-22.30.
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Økumenisk  
kirkevandring
Palmesøndag d. 9. april kl. 14.00

Det er en god og gammel påsketradi-
tion, at vi palmesøndag har en kirkevan-
dring mellem tre kirker i Svendborg.

I hver kirke er der en kort andagt over 
et fælles tema. De forskellige kirkerum 
og de forskellige sangtraditioner peger 
på mangfoldigheden i det kristne kirke-
liv, mens påskeevangeliet understreger 
enheden! Vi er som kristne på vandring 
sammen. Kirkevandringen skal minde 
os om, at det fælles altid vil være større 
og vigtigere end forskellighederne. 

I år holdes første andagt i den katolske 
kirke. Derfra går vi til Vor Frue kirke og 
slutter i Frelsens Hær. Der er kaffebord 
efter den sidste andagt. 

Kom og gå med!

Svendborg økumeniske komité

Ungdomsgudstjeneste  
med SNUK
Tirsdag d. 18. april kl. 19.00

Denne aften vil Svendborgs Nye Ung-
domskor SNUK synge både klassiske 
og rytmiske sange og oplæse tekster, de 
selv har skrevet. Temaet for gudstjene-
sten er støj! SNUK dirigeres af organi-
sterne Ulrich Klostergaard og Povl Chr. 
Balslev. Ungdomsgudstjenesten ledes af 
sognepræst Gitte Meyer Jørgensen.

Menighedsmøde
Onsdag d. 19. april kl. 19.00

I forbindelse med menighedsrådsmø-
det d. 19. april holdes menighedsmøde 
i Vor Frue kirke. Mødet begynder kl. 
19.00 i menighedshuset. Der vil fra d. 
8. april kunne ses en dagsorden for me-
nighedsmødet på kirkens hjemmeside.

På menighedsrådet vegne
Inge Moritzen

Temadag

Reformationen i 15-1600- 
tallets billedkunst
Søndag d. 2. april kl. 10.00

Temadagen begynder med høj-
messe, hvor pensioneret sogne-
præst Mogens Dalsgaard prædi-
ker. Mogens Dalsgaard har været 
sognepræst i Uldum-Langeskov 
og er gift med Jette Dissing, der er 
eftermiddagens foredragsholder. 
Jette Dissing er teolog og kunsthi-
storiker og en rigtig god formidler. 
Jette Dissing vil fortælle om Re-
formationen i 15-1600-tallets bil-
ledkunst. 

Inden foredraget er der en let fro-
kost i menighedshuset. Tilmelding 
til frokosten senest d. 28. marts til 
kirkekontoret. Pris 20 kr. 

Temadagen slutter med koncert 
kl. 14.00, hvor Povl Chr. Balslev, 
orgel, og Susanne Skov, valdhorn, 
fortolker Maria-salmer og Luther-
salmer.

I forbindelse med temadagen vil 
der desuden blive plantet et Lu-
ther-æbletræ på kirkens plæne.
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5....10....15....20....25....30 år

Tur til Sorø klosterkirke og Korsbæk på Bakken
Mandag d. 12. juni kl. 8.00 

Vor Frue kirke arrangerer en spændende 
heldagstur til Sorø klosterkirke og Bak-
ken, hvor der efter planen er rundvis-
ning i Korsbæk, som er en kopi af den 
by, vi kender fra Matador. I forbindelse 
med rundvisningen vil der være aftens-
mad på Postgaarden.

Program for dagen:
  8.00 Afgang fra Vor Frue kirke
10.00 Rundvisning i Sorø klosterkirke
12.00 Frokost
  Ankomst til Bakken med mulig-

hed for at gå rundt på egen hånd 
et par timer

15.30 Rundvisning i Korsbæk
18.00 Middag på Postgaarden
20.00 Retur til Svendborg
23.00 Hjemkomst

Undervejs vil der blive serveret kaffe og 
dejlige hjemmebagte boller. Frokosten 
består af lækre sandwich, og på hjemtu-
ren vil der være frugt og chokolade samt 
kaffe. Prisen for at deltage er 450 kr. pr. 
person. Billetsalg på kirkekontoret fra 
18. april, kun kontant betaling.

Evt. yderligere information om turen 
hos kirke- og kulturmedarbejder Eik 
Skibdal Schwarz, tlf. 6221 1161, mail: 
kirkekulturmedarbejder@gmail.com. 

Festgudstjeneste
 Fredag d. 28. april kl. 17.00

Kirkens Korshær i Svendborg kan 
i april fejre 30 års jubilæum. I den 
anledning holdes der festgudstjene-
ste i Vor Frue kirke med biskop Tine 
Lindhardt. Alle er velkomne til fest-
gudstjenesten.

I jubilæumsugen vil der i genbrugsbu-
tikkerne i Møllergade, Ryttermarken 
og Vester Skerninge være fejring af de 
første 30 år med Kirkens Korshær i 
Svendborg.

Korshærsrådet i Svendborg

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 10. maj kl. 17.00

I en hektisk hverdag kan det opleves be-
friende at gå ind i et stille rum, hvor der 
ikke skal ske en hel masse. Kirkerummet 
er i sig selv et meditativt rum, og når 
gudstjenesten rammer den samme tone, 
mærkes det som en fælles vejrtrækning, 
hvor alle ånder bibelord og velsignelse 
ind og ånder ud i Taizé-sang og bøn. 
Stillegudstjenestens form er blevet til i 
samarbejde mellem sognepræst Anne-
Grete Thestrup og den kristne medita-
tionsgruppe, der mødes i Vor Frue kirke 
hver onsdag kl. 17.00. 

Salmesang på dansk, 
engelsk og tysk
Søndag d. 23. juli kl. 10.00

Ved denne gudstjeneste vil alle tekster 
og salmer kunne læses/synges på dansk, 
engelsk og tysk samtidigt! Det lyder 
både lidt sjovt og helt rigtigt, når forskel-
lige sprog blandes og smelter sammen. 
Vi håber, at både turister på besøg i 
Svendborg og herboende med lyst til en 
lidt anderledes gudstjeneste, vil komme 
og synge højt. Der vil være en forfrisk-
ning i våbenhuset efter gudstjenesten.

Samtale om tro
Onsdag d. 17. maj kl. 17.45

I et åbent samtaleforum taler vi om tro-
ens indhold og betydning i vore liv. Alle 
kan være med. Samtalen, der ledes af 
sognepræst Anne-Grete Thestrup, fore-
går i menighedshuset og slutter kl. 19.15.
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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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 2. kl. 10.00  Højmesse. Mariæ bebudelsesdag. Temadag.  
Pens. sognepræst Mogens Dalsgaard

 5. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 9. kl. 10.00 Højmesse. Palmesøndag. GMJ

 9. kl. 14.00  Økumenisk kirkevandring fra den katolske 
kirke

 10. kl. 19.30 Koncert. Nørgaard/Dyrst/Stief

 12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 13. kl. 10.00 Højmesse. Skærtorsdag.  
  Mai Bjerregaard Andersen

 14. kl. 10.00 Højmesse. Langfredag. AGT

 15. kl. 19.00 Koncertandagt. Højtidskvartetten/AGT

 16. kl. 10.00 Højmesse. Påskedag. AGT

 17. kl. 10.00 Højmesse. 2. påskedag. GMJ

 18. kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste med SNUK/GMJ

 18. kl. 19.00 Taizé-aften

 19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 19. kl. 19.00 Menigheds- og menighedsrådsmøde

 23. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag efter påske. GMJ

 23. kl. 19.30 Koncert. Syng Selected 

 26. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 26. kl. 19.30 Koncert. Exultate kvartetten

 27. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Jens Adam Hørning 

 28. kl. 17.00  Kirkens Korshærs festgudstjeneste. Biskop 
Tine Lindhardt

 30. kl. 10.00 Højmesse. 2. søndag efter påske. AGT

MAJ
 2. kl. 19.00 Taizé-aften

 3. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

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

 10. kl. 17.00 Stillegudstjeneste.  
  Meditationsgruppen/AGT

 12. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation. 
Bededag. GMJ

 14. kl. 10.00 Højmesse med konfirmation. 
  4. søndag efter påske. GMJ

 16. kl. 19.00 Taizé-aften

 17. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 17. kl. 17.45 Samtale om tro 

 17. kl. 19.30 Koncert. David Danholt og Povl Chr. Balslev

 19. kl. 18.00 Kormaraton

 21. kl. 10.00 Højmesse. 5. søndag efter påske. AGT 
  Kirkekaffe

 21. kl. 16.00 Koncert. Septimuskoret

 24. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 25. kl. 10.00 Højmesse. Kristi himmelfarts dag. GMJ

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

 30. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Maria Lantz og Ida Hovalt

 30. kl. 19.00 Taizé-aften

 30. kl. 20.00 Koncert. Det Fynske Kammerkor

 31. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 31. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde
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GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 20/4, 23/5 og 14/6 kl. 10.30  
Frøavlen: Den 21/4, 31/5 og 22/6 kl. 10.30

Aktiviteter i

SVENDBORG PROVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk

  
JUNI
 4. kl. 10.00  Højmesse. Pinsedag. GMJ

 5. kl. 10.00 Højmesse. 2. pinsedag. AGT

 7. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken 

 11. kl. 10.00 Højmesse. Trinitatis. GMJ

 12. kl.   8.00 Tur til Sorø og Bakken. Husk tilmelding! 

 13. kl. 19.00 Taizé-aften

 14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 14. kl. 17.00 Koncert. Svendborg musikskole

 14. kl. 19.30  Koncert. Guido Paevatulu, Karsten Hermansen 
og Inger Allan

 17. kl. 10.30 Luther på Torvet i Svendborg

 18. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag efter trinitatis. GMJ 
Kirkekaffe.

 21. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 21. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde. 

 25. kl. 10.00 Højmesse. 2. søndag efter trinitatis. AGT

 27. kl. 19.00 Taizé-aften

 28. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 29. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. HabadeHorn

JULI
 2. kl. 10.00 Højmesse. 3. søndag efter trinitatis. AGT

 5. kl. 17.00  Kristen meditation i kirken

 9. kl. 10.00 Højmesse. 4. søndag efter trinitatis. AGT

 11. kl. 19.00 Taizé-aften

 12. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

 19. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 23. kl. 10.00  Højmesse. 6. søndag efter trinitatis. AGT 
Dansk-engelsk-tysk salmesang  
Forfriskning

 24. kl. 16.15 Klokkespilskoncert. Elisabeth Vitu

 25. kl. 19.00 Taizé-aften

 26. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 27. kl. 16.15 Klokkespilskoncert. Karel Keldermans

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

 30. kl. 11.15 Klokkespilskoncert. Gerald Martindale

 31. kl. 16.15 Klokkespilskoncert. Marc van Bets
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Jytte Damkier 
Jeg er født og opvokset i 
Svendborg. Senere flyt-
tede jeg med mand og 
børn til Tåsinge, hvor 
vi har boet i en lang år-
række. I 2013 vendte vi 
tilbage og har fået vores 

faste tilholdssted i Vor Frue kirke.
Siden min tidligste ungdom har troen 
og livet i kirken haft en stor plads i mit 
liv, og jeg har været aktiv på mange om-
råder i kirkeligt arbejde. Jeg er meget 
glad for nu at ”høre hjemme” i Vor Frue 
kirke og glæder mig til – som nyt med-
lem af menighedsrådet – at tage del i 
arbejdet bl.a. gennem aktivitetsudvalget 
og præstegårdsudvalget.

Karsten Strauss
Efter endt arbejdsliv 
som folkeskolelærer flyt-
tede min kone og jeg 
for godt 4 år siden til 
Svendborg.
Det var naturligt for os 
at ”se os omkring” i fol-

kekirkerne i Svendborg/Rantzausminde-
området, hvor vi bor. Efter grundige 
overvejelser valgte vi at løse sognebånd 
til en af præsterne ved Vor Frue kirke.
Da der i november skulle være valg til 
menighedsrådene, var det naturligt for 
mig at stille op, idet Folkekirken altid 
har fulgt mig.
I det nyvalgte menighedsråd har jeg 

sagt ja til at være formand for kirke- og 
husudvalget, ligesom jeg er medlem af 
præstegårdsudvalget og kirkegårdsbe-
styrelsen. I disse udvalg forventer jeg 
at videreføre den gode samarbejdsånd, 
som jeg har fornemmelse af, der hersker. 
Endvidere vil jeg gerne være med til at 
træffe beslutninger om de kirkelige og 
kulturelle arrangementer, der tilbydes 
kirkens menighed.

Ellen Fruelund
Når man i en årrække 
har nydt at komme i 
Vor Frue kirke – både 
til gudstjenester og 
mange andre gode ar-
rangementer – er det 
naturligt at tage imod 

en opfordring til at lade sig vælge ind i 
menighedsrådet. 
Jeg er opvokset i en præstegård i Søn-
derborg og flyttede senere til Ribe, 
hvor jeg blev uddannet som lærer. Her 
fandt jeg også manden i mit liv. Vi fik 
efterfølgende stillinger i Odense, hvor 
jeg en periode var medlem af Pårup 
menighedsråd, inden vi i 1991 flyt-
tede til Svendborg. Her var jeg lærer – 
først på Rantzausminde Skole, senere 
på Skårup Skole. Jeg har i alle 36 år 
som lærer været glad for mit job og 
altid haft et godt samarbejde med den 
lokale kirke. 
Nu ser jeg frem til en periode i Vor Frue 
kirkes menighedsråd, som mit nye ”ar-

bejde”. Jeg håber, jeg kan bidrage til at 
vedligeholde den gode ånd, der hersker 
her – og være med til at udvikle sam-
arbejdet i og omkring kirken bl.a. gen-
nem personaleudvalget samt kirke- og 
kulturmedarbejderudvalget.

Kirsten Theisen
Jeg har gennem min 
opvækst boet i Kø-
benhavn, hvor min far 
var præst. Er sygeple-
jerske, uddannet på 
Diakonissestiftelsen, 
og har således haft det 

kirkelige arbejde tæt inde på livet.
Igennem 25 år har jeg boet i Ballen, 
men er fornylig flyttet til Svendborg. Jeg 
nyder at bo i byen, tæt ved alt.
Jeg har i mange år været i Sct. Georgs-
gildet, de sidste 9 år som gildemester. 
Det har givet mig mange berøringsfla-
der. Desværre har vi i flere år ikke haft 
tilgang af nye medlemmer og påtænker 
således at drosle Sct. Georgsgildet ned.
I forbindelse med menighedsrådsvalget 
i november sidste år blev jeg valgt som 
suppleant, men er nu pga. en orlov ble-
vet aktivt medlem. Jeg glæder mig til det 
kommende arbejde i menighedsrådet.

Nye i menighedsrådet



98

Lørdag d. 17. juni kl. 10.30

I forbindelse med Luther på Torvet 
lørdag d. 17. juni afholdes torveandagt 
i Vor Frue kirke kl. 10.30 med sogne-
præst Gitte Meyer Jørgensen og kirkens 
børnekor under ledelse af organist Ida 
Hovalt. 

Klokkenist Povl Chr. Balslev vil lige-
ledes spille Luther-salmer fra kirkens 
klokkespil.

Luther på Torvet i Svendborg

Luther-messer med lejlighedskor
I Svendborg provsti afholdes i løbet af 
2017 fire Luther-messer (gudstjene-
ster), som i moderniseret udgave lægger 
sig op ad den messe, Luther holdt.

Musik betød meget for Luther, og han 
omformede sin tids messe til en salme-
messe. Det kommer også til at præge de 
planlagte messer.

Som fællessalmer vil der blive sunget to 
kend te Luther-salmer i en nyskrevet, mo-
derniseret udgave samt to helt nye sal-
mer. Til alle disse salmer har organist Povl 
Chr. Balslev komponeret nye melodier.

Salmen ”Vor Gud han er så fast en borg” 
fastholdes imidlertid i sin nuværende 
tekstudgave, men Povl Chr. Balslev 
komponerer en ny melodi.

Messerne finder sted:
Søndag d. 18. juni kl. 14.00 i Bjerreby kirke
Søndag d. 25. juni kl. 14.00 i Gudme kirke
Søndag d. 8. oktober kl. 14.00 i Vester 
Skerninge kirke
Søndag d. 29. oktober kl. 16.00 i Vor Frue 
kirke, Svendborg

For at understrege musikkens betydning 
indbydes alle til at deltage i et lejligheds-
kor. Koret øver i Vor Frue kirke 1., 8. og 
15. juni samt 5. og 26. oktober mellem  
kl. 16.30 og 18.00. 

Det sker under ledelse 
af organist Ida Hovalt. 
Der kræves ikke spe-
cielle forudsætninger 
såsom nodekendskab 
og korerfaring for at 
deltage i koret.

Deltagelse i lejlighedskoret kan ske ved 
tilmelding hos provstisekretær Hanne 
Eckmann, tlf. 6222 5037 eller mail: 
hae@km.dk med angivelse af navn, tlf. 
og meget gerne mailadresse.
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 Musik i påsken

Koncert med Nørgaard/
Dyrst/Stief
Mandag d. 10. april kl. 19.30

Musik for tre bassister er ikke noget 
man hører til hverdag, men her er lagt 
op til en stemningsfuld aften i den ”stil-
le uge”. Bassisten Bo Stief er kendt af 
mange for sit virke i forskellige orkestre 
og som solist. Han har slået sig sammen 
med de to unge talenter Mads Nørgaard 
og Mads Dyrst, og de vil spille musik, 
der knytter sig til ”nuet”.

Koncertandagt med  
Højtidskvartetten
Påskelørdag d. 15. april kl. 19.00

Sangerne Maria Lantz og Kristine Eiler-
Ernst vil sammen med cellisten Anne 
Vilain og organist Povl Chr. Balslev bl.a. 
opføre Jan Thor Callesens nye værk 
”Stabat Mater”. I forbindelse med kon-
certen vil der være en andagt ved sogne-
præst Anne-Grete Thestrup.

 Koncerter

Fyraftenskoncert med  
Jens Adam Hørning
Torsdag d. 27. april kl. 16.15

Jens Adam Hørning, der er tidligere 
elev af Povl Chr. Balslev, blev sidste 
år optaget på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatoriums orgellinie hos 
lærerne Hans Davidsson og Christian 
Vestergaard. Jens Adam Hørning vil 
spille nogle af de værker, han har arbej-
det med i det forgangne år på konser-
vatoriet.

Fyraftenskoncert med  
HabadeHorn
Torsdag d. 29. juni kl. 16.15 

Eftermiddagens lokale musikere har i 
10 år spillet i Habadekuk og turneret 
Europa tyndt med en kraftfuld blanding 
af folk, rock, salsa og bigband jazz. Nu 
har de dannet deres egen lille gruppe, 
som de kalder Habadehorn. Gruppen 
består af Rasmus Fribo, saxofon, Jakob 
Holdensen, trompet, og Anders Ringga-
ard, trombone. 

Festivalen SyngSydfyn

Koncert med  
Syng Selected
Søndag d. 23. april kl. 19.30

Syng Selected er et rytmisk kor bestå-
ende af 31 sangere fra hele Danmark. 
Koret er formet på initiativ fra ung-
domskorforeningen Syng og består af 
nogle af Danmarks dygtigste unge san-
gere. Koret synger nyarrangeret rytmisk 
musik – alt fra svenske kærlighedsbal-
lader til 80’er-hits. Til en koncert med 
Syng Selected kan publikum forvente 
højt humør, men også inderlighed og 
skrøbelige øjeblikke. Koret dirigeres af 
Line Groth, der har mange års erfaring 
inden for rytmisk kormusik både som 
sanger, dirigent og arrangør.

Koncert med  
Exultate kvartetten
Onsdag d. 26. april kl. 19.30

Exultate kvartetten består af sangerin-
den Lise Bech Bendix samt Christian 
Balslev, violin, Søren Friis, cello og 
Povl Chr. Balslev, orgel. Programmet 
vil byde på musik fra flere tidsaldre og 
bl.a. indeholde kendte arier og orato-
rieværker.

Exultate kvartetten David DanholtSyng SelectedJens Adam Hørning

Musikere ved påskens 
højmesser: 
Skærtorsdag: Ida Franck, cello 
Langfredag: Maria Midtiby, violin 
Påskedag: Kim Thorsen, basun 
2. Påskedag: Karin la Cour, saxofon
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Koncert med David Danholt 
og Povl Chr. Balslev
Onsdag d. 17. maj kl. 19.30

Det er lidt af en dansk verdensstjerne, 
vi får besøg af denne aften. Tenoren 
David Danholt er uddannet fra opera-
akademiet og har efterfølgende deltaget 
ved utallige mesterkurser. De sidste par 
år har han været en meget efterspurgt 
solist såvel i oratorier som i de store 
operaopsætninger rundt om i verden. 
Som helt ung var David Danholt kir-
kekorsanger på pulpituret i Vor Frue 
kirke, så han vender altså på en måde 
hjem til, hvor det hele begyndte! Ved 
koncerten akkompagneres han af orga-
nist Povl Chr. Balslev. Musikken er bl.a. 
af N.W. Gade, F. Mendelsohn og P.E. 
Lange-Müller. Arrangør: SyngSydfyn. 
Entré: 50 kr.

Kormaraton
Fredag d. 19. maj kl. 18.00

Den traditionsrige kormaraton-aften, 
hvor mange af byens kor deltager med 
hver 2-3 numre.

Koncert med Septimuskoret
Søndag d. 21. maj kl. 16.00

Septimuskoret under ledelse af Ole 
Kongsted skal i Kr. Himmelfartsferien 
på turné til Canterbury. De holder den-
ne eftermiddag generalprøve på deres 
turné-program. Yderligere information 
vil fremgå af dagspressen.

Fyraftenskoncert med  
Maria Lantz og Ida Hovalt
Tirsdag d. 30. maj kl. 16.15

Maria Lantz, sopran, er uddannet på 
Det Kongelige Danske Musikkonserva-
torium hos Tove Hyldgaard. Hun har 
sunget i Radiokoret og er en erfaren so-
list, primært i kirkeligt regi. Maria Lantz 
akkompagneres denne eftermiddag af 
organist Ida Hovalt.

Koncert med  
Det Fynske Kammerkor
Tirsdag d. 30. maj kl. 20.00

Det Fynske Kammerkor under ledelse 
af Alice Granum regnes for at være et af 
landets bedste kor. De besøger Vor Frue 
kirke med et program bestående af nor-
diske korværker bl.a. Vagn Holmboes 
”Sange mod vårdybet” med den smukke 
sats ”Høbjergning ved havet” med tekst 
af William Heinesen.

Koncert med  
Guido Paevatalu, Karsten 
Hermansen og Inger Allan
Onsdag d. 14. juni kl. 19.30

Barytonen Guido Paevatalu har siden sin 
debut på Det Kongelige Teater i 1984 
været en meget populær solist ved tal-
rige forestillinger og koncerter. Denne 
aften synger han et program bestående 
af værker af J.S. Bach – alt fra kantatea-
rier til den smukke ”Bist du bei mir” samt 
værker af Carl Nielsen – det være sig 
både sange samt satser fra Fynsk forår og 
Maskerade. Guido Paevatalu akkompag-
neres ved koncerten af Karsten Herman-
sen, orgel, og Inger Allan, obo. Arrangør: 
SyngSydfyn. Entré: 50 kr.

Povl Chr. Balslev Septimuskoret Maria Lantz Det Fynske Kammerkor
Guido 
Paevatalu

International  
klokkespilsfestival 
Elisabeth Vitu, Frankrig 
Mandag d. 24. juli kl. 16.15 
Karel Keldermans, USA 
Torsdag d. 27. juli kl. 16.15 
Gerald Martindale, Canada 
Søndag d. 30. juli kl. 11.15 
Marc van Bets, Belgien 
Mandag d. 31. juli kl. 16.15 
Mathieu Polak, Holland 
Onsdag d. 2. august kl. 16.15

Se mere på  
www.klokkespilsfestival.dk



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 
Leon Torp Nielsen i samarbejde 
med præsterne.
Kirkebladet bliver omdelt af 
KFUM-spejderne Svendborg, 
Dronningholmsvej 62a.
Gruppeleder Lasse Lapertis, 

www.vorfruekirke.dk

Konfirmationsforberedelsen begynder i 
september 2017, først med et par efter-
middagstimer og fra efterårsferien til 1. 
april i morgentimerne kl. 8.00-9.30. 

Skolerne giver fri til konfirmationsfor-
beredelse enten tirsdag eller torsdag. 
Det vil fremgå af skemaet for 7. kl.

I den kommende sæson vil Gitte Meyer 
Jørgensen undervise tirsdagsholdet og 
stå for konfirmationen søndag d. 6. maj 
2018, og Anne-Grete Thestrup vil un-
dervise torsdagsholdet og stå for konfir-
mationen søndag d. 13. maj 2018. 

Præsterne svarer gerne på spørgsmål om-
kring forberedelsen og konfirmationerne.
Tilmeldingsskemaer til konfirmations-
forberedelsen 2017/18 uddeles på sko-
lerne i slutningen af 6. klasse. Skemaerne 
afleveres på Vor Frue kirkes kirkekontor, 
Frue Kirkestræde 4, gerne inden som-
merferien, men ellers ved skolestart efter 
sommerferien, når skemaet foreligger. 
De tilmeldte konfirmander vil få et brev 
tilsendt i slutningen af august. 

Konfirmander fra sognet, sognets skoler 
og hjem med tilknytning til Vor Frue 
kirke er velkomne.
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Konfirmationerne i 2018

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.

Søndag d. 6. maj ved Gitte Meyer Jørgensen 
Søndag d. 13. maj ved Anne-Grete Thestrup


