
1PB

Vor Frue SognVor Frue Sogn
Svendborg · December – Januar – Februar – Marts · 2017 - 2018

Vor Frue kirke i julebelysning
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Det har været et kirke- og kalenderår 
præget af Luther, på alle måder og i nye 
afskygninger. Jeg har aktivt mest fulgt 
med lokalt, men via Kristeligt Dagblad 
og netaviser har jeg læst om Lutherfej-
ringer over hele landet. Og nogle idéer 
vil givetvis leve videre som studiekred-
se, nye gudstjenesteformer, koncertbi-
drag og meget andet i tiden frem mod 
det næste store Lutherår 2036. 

Konkret vil salmesamlingen "Luther-
rosen" blive brugt ved højmesser i Vor 
Frue, sammen med salmesamlingen 
"100 salmer". Kirken har fået stiftets til-
ladelse til at bruge de to samlinger fra 
kirkeåret 2018.

Men med årsskiftets tilbageblik er der 
andet at nævne. Kirkens Korshær i 
Svendborg har en desværre mere og 
mere velbesøgt varmestue, så lokalerne i 
Ørkildsgade var blevet for små. Dårlige 
arbejdsforhold for ansatte og frivillige 
og med trængsel og stressende plads til 
de mange daglige brugere. Det er selv-
følgelig kommet over tid, men nu er der 
taget en ny varmestue i brug, Dronning-
holmsvej 61. Stadig beliggende i Vor 
Frue sogn, det ligger i sognets DNA, at 
det er et sogn med varmestue. 

I menighedsrådet har året været sæd-
vanligt travlt med råds- og udvalgsarbej-
de samt alt det, der følger. Især kommer 
igangsætningen af "projekt nyt menig-
hedshus" til at fylde meget i tiden frem. 
Ja, det er længe siden, at jeg i kirkebla-
det opfordrede menigheden til at tage 
afsked med det nuværende hus, men 
tiden er kommet, nu skal det gerne 
blive et konkret projekt. Og det bliver 
givetvis ikke lutter lagkage at få det for-
handlet på plads, indhentet tilladelser, 
projekteret og bygget, men der er råd 
at hente i provsti, stift og ved eksterne 
samarbejdspartnere.

Tak for 2017 og glædelig jul 
og godt nytår!

Mange hilsner Inge Moritzen
formand for menighedsrådet

På gensyn i 2036
– og i alle årene dertil!
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Menighedsplejen
Vor Frue sogns menighedspleje 
hjælper mennesker, der pri-
mært op til jul har behov for 
en ekstra håndsrækning. Pen-
gene kommer fra indsamlinger 
i kirken samt frivillige bidrag. 

Vor Frue sogn er tilmeldt Sam-
virkende Menighedsplejer, og 
derfor er det muligt at fradrage  
gavebeløb på selvangivelsen.  
Fradraget kan max. være på 
15.600 kr., og der er ikke noget 
mindstebeløb. Ønsker man at 
give en gave til menighedsple-
jen, 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.
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Jubiii, jeg bliver et helt nyt menneske, 
når vi i nat stiller urene tilbage. En time 
mere. Bare sådan. Jeg får tid til at læse i 
MotorClassic, tid til at smøre mine ben 
ind i creme, tid til at bage boller, tid til 
at spille Matador med ungerne, tid til at 
besøge min syge farmor, tid til at kysse 
min kæreste en ekstra gang. Nøj, hvor 
er der meget, vi pludselig får tid til, når 
vi lige får en time mere dumpende ind 
på vores rentefri tidskonto. For kender 
du ikke godt det der med, at når som-
mertiden begynder sidst i marts, så mi-
ster vi en hel time og går i panik over 
den mistede tid? Men når sommertiden 
ophører sidst i oktober, så får vi en hel 
time og bliver totalt euforiske over den 
gave, det er pludselig at have lidt mere 
tid? Hvor er det frygteligt, det er sådan. 
Hvad sker der lige for os? 

Vi taler alt for meget om tid, men glem-
mer at bruge den ordentligt. Når jeg har 
begravelser og bisættelser, så læser jeg 
en tekst fra Prædikerens Bog kapitel 3 
i Det gamle Testamente. En tekst, man 
kan fornemme, der bliver lyttet til og 
reflekteret over. 

Sommertid, voksentid, ventetid, ul-
vetid, træffetid, transporttid, tilbered-
ningstid, taletid, studietid, storhedstid, 
spisetid, spildtid, tilbagebetalingstid... 

Hvad vil du have tid til? 
Præsten og filosoffen K. E. Løgstrup 
skrev engang i en artikel om tid: ”Hvad 
vil det sige at være voksen? At være 
voksen, er, blandt meget andet at mene, 
at det, man udretter, er såre vigtigt. 
Hermed forsøger man nemlig at glem-
me sin egen begrænsning.” I en anden 
sammenhæng udtalte Løgstrup: ”Man 
vil være sit eget livs suveræn. Og alt, 
lige fra arbejde til selskabelighed, be-
lægges derfor med en betydningsfuld-
hed, så at den voksne kan fortrænge, at 
han og hans verden har en grænse.” *   
Er det mon ikke det, det handler om? 
Vi glemmer, fortrænger, visker væk, at 
vores liv her på jorden har en tid. En 
tid til at le, miste, græde, opsøge – og 
være til stede, mens det sker! Vi vil 
være vores eget livs suveræn, vi vil op-
timere, indkassere, tune, effektivisere, 
økonomisere, ekspandere på bekost-
ning af tid til at le, tale, opsøge, plante. 

Den kommende tid går vi ind i advents-
tid, juletid, nytårstid, forårstid – tag dig 
nu tid til at opleve tiderne, sug Guds 
ord dybt ind i dine cellemembraner. ”In-
tet er bedre for mennesket end at glæde 
sig i alt, hvad det gør.” For hvad vil du 
tænke tilbage på, når dit liv er ved at 
ebbe ud? At du var dit eget livs suve-
ræn? At du optimerede og indkasserede 
2 millioner mere om året i virksomhe-
den? Fik 12 i afgangsprojektet? Eller at 
du var til stede i samtalerne med andre, 
plantede håb, humør, var der i de sidste 
minutter i et andet menneskes liv, op-
søgte Gud og Hans visdom?

Måske du sidst i marts kan lade være 
med at gå i panik over at miste en time, 
når uret stilles frem, hvis du hvert mi-
nut fra nu af siger til dig selv: Jeg har tid 
til at le, opsøge, sørge, trøste, lytte, grine, 
VÆRE TIL!

Glædelig jul og godt nytår!
Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen

* David Bugge, med bidrag af Bente Kasper 
Madsen og tekster af K.E. Løgstrup, Løgstrup 
& skolen, Forlaget Klim 2014

Tag dig nu... tid!

”Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. 
En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. 

En tid til at græde, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse. 
En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at tie, en tid til at tale. 

For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.”... 
”Jeg så, at intet er bedre for mennesket end at glæde sig i alt, hvad det gør, det er dets løn.

For ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden.”



Studiekreds: Nye salmer og nye trosbekendelser
Onsdag d. 17., 24. og 31. januar  kl. 17.45-19.15 

1. søndag i advent tager vi et nyt sal-
mebogstillæg i brug i Vor Frue kirke. 
Tillægget hedder: 100 salmer. 

Vi vil afprøve nogle af disse nye 
salmer – én ved hver gudstjeneste. 
I studiekredsen vil vi kunne øve os 
lidt mere og tale om salmernes ind-
hold.  Organist Povl Chr. Balslev ta-
ger sig af melodierne, og sognepræst 

Anne-Grete Thestrup vil tage sig af 
teksterne. Vi vil desuden se på nogle 
af de nye bud på en trosbekendelse, 
som DR fik meget forskellige men-
nesker til at skrive i forbindelse med 
reformationsjubilæet 2017. 

Studiekredsen foregår i menigheds-
huset, Frue Kirkestræde 4. Alle er 
velkomne!4

Bliv minikonfirmand!

I foråret 2018 har du mulighed for at 
blive minikonfirmand i Vor Frue kirke. 
Du vil blive en del af et fællesskab, hvor 
vi gennem musik, teater, hygge, tegning, 
snak og fortælling vil gå på opdagelse i 
den kristne tro og Bibelens fortællinger. 
Det bliver hyggeligt, oplysende, sjovt og 
meget spændende. Tilbuddet gælder alle, 
der går i 3. klasse på Haahrs Skole og på 
Byskolen, afd. Byen. 

Datoer og tidspunkt bliver sendt ud til 
skolerne i løbet af januar.

Spejdergudstjeneste  
for hele familien
Tirsdag d. 5. december kl. 19.00

KFUM-spejderne i Svendborg står for 
denne gudstjeneste, hvor blandt andet 
børn i alderen 8-10 år opfører et krybbe-
spil. Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 
medvirker.  Alle er velkomne.

De ni læsninger
Tirsdag d. 12. december kl. 19.00

De ni læsninger efter engelsk tradition 
er blevet en fast tilbagevendende begi-
venhed i Vor Frue kirke. Kirkerummet er 
stemningsfuldt oplyst af levende lys og 
danner ramme om musik, læsninger og 
fællessalmer. I år indgår bl.a. Taizé-sange 
i programmet. Medlemmer fra menig-
heden medvirker sammen med kirkens 
personale. Bagefter er der kaffebord i 
menighedshuset.

Temadag 
Digte og toner
Mariæ bebudelsesdag 
Søndag d. 18. marts

Det er efterhånden blevet 
en rigtig god tradition, at vi 
holder en temadag på Mariæ 
bebudelsesdag.  Vor Frue kirke 
er jo en Mariakirke. 

Vi begynder i kirken med høj-
messe kl. 10.00. Derefter går 
vi i menighedshuset til en let 
frokost. Husk tilmelding til 
frokosten senest d. 12. marts til 
kirkekontoret.

Efter frokost får vi besøg af 
Søren Ulrik Thomsen, som er 
en af de helt store digtere, der 
kan fylde ord med billeder og 
musik. Han vil læse op af sine 
digte og tale med os om det, 
vi hørte. Se og hør evt. Søren 
Ulrik Thomsens hjemmeside: 
Oktober Boulevard.  

Som afrunding på temadagen 
giver Ida Hovalt, flygel, og Ida 

Franck, cello, en kort 
koncert i kirken kl. 
14.00.

Søren Ulrik Thomsen
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Konfirmandgudstjeneste
Søndag d. 28. januar kl. 14.00

Som led i konfirmationsforberedelsen 
er konfirmanderne med til at forbe-
rede og gennemføre denne gudstjene-
ste. Det sker sammen med sognepræst  
Anne-Grete Thestrup. Alle er velkomne, 
så kom og støt op om konfirmanderne 
ved denne korte temagudstjeneste. 

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 31. januar kl. 17.00

Vi er tæt på Kyndelmisse, som er kirkens 
gamle lysfest. Derfor vil vi ved denne 
stillegudstjeneste tænde mange lys i 
mørket, og høre Jesus kalde sig selv ver-
dens lys og love, at den, der følger ham, 
aldrig skal vandre i mørket men have 
livets lys. Stillegudstjenesten ledes af 
sognepræst Anne-Grete Thestrup og er 
blevet til i samarbejde med kirkens me-
ditationsgruppe og Taizé-gruppen. 

Økumenisk sangaften
Onsdag d. 7. februar kl. 19.00

Svendborg økumeniske komité inviterer 
til sangaften. Repræsentanter fra pinse-
kirken, den katolske kirke og folkekirken 
(Vor Frue kirke) præsenterer salmer fra 
de forskellige kirkers salmetradition. Når 
vi synger sammen, understreger vi fæl-
lesskabet mellem byens kristne kirker. 
Arrangementet foregår i menighedshu-
set, Frue Kirkestræde 4. 

Kom og syng med!

Økumenisk kirkevandring
Palmesøndag d. 25. marts kl. 14.00

Vi begynder kirkevandringen i den katol-
ske kirke og går derfra til Vor Frue kirke 
og videre til pinsekirken, hvor vi slutter 
vandringen med kaffebord. I hver kirke 
holdes en kort påskeandagt med  bøn, 
læsning og salmesang. Det er en rigtig 
god anledning til et besøg i vore nabo-
kirker. 

Kirkevandringen arrangeres af Svend-
borg økumeniske komité.

Velkommen til  
25-års jubilæum!
Ved indgangen til det nye kirkeår kan Conny 
Nielsen fejre 25-års jubilæum i menighedsrådet. 

Det vil blive markeret efter højmessen den 3. 
december. 

Alle er velkomne til at deltage i fejringen.

Taizé-aftner
Et klosterfællesskab i den franske lands-
by Taizé har bidraget til kirkelivet i en 
række lande på hele kloden med enkle, 
meditative sange med kristne tekster og 
bønner til Gud. Som i mange andre dan-
ske kirker er der i Vor Frue kirke fast og 
tilbagevendende Taizé-sang. 

En Taizé-aften i Vor Frue kirke består af 
stille musik, bøn, stilhed og Taizé-sange 
med guitar akkompagnement. De korte 
tekster, som synges gentagende gange, rod-
fæster sig og giver mere og mere mening. 

Gentagelsen, koncentrationen og fæl-
lesskabet giver en særlig berigende op-
levelse. Aftenen slutter med te og kaffe 
i menighedshuset med hygge og snak.

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 forudsæt-
ninger at deltage. Alle er velkommen! 
Yderligere oplysninger fås ved henven-
delse til Steen Poulsen tlf. 2033 1116 
eller Bo Nissen tlf. 2020 7089.
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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.

  
DECEMBER
 3. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag i advent. GMJ 

 4. kl. 13.00  Café. Julefrokost

 5. kl. 19.00  Spejdergudstjeneste for hele familien

 6. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 6. kl. 19.30 Koncert. Bravade   

10. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag i advent. AGT

12. kl. 19.00  De ni læsninger. Efterfølgende kaffebord 
i menighedshuset. AGT

13. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

14. kl. 17.00 Julekoncert. Svendborg musikskole

16. kl. 16.00 Julekoncert. Vor Frues kantori

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

19. kl. 10.00   Julegudstjeneste for vuggestuer,  
børnehaver og dagplejere

20. 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. 17.00 Kristen meditation i kirken

31. kl. 10.00  Højmesse. Julesøndag. GMJ

JANUAR
 1. kl. 16.00   Gudstjeneste. Nytårsdag. AGT 

”Nytårskur” i våbenhuset

 3. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 5. kl. 19.00  Helligtrekongersaften. Musikgudstjeneste. GMJ

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

 8. kl. 15.00  Café. Povl Chr. Balslev: Vi synger løs

 9. kl. 19.00 Taizé-aften

10. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

10. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde

14. kl. 10.00   Højmesse. 2. søndag efter helligtrekonger. AGT

15. kl. 15.00   Café. Irene Gitz Christensen og Tina Karina 
Mortensen: Gode læsetips

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

17. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

17. kl. 17.45  Studiekreds om nye salmer og nye 
trosbekendelser. AGT

21. kl. 10.00  Højmesse. Sidste søndag efter helligtrekonger. GMJ

22. kl. 15.00 Café. Gudrun Fussing: Turen går til Sydafrika

23. kl. 19.00 Taizé-aften

24. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

24. kl. 17.45  Studiekreds om nye salmer og nye 
trosbekendelser. AGT

25. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Nørgaard/Dyrst/Stief

28. kl. 10.00 Højmesse. Søndag septuagesima. AGT

28. kl. 14.00 Konfirmandgudstjeneste. AGT

29. kl. 15.00  Café. Gustav Reck: Fra tommestok til salmebog

31. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. AGT

31. kl. 17.45  Studiekreds om nye salmer og nye 
trosbekendelser. AGT
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GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 22/12, 3/1, 28/2 og 14/3 kl. 10.30
Frøavlen: Den 24/12 kl. 11.00. Den 25/1, 22/2 og 22/3 kl. 10.30

Aktiviteter i

SVENDBORG PROVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk

  
FEBRUAR
 1. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Emma Björling, Rasmus Fribo og 

Povl Chr. Balslev

 4. kl. 10.00  Højmesse. Søndag seksagesima. GMJ  
Kirkekaffe

 5. kl. 15.00 Café. Kristine Albertsen: Odd Fellow Ordenen

 6. kl. 19.00 Taizé-aften

 7. kl. 17.00 Kristen meditation

 7. kl. 19.00 Økumenisk sangaften

11. kl. 10.00 Højmesse. Fastelavnssøndag. AGT

14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

19. kl. 15.00 Café. Rex O. Schade: Ryslinge højskole i 35 år

20. kl. 19.00 Taizé-aften

21. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

21. kl. 19.00  Åbent menighedsrådsmøde

22. kl. 16.15   Fyraftenskoncert.  
Martin Norddahl og Povl Chr. Balslev

25. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag i fasten. AGT

26. kl. 14.00  Café. Besøg på Haahrs Skole.  
Bemærk tidspunkt 

28. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

MARTS
 4. kl. 10.00 Højmesse. 3. søndag i fasten. GMJ

 5. kl. 15.00   Café. Povl Chr. Balslev:  
Den umusikalske digter

 6. kl. 19.00 Taizé-aften 

 7. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

11. kl. 10.00  Højmesse. Midfastesøndag. GMJ

12. kl. 15.00 Café. Simon Høegmark: Depression og natur

14. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

18. kl. 10.00 Højmesse. Mariæ bebudelsesdag. AGT 
 Temadag

18. kl. 14.00 Koncert. Ida Hovalt og Ida Franck

19. kl. 15.00 Café. Kaffebord og kager i lange baner

20. kl. 19.00 Taizé-aften

21. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

21. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde

25. kl. 10.00 Højmesse. Palmesøndag. AGT

25. kl. 14.00 Økumenisk kirkevandring

28. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

29. kl. 10.00 Højmesse. Skærtorsdag. AGT

30. kl. 10.00 Højmesse. Langfredag. GMJ

31. kl. 19.00 Koncertandagt. GMJ

APRIL
 1. kl. 10.00  Højmesse. Påskedag. GMJ

 2. kl. 10.00  Højmesse. 2. påskedag. AGT



Café
Mandage i menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er angivet. 

Ved café-arrangementerne samles ind 
til fordel for menighedsplejen.

Vi synger løs
8. januar

Vi begynder den nye café-sæson og det 
nye år med en sangeftermiddag, hvor 
vi under ledelse af organist Povl Chr. 
Balslev synger løs fra højskolesangbo-
gen. Har du et sangønske, som ikke 
står i sangbogen, er du velkommen til 
at tage tekst og helst også noder med. 
Kom i god tid så vi kan nå at trykke 
den.

Gode læsetips
15. januar

Kom og få inspiration til din vinterlæs-
ning og hør om bibliotekets mange an-
dre tilbud. Bibliotekarer på Svendborg 
Bibliotek Irene Gitz Christensen og 
Tina Karina Mortensen kommer forbi 
med gode læsetips i tasken. Hvis du 
ikke allerede er meldt ind som låner 
på biblioteket, kan det også klares. 

Turen går til Sydafrika 
22. januar 

I sommeren 2017 var Gudrun Fussing 
på en 14 dages tur til Sydafrika. Med 
base i Cape Town oplevede hun landet 
på nærmeste hold. Gennem spænden-
de fortælling og flotte billeder vil hun 
denne eftermiddag tage os med på tu-
ren. Gudrun Fussing er tidligere syge-
plejerske, har i en årrække været med 
i Vor Frue kirkes menighedsråd og er i 
øvrigt flittig gæst i caféen.

Fra tommestok  
til salmebog 
29. januar

Dagens foredrags-
holder er forhen-
værende valgmenig-
hedspræst Gustav 
Reck. Han er uddan-

net tømrer, men tog i begyndelsen af 
1970’erne en læreruddannelse på Den 
Frie Lærerskole i Ollerup. Efterfølgen-
de blev han ansat på Sødinge friskole 
ved Ringe, hvor han tre år senere blev 
leder. Det var her, han for alvor be-
gyndte at føre sine pædagogiske idéer 
og tanker ud i livet. Efter at have læst 
teologi blev han i 1996 præst i Kerte-
minde/Dalby valgmenighed. Han så 
arbejdet inden for friskolen og valg-
menigheden som to sider af samme 
sag, nemlig det grundtvigske menne-
skesyn. Det er oplevelser og tanker fra 
et spændende arbejdsliv, han vil dele 
ud af i caféen.

Odd Fellow Ordenen 
5. februar

“At udbrede venskabets, kærlighedens 
og sandhedens grundprincipper mel-
lem menneskene, at styrke dem i kær-
lighed til Gud og deres næste og lære 
dem, at ord ikke er nok, men at disse 
lærdomme må omsættes i handling, 
for at hver enkelt efter sin evne der-
ved kan bidrage til menneskenes for-
bedring og fuldkommengørelse”. Med 
dette uddrag af Odd Fellow Ordenens 
værdigrundlag er der i sandhed lagt 
op til en spændende eftermiddag i ca-
féen, når overmester Kristine Albert-
sen kommer på besøg og fortæller om 
Odd Fellow Ordenen. 

Ryslinge højskole i 35 år
19. februar

Rex O. Schade, som nu bor i Svend-
borg, var i en lang årrække lærer på 
højskolen i Ryslinge. Han er i øjeblik-
ket i gang med en biografisk skrivning 
om de første 35 år med international 
undervisning på højskolen. Om det og 
om højskolelivet generelt vil han for-
tælle denne eftermiddag.
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Besøg på Haahrs Skole 
26. februar

Kom og få en rundvisning på en mo-
derne privatskole og hør om, hvordan 
det er at være elev og lærer i en grund-
skole i dag. Skolen er netop blevet 
koordinatorskole for et internationalt 
projekt, der får midler fra EU's Eras-
musprogram, der fylder 30 år i 2017.
De øvrige lande, der er involveret er 
Kroatien, Tjekkiet, Slovakiet og Tyr-
kiet. Elever fra 8. årgang samt lærerne 
Mette Bach og Lars Kierulf Larsen 
vil vise rundt på skolen, fortælle om 
projektets indhold og om hvilken 
betydning det kan få for eleverne 
dannelsesmæssigt og for skolens un-
dervisning. Vi mødes kl. 14.00 foran 
skolens kontor. 

Den  
umusikalske 
digter
5. marts

Sidste sommer ud-
kom en bog om dig-
teren Johannes Jo-
hansen, der er kendt 

af de fleste for sine smukke og fine sal-
metekster – mest kendt nok "Du som 
har tændt millioner af stjerner". Orga-
nist Povl Chr. Balslev har skrevet et af 
kapitlerne i bogen. Kapitlet har titlen 
"Den umusikalske digter med de mu-
sikalske salmer". Poul Chr. Balslev vil 
fortælle om digteren og hans tekster, 
og der bliver også lejlighed til at synge.

Depression og natur 
12. marts 

Caféens gæster kan se frem til et spæn-
dende foredrag ved Simon Høegmark, 
som vil fortælle om sine erfaringer 
med at bruge naturen i processen med 
at komme ud af stress og depression. 
Til dagligt er Simon Høegmark pæ-
dagogisk og didaktisk leder af Natu-
rama og Fjord&Bælt. Han er uddannet 
folkeskolelærer, men har desuden en 
række efteruddannelser bag sig, bl.a. 
naturvejlederuddannelsen og kandidat 
ved Instituttet for idræt og sundhed.

Kaffebord og kager  
i lange baner 
19. marts 

Så er der dømt råhygge i caféen. Den-
ne dag er nemlig i den gode smags tje-
neste, idet alle cafégæster opfordres til 
at medbringe hver deres lækre hjem-
mebagte kage til dagens kaffebord. 
Sædvanen tro vil Højskolesangbogen 
være at finde på bordene. Der er lagt 
op til en hyggelig eftermiddag med 
masser af lækkerier og sang. 

9
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Bravade Vor Frues kantoriUngdomskoret SNUK

Fyraftenskoncert med 
SNUK 
Torsdag d. 30. november kl. 16.15

Ungdomskoret SNUK under ledelse 
af Ulrich Klostergaard og Povl Chr.  
Balslev er garant for flotte fremførel-
ser af meget forskellig kormusik, og de 
ca. 50 sangere vil denne eftermiddag 
synge både rytmiske og klassiske satser 
fra deres store repertoire. Koncerten 
fungerer som indsamlingskoncert til 
Vor Frue kirkes venskabsmenighed i 
Egypten.

Julekoncert med  
Svendborg musikskole
Torsdag d. 14. december kl. 17.00

Kom og hør en afvekslende julekoncert 
med Svendborg musikskoles elever. Al-
lerede fra kl. 16.15  spiller blæsere fra 
kirkens tårn.

Julekoncert med  
Vor Frues kantori
Lørdag d. 16. december kl. 16.00

Ved julekoncerten vil Vor Frues kantori 
synge tre forskellige satser over teksten 
“O magnum mysterium” – en latinsk 
tekst, der fortæller om “julemysteriet”. 
De tre satser repræsenterer forskellige 
musikalske tidsperioder. Sidste år til jul 
var organist Povl Chr. Balslev i Cam-
bridge, England for at høre St. John's 
College Choir's julerepertoire. Et par 
af satserne herfra indgår således også i 
koncerten, ligesom der selvfølgelig er 
kendte danske julesatser på program-
met. Og så indeholder koncerten også 
et par fællessalmer, så publikum får an-
ledning til at synge sammen med koret!

Koncert med Bravade
Onsdag d. 6. december kl. 19.30

Den finske blokfløjtekvartet Bravade er 
internationalt kendt med koncerter i 
bl.a. Japan, Norge og Holland. Koncer-
ten denne aften, der samtidig marke-
rer Finlands 100 års jubilæum, består 
af musikalske perler fra renæssancen 
og barokken. Under renæssancen blev 
blokfløjteensemblerne en væsentlig 
del af såvel ballerne ved hofferne, som 
ved kirkelige fester. Koncerten byder 
således på et meget varieret program. 
Entré 75 kr. som går til Nordisk sam-
arbejde.

Koncerter
Adgang til koncerterne er gratis,  
når ikke andet er nævnt
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Sofie Ljungdahl Ollerup efterskole Bo Stief Emma Björling Martin Nordahl

Fyraftenskoncert med  
Nørgaard/Dyrst/Stief
Torsdag d. 25. januar kl. 16.15

Sidste år måtte koncerten med bastri-
oen desværre aflyses pga sygdom, men 
nu kan vi heldigvis præsentere koncer-
ten som start på årets fyraftenskoncer-
ter. Musik for tre bassister er ikke no-
get, man hører til hverdag. Der er lagt 
op til en stemningsfuld eftermiddag, 
når trioen spiller musik, der knytter 
sig til ”nuet”. Trioen består af bassisten 
Bo Stief, som vil være kendt af mange 
både for sit virke i forskellige orkestre 
og som solist, samt de to unge talenter 
Mads Nørgaard og Mads Dyrst.

Fyraftenskoncert med 
Emma Björling, Rasmus 
Fribo og Povl Chr. Balslev
Torsdag d. 1. februar kl. 16.15

I anledning af kyndelmisse præsenteres 
en ekstra fyraftenskoncert med nordiske 
salmetoner. Sangerinden Emma Björling 
er kendt fra folkemusik-trioen ”Konge-
ro”, og hun vil sammen med saxofoni-
sten Rasmus Fribo og Povl Chr. Balslev 
på orgel/flygel udforske den særlige fæl-
les nordiske tone inden for salmemelo-
dier fra alle de nordiske lande.

Fyraftenskoncert med 
Martin Norddahl
Torsdag d. 22. februar kl. 16.15

For år tilbage var eftermiddagens so-
list elev af Povl Chr. Balslev. Siden da 
har han taget diplomeksamen fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium 
samt deltaget ved flere mesterkurser. 
Martin Norddahl er nu organist ved 
Skovvejskirken i Ballerup. Ved denne 
koncert spiller han bl.a. værker af Bach 
og Sweelinck samt transskriptioner af 
Bartók. Derudover vil han improvisere 
over et par kendte salmemelodier.

Helligtrekongersaften
Fredag d. 5. januar kl. 19.00

I år fejres helligtrekonger med en mu-
sikgudstjeneste i Vor Frue kirke under 
medvirken af sangerinden Sofie Ljung-
dahl. Hun vil bl.a. synge satser fra Povl 
Chr. Balslevs helligtrekongerskantate 
samt anden musik, der på fineste vis 
slutter julen af. Andagten holdes af 
sognepræst Gitte Meyer Jørgensen.

Nytårskoncert med  
Ollerup efterskole for  
musik og sang 
Mandag d. 15. januar kl. 19.00

I lighed med tidligere giver Ollerup ef-
terskoles kor en koncert i Vor Frue kir-
ke. I år dog ikke som en søndagskoncert 
men i stedet mandag aften. Det bliver 
et festfyrværkeri af musik, når de 114 
sangere synger nye numre men også 
numre, der traditionen tro skal være på 
programmet til deres nytårskoncert.

Påsken 2018
Da sidste torsdag i marts måned 
i år er Skærtorsdag byder marts 
måned ikke på nogen fyraftens-
koncert. Påsken byder dog på 
ekstra musik med solister på alle 
helligdagene samt musikandagt 
påskelørdag. Mere om dette i 
næste kirkeblad.



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. 2112 5051  
kirkekulturmedarbejder@gmail.com 
Træffes bedst: mandag-torsdag 12-15

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, 
tlf. 2061 6591.

www.vorfruekirke.dk

I Vor Frue kirke tager vi et nyt salme-
bogstillæg i brug 1. søndag i advent.  
Der er allerede udgivet mange nye sal-
mer og flere salmebogstillæg. Vi har 
besluttet at begynde med tillægget, der 
hedder: 100 salmer. 

For at vi kan lære tillægget at kende og 
synge med på de nye salmer, vil vi synge 
en ny salme hver søndag. 

Denne salme vil organisten indøve med 
alle, der kommer søndag kl. 9.45 i kirken.
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77Kirkekontor:
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.

Nye salmer i kirken 

Julehjælp
Vor Frue sogns menighedspleje uddeler julehjælp til økonomisk  

trængende i sognet. Ansøgningsblanketter vil ligge fremme i  
Vor Frue kirkes våbenhus, eller de kan afhentes på kirkekontoret. 

Den udfyldte blanket afleveres til kirkekontoret,  
Frue Kirkestræde 4, evt. i postkassen. 

Ansøgningsfrist er søndag den 3. december. kl. 12.00.


