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For nogen tid siden så jeg en gadereklame 
med teksten: Den mest behagelige pil-
grimsvandring. Billedet lignede en bjergsti 
på Caminoen, men det var en reklame for 
nogle ret dyre vandresko. Om sådanne 
sko ville gøre turen behageligere er tæn-
keligt, men jeg bliver nødt til at finde no-
get andet fodtøj, hvis jeg skal med på en af 
de lokale gåture i kirkeligt regi i juni 2014.

Kirkens Korshær arrangerer en sommer-
vandring hvert år, i år følger ruten for en 
stor del Øhavsstien på den sydlige del 
af Fyn. Turen fører vandregruppen til 
Svendborg den 3. juni, hvor der i den for-
bindelse bliver arrangeret et møde i me-
nighedshuset kl. 19.30.

I pinsen er der den traditionelle kirkevan-
dring fra flere af kystbyerne med fælles af-
slutningsarrangement i Odense domkirke 
2. pinsedag. Der bliver fremlagt materiale 

i våbenhuset, det nærmere om turen er 
ikke meldt ud endnu.

Helt lokalt arrangerer Vor Frue atter i år 
en fælles gåtur. Det bliver 15. juni umid-
delbart efter gudstjenesten. Og turen går i 
år til Bregninge. Det er denne tur, som jeg 
overvejer at tage del i, men jeg vil være 
helt ærlig – jeg har som behagelighed mit 
buskort med i lommen.
 
Og så vil jeg på mine daglige gåture 
i midtbyen igen i år glæde mig til at se 
dette bed med forskellige forårsblomster 
lyse op på en af de eksisterende smutveje 
fra midtbyen til havnen. 
 

Forårs- og sommerhilsen
Inge Moritzen

formand for menighedsrådet

Ud at gå en tur
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Menighedsmøde
Onsdag den 23. april 
kl. 19.00 

inviteres til menighedsmøde i 
Vor Frue sogn. Mødet finder 
sted i menighedshuset, Frue 
Kirkestræde 4, Svendborg.
 
I forbindelse med menigheds-
mødet afholdes generalforsam-
ling i Vor Frue sogns menig-
hedspleje. Denne del af mødet 
ledes af Conny Nielsen. Dagsor-
den iflg. vedtægter, der kan ses 
på kirkekontoret.
 
Dagsorden for menighedsmødet:

1.  Velkomst ved formanden for 
menighedsrådet

2.  Valg af dirigent. Forslag: Pe-
der Rønnow

3.  Kort beretning i ord og tal om 
året 2013 v/formand og kas-
serer

4.  Debatoplæg ved kirkens præ-
ster om brug af nye og gamle 
tekster og bønner ved guds-
tjenesten

5.  Indlæg og beslutninger fra 
menigheden

6.  Generalforsamling i menig-
hedsplejen 

7. Eventuelt

Mødet slutter senest kl. 20.00.
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I skrivende stund ruller TV-serien Arvin-
gerne over skærmen på DR hver søndag 
aften. Flere gange i serien får vi glimt af 
Vor Frue kirke, da Sydfyn – og Svend-
borg danner ramme om optagelserne. 

Vi følger den excentriske kunstner, Ve-
ronika Grønnegaard, der pludselig dør 
og efterlader sig fire børn. Efter hendes 
død skal arven fordeles. Det bliver grimt. 
Rigtig grimt. De fire børn mødes, og 
alle bærer på traumer fra barndommen. 
Kaos, løgne, misundelse, grådighed, selv-
mord, fortielser. Skeletterne vælter ud af 
skabene, og bodelingen bliver dramatisk 
og fuld af kaos. Fire søskende, der kunne 
have fundet sammen i sorgen, sviner i 
stedet hinanden til. Talemåden: Man 
kender ikke sin familie, før man har prø-
vet at arve sammen med dem, den bliver 
her til virkelighed for fuld udblæsning. 
Det interessante er, at børnene aldrig får 
en ordentlig afsked med deres mor. Der 
er nemlig ingen bisættelse efter hendes 
død. Moderen bliver brændt, og asken 
ankommer i en knaldrød urne til barn-
domshjemmet. Her forsøger børnene 
at arrangere et halvhjertet ritual med 
champagne og en pinlig sang. Manglen 
på et ordentligt ritual skriger til himlen. 
Ja, afskeden med moderen skriger efter 

kristendom! Der er ingen præst, der taler 
hele forløbet, barndommens traumer og 
afskeden igennem med børnene. Ingen 
præst, der kan mægle mellem børnene. 
Få dem til at nå hinanden i sorgen. Der 
er ingen forløsning. Ingen indholdsrige 
salmer, der kan sætte ord på alt det, der 
er at sige ind i en tragisk og sørgelig si-
tuation. Ingen ord, der kan bryde deres 
forhærdede hjerter. Moderen kommer 
herfra på en yderst kold og kynisk måde. 

Død og arv er stadig meget tabubelagte 
emner. Men i Arvingerne bliver fiktionen 
som en ventil, der kan få os til at tage 
nogle af de emner op, vi til hverdag gem-
mer langt væk. Den kan få os til at tale 
om, hvor tomt det er, når man vælger at 
tage afsked med sine kære uden kirken 
som ramme om begravelsen. 

I Bibelen er der også masser af dramaer 
om arvestridigheder. Adam og Eva blev 
allerede i begyndelsen fristet til at tage 
arveforskud på goderne i Paradiset ved at 
forgribe sig på frugten fra Kundskabens 
træ. I lignelsen Den fortabte søn, er arv 
også ét af hovedtemaerne. Den yngste 
søn får sin arv på forskud og bruger den 
på fest, spil og masser af kvinder. Det 
bliver hans storebror så fortørnet over, 

at han ikke kan tage imod sin lillebror, 
da han vender hjem igen, og faderen ta-
ger imod ham med åbne arme. Jalousien 
æder storebroderen op og dømmer ham 
til et liv i evig bitterhed. Men netop her i 
lignelsen Den fortabte søn lærer Jesus os 
om, at der er en anden vej. Nemlig tilgi-
velsen. Den tilgivelse, der skal til, for at 
livet kan komme til igen. Og han lærer 
os gang på gang, at vores lykkebarome-
ter ikke kommer op på 150, bare fordi 
vi arver bedstemor Annas blå kommode 
med sølvgaflerne, hendes Golf i garagen 
og hendes kolde kontanter. 

Vi nærmer os påske. Og intet har større 
værdi end den arv, Gud gav os gennem 
sin Søns død og opstandelse fra langfre-
dag til påskedag. Den opstandelse får vi 
også del i! Nåde, tilgivelse, kærlighed, 
evigt liv. Den arv, der sprænger al fornuft, 
al videnskab, al forhærdelse, al utryghed. 
Den grænseløse kærlighed, opstandelse 
og evighed, der danner rammen om og 
lyser ind over en kirkelig begravelse med 
håb og tilgivelse og 365 dage om året gi-
ver dig og mig nyt livsmod! Den kunne 
have ændret alt for de 4 børn og deres 
pårørende i Arvingerne! 

Glædelig påske! 
Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen
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Hardcore bibellæsning
Palmesøndag d. 13. april og langfredag d. 18. april

Har du lyst til at komme dybere ned 
i nogle af de stærke og meningsfulde 
tekster fra Bibelen, så skal du være med 
i denne studiegruppe! 

Her skal vi bl.a. læse nogle sammen-
hængende kapitler og undersøge, hvor 
stor en virkningshistorie Det gamle 
Testamente har haft i Det nye Testa-
mente. Til den første gang læses Esajas' 
Bog kapitel 52 og 53, der også kaldes 
kapitlerne om Herrens lidende tjener. 
I studiegruppen vil vi i fællesskab læse 
en række tekster fra Det nye Testa-
mente og sammenligne med kapitlerne 

fra Esajas' Bog. Vi tager udgangspunkt 
i bibeloversættelsen fra 1992. 

Da skriftstederne omhandler påskebe-
givenhederne, mødes vi i påskedagene: 
palmesøndag den 13. april og langfre-
dag den 18. april kl. 11.30 – 12.30 i 
Vor Frue kirkes menighedshus. Jeg ud-
leverer arbejdsmateriale, første gang vi 
mødes. Der serveres sodavand, kaffe, 
småkager og frugt. Deltagelse i studie-
gruppen kræver ikke tilmelding. 

Gitte Meyer Jørgensen 
sognepræst

TeMadag: Vi som er søgende
Søndag d. 6. april 
Religionsforskeren, forfatteren og sal-
medigteren Iben Krogsdal lægger op til 
en spændende debat med foredraget: 
Vi som er søgende – salmer til moder-
ne mennesker. 

Iben Krogsdal har som forsker arbejdet 
med moderne menneskers religiøsitet 
og skrevet mange stærke og indholds-
rige salmer. Foredraget handler om 
både nye salmer og om den verden, vi 
lever i. Mennesket lever i dag med nye 
former for magt og afmagt, med nye 
udfordringer og muligheder – og er 
troende på nye måder. Hvad kendeteg-
ner det moderne menneskes måde at 
tro på? Hvordan kan nye salmer passe 
ind i det moderne menneskes liv? Iben 
Krogsdal fortæller i foredraget om kri-

stendommen i forhold til det moderne 
menneske ud fra egen salmedigtning i 
"Vi som er søgende". Hun vil i foredra-
get inddrage salmernes tilblivelse og 
baggrund samt betragtninger om sam-
tiden. Hvad er det for en tid, vi lever 
i? Og hvordan opfatter moderne dan-
skere kristendommen? 

Undervejs i foredraget vil desuden 
blive sunget en række af salmerne 
som fællessange, og der vil være tid til 
spørgsmål og debat.

Dagen begynder med højmesse kl. 10. 
Dernæst frokost i menighedshuset. Efter 
frokosten er der foredrag. Tilmelding til 
frokosten på kirkekontoret senest ons-
dag den 2. april. Frokosten koster 20 kr. Iben Krogsdal
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Salmesang på  
dansk-engelsk-tysk
Søndag d. 27. juli kl. 10.00
I slutningen af juli er der rigtig mange 
turister i Svendborg havn og by. Man-
ge besøger vores kirke i ugens løb, og 
nogle enkelte deltager i højmessen. For 
at komme vore ikke-dansktalende gæ-
ster i møde, trykker vi denne søndag 
salmerne på engelsk og tysk. Og efter 
gudstjenesten vil der være en forfrisk-
ning og mulighed for at hilse på hinan-
den. Kom og syng med! Det lyder her-
ligt og lidt sjovt, når vi synger på flere 
sprog samtidigt!

Anne-Grete Thestrup

Menighedsplejen
Vor Frue sogns menighedspleje hjæl-
per mennesker, der op til jul har behov 
for en ekstra håndsrækning. Pengene 
kommer fra indsamlinger i kirken samt 
frivillige bidrag.  Vor Frue sogn er til-
meldt Samvirkende Menighedsplejer, 
og derfor er det muligt at fradrage  ga-
vebeløb på selvangivelsen. Fradraget 
kan max. være på 14.500 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 indbeta-
lingen: Gave til Vor Frue sogns me-
nighedspleje, Svendborg.

2.  Oplys navn og CPR nr. til Samvir-
kende Menighedsplejer på tlf. 3646 
6666 eller mail: smp@menigheds-
plejer.dk. Evt. tvivlsspørgsmål kan 
også rettes hertil.

Sommercafé   
Mandag d. 16. juni kl. 14.00

Som noget nyt vil vi prøve at udvide 
café-programmet med en sommercafé. 
Vi begynder i kirken med en kort mu-
sikandagt og går derefter i menigheds-
huset til foredrag og kaffebord. 

Museumsinspektør Esben Hedegaard 
kommer og fortæller om Svendborgs 
gamle sommerudflugtsmål. I 2012 var 
Svendborg Museum med til at redde 
og renovere Musiktribunen ved Rot-
tefælden. Arbejdet gav en masse viden 
om lystskovene, som Svendborg havde 
ikke mindre en tre af: Caroline Amali-
elund, Christiansminde og Høje Bøge. 
Museumschef Esben Hedegaard for-
tæller i sit oplæg om liv og glade dage 
i lystskovene, et leben som byens præ-
ster i slutningen af 1800-tallet forgæves 
søgte at lægge en dæmper på. Skovene 
havde hver sit publikum; hvem der gik 
hvor og hvordan svendborgensernes 
brug af skoven har ændret gennem 200 
år, det bliver der også fortalt om.

Der kan arrangeres kørsel for sognets 
gangbesværede. Kontakt venligst kirke-
kontoret tlf. 6221 1161 senest fredag 
d.13. juni. Der betales 20 kr. for kaffen. 
Alle er velkomne!

Fra konfirmandundervisningen

Konfirmandernes
bryllupssalme…

Vi er samlet for at ære
kærligheden mellem to.
Se på jer, hvor er I kære.
Lad nu glæden stadig gro.

I skal stole på hinanden.
Tillid, tro og kærlighed,
som vi giver til en anden.
Giv nu Gud din ærlighed.

Her i kirken skal vi hylde,
finde og forene to.
Husk nu på, at I skal fylde
lige meget – husk at tro.

Bryllupssalmen er skrevet
af konfirmanderne: Andrea, 
Asta, Kathrine, Nadia og Xenia.

Organist Povl Chr. Balslev har 
komponeret en melodi til salmen.
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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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April
 2. kl. 17.00    Kristen meditation i kirken

 5. kl. 19.30   Koncert. Unge fynske sangere og John Høybye

 6. kl. 10.00   Højmesse. Mariæ bebudelsesdag.  
Temadag. Kirkefrokost. GMJ 

 9. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

13. kl. 10.00   Højmesse. Palmesøndag. Studiegruppe. GMJ

13. kl. 14.00   Økumenisk kirkevandring fra Den katolske kirke

16. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

17. kl. 10.00   Højmesse. Skærtorsdag. AGT

18. kl. 10.00   Højmesse. Langfredag. Studiegruppe. GMJ

19. kl. 19.00   påskelørdagsandagt. Jens Schou, klarinet  
og povl Chr. Balslev, orgel/flygel. AGT

20. kl. 10.00   Højmesse. Påskedag. GMJ

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

23. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

23. kl. 19.00   Menigheds- og menighedsrådsmøde.  
Vor Frue menighedshus

24. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Morten Øberg, saxofon 
og povl Chr. Balslev, orgel

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

28. kl. 19.30   Koncert. Calum Stewart & Heikki Bourgault, 
duo og Hal parfitt-Murray, sang

30. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

MAJ
 4. kl. 10.00   Højmesse med konfirmation.  

2. søndag efter påske. GMJ/AGT

 7. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

11. kl. 10.00   Højmesse med konfirmation.  
3. søndag efter påske. AGT/GMJ

14. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

14. kl. 19.30   Koncert. Eva Østergaard, fløjte og povl Chr. 
Balslev, orgel

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

18. kl. 10.00   Højmesse. 4. søndag efter påske. AGT

21. kl. 17.00   Stillegudstjeneste. Meditationsgruppen/AGT

21. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue 
menighedshus

23. kl. 19.00   Kormaraton. lokale kor 

25. kl. 10.00   Højmesse. 5. søndag efter påske. GMJ

26. kl. 19.30   Koncert. Vor Frues Kantori. Kl. 20.30 film i 
Scala

28. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Kvint, sang

28. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

29. kl. 10.00   Højmesse. Kristi himmelfarts dag. AGT
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GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 8/4, 14/5 og 12/6 kl. 13.30  
Frøavlen: Den 8/4, 6/5 og 24/6 kl. 10.30

Aktiviteter i
SVENDBoRG PRoVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk

JUni
 1. kl. 10.00   Højmesse. 6. søndag efter påske. GMJ

 3. kl. 19.30   Kirkens Korshær. Møde i menighedshuset.  
Hervé lognonné

 4. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

 4. kl. 19.00   Koncert. nordisk kordirigent konkurrence 

 8. kl. 10.00   Højmesse. Pinsedag. AGT

 9. kl. 10.00   Højmesse. 2. pinsedag. GMJ 

11. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

15. kl. 10.00    Højmesse. Trinitatis søndag.  AGT 
Efterfølgende kirkevandring med Bregninge som mål

16. kl. 14.00   Sommercafé. Esben Hedegaard

18. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

22. kl. 10.00   Højmesse. 1. søndag efter trinitatis. GMJ

25. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

25. kl. 19.00   Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue 
menighedshus

26. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. inger Allan, obo  
og povl Chr. Balslev, orgel 

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

JUli
 2. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

 6. kl. 10.00   Højmesse. 3. søndag efter trinitatis. AGT

 9. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

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

16. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

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

23. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

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

30. kl. 17.00   Kristen meditation i kirken

31. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Tony nguyen, flygel
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Økumenisk  
kirkevandring
Palmesøndag d. 13. april kl. 14.00

Påsken er alle kristne kirkers største 
højtid. Det har vi i Svendborg i mange 
år markeret med en økumenisk (fæl-
leskirkelig) vandring mellem 3 kirker. 
I år vil vi besøge Den katolske kirke, 
Pinsekirken og Vor Frue kirke, som re-
præsenterer Folkekirken. I hver af kir-
kerne vil der være en kort andagt, og 
der vandres samlet mellem kirkerne. Vi 
mødes i Den katolske kirke og vi slut-
ter i Vor Frue kirke, hvor der efterføl-
gende er kaffebord i menighedshuset.

Svendborg økumeniske Komité

Pinsekirken

Vor Frue kirke

Den katolske kirke

Kirken vandrer
Kirkens Korshær  
vandrer – hvorfor?
I det danske samfund er der ind imel-
lem stor fokus på mennesker i nød, og 
der laves store indsamlinger. Ved disse 
lejligheder samles mange millioner ind. 
Resten af tiden er der også behov for 
opmærksomhed på mennesker, der 
ikke lever under de samme vilkår, som 
de fleste af os. En del af de mennesker 
kommer i Kirkens Korshærs varmestu-
er og på vore herberger. De har et akut 
behov for hjælp, som ikke helt dækkes 
ind af de sociale myndigheder. Derfor 
eksisterer Kirkens Korshær og flere an-
dre organisationer, som arbejder på at 
hjælpe disse mennesker.

Kirkens Korshær vandrer bl.a. for at 
gøre opmærksom på disse menneskers 
situation, og det er i år 6. gang Korshæ-
ren er på landevejen. Vandringen bliver 
en rundtur om Det sydfynske Øhav, 
startende i Faaborg, via Nakkebølle og 
Egebjerg til Svendborg, over Tåsinge 
til Rudkøbing, med træskib til Marstal, 
via Ærøskøbing til Søby og tilbage til 
Faaborg. 

Vandringen finder sted fra søndag d. 
1. juni til pinselørdag d. 7. juni. Van-
drerne er frivillige, brugere og ansatte 
fra Korshærens arbejdssteder, men an-
dre interesserede er velkomne. Kontakt 
Leif Andersen, Dyreborg, 6261 7517 / 
2177 1925 for nærmere oplysning og 
tilmelding.

Undervejs holdes aftenmøder for at 
give mulighed for, at interesserede kan 
høre om det arbejde, Kirkens Korshær 
står midt i. Der vil blive et aftenmøde i 
Vor Frue kirkes menighedshus i Svend-
borg den 3. juni kl. 19.30. Aftenens 
tema bliver: Kirkens Korshær – Et stop 
på vejen, som Hervé Lognonné, ansat i 
Kirkens Korshær i Svendborg, vil for-
tælle om.

Kirkens Korshær byder velkommen til 
vandring og/eller lokalt møde!

Kirkevandring 
Vor Frue kirke – Bregninge kirke  
Søndag d. 15. juni

Vi begynder med højmesse i Vor Frue 
kirke kl. 10.00.  Efter en lille forfrisk-
ning og lidt praktisk orientering van-
drer vi mod Tåsinge. Målet er Breg-
ninge kirke. Undervejs finder vi et kønt 
sted at spise den medbragte madpakke. 
Der bliver mulighed for en rundvisning 
i Bregninge kirke og evt. på Tåsinge 
Museum, som ligger lige ved siden af 
kirken. Besøget sluttes med en salme i 
kirken, og derefter vandrer vi hjem til 
Vor Frue kirke, hvor en kop kaffe slut-
ter dagen af. Skulle du/ I mene, at van-
dreturen er lige lovlig lang, så kan man 
tage bussen hjem. Pris: 20 kr. for kaffen. 
Husk madpakke og gode vandresko.     

Anne-Grete Thestrup



Kristen meditation 
- hvad skal det nu være godt for?

Mange har en travl hverdag og savner 
tid til fordybelse og mulighed for at 
være til stede i nuet. Her kan kristen 
meditation være en mulighed.

Der er stor interesse for at deltage i 
kristen meditation i Vor Frue kirke. 
Her mødes en gruppe hver onsdag for 
at meditere. For mange er det vigtigt, 
at der er tale om kristen meditation. 
De giver udtryk for, at det har person-
lig betydning, at der er et åndeligt fæl-
lesskab. At mødes i en kendt kreds åb-
ner for en dybde, der rækker ud over 
onsdags-meditationen. 

Den første onsdag i måneden holdes 
i forbindelse med meditationen et 
møde med plads til at drøfte forskel-
lige spørgsmål. Ofte er der et valgt 
emne f.eks.: døden, fødsel, nuets kraft,  

 
taknemmelighed, tilgivelse, engle, 
bønspraksis, lys og mørke – hvor er 
Gud henne? Det er gode og indholds-
rige samtaler, hvor alle har mulighed 
for at give udtryk for deres tanker og 
oplevelser. Mange tager udgangspunkt 
i det kristne ord og relaterer det til 
deres egen praksis. I samarbejde med 
sognepræst Anne-Grete Thestrup ar-
rangeres der tre gange om året en 
stillegudstjeneste. Stillegudstjenesten 
giver mulighed for en anden form for 
stilhed og meditation med tekstlæs-
ning, Taizé-sange og stille musik. 

På baggrund af ønske om andre former 
for spiritualitet – herunder grene, der 
rækker ud over meditationen – har en 
del af gruppen deltaget i studiekredsen 
om Taizé-sange og Hildegard af Bingen.

Praksis for den kristne meditation i 
Vor Frue kirke udvikler sig ud fra de 
ønsker og behov, der  opstår i forbin-
delse med meditation og bøn. Grup-
pen er åben for alle, og har nogen lyst 
til at opleve meditationen eller har 
ideer og tanker, er man velkommen 
til at møde op om onsdagen og få en 
snak eller ringe til Lene Bønnelykke 
2761 0651.

På hjemmesiden The World Commu-
nity for Christian Meditation www.
wccm.org kan man finde flere oplys-
ninger om kristen meditation.

Lene Bønnelykke
kontaktperson for meditationsgruppen

Meditation og stilhed

Stillegudstjeneste 
i Vor Frue kirke

Onsdag d. 21. maj kl. 17.00

En halv time med en enkel guds-
tjeneste, hvor der gives plads til 
stilhed og eftertanke. Gudstje-

nesten arrangeres af Anne-Grete 
Thestrup og kirkens meditations-

gruppe. Alle er velkomne.

Bøn 
fra stillegudstjenesten i februar

Kære Gud
Du er én og et med alt.
Jeg er splittet og delt i mit indre.
Giv mig mod og styrke
til at give slip på mit eget
og tro mig elsket og grebet af dig.

Kære Gud
Du er én og et med alt.
Vor verden er splittet og delt.
Selv vore kristne kirker strides.
Giv os mod og styrke 
til at lære af hinanden.

Kære Gud
Du er én og et med alt.
Selv vore familier og venskaber splittes.
Giv os mod til at tilgive og hele.
Gør os til brobyggere. 
Gør os til fredsmæglere i dit navn. 

Amen
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Koncerter
 

Lørdag d. 5. april kl. 19.30

HÅB under ledelse af komponist 
John Høybye
Unge fynske sangere under Folkekirkens 
ungdomskor opfører koncerten ”Håb” – 
et værk komponeret for kor og jazzkvar-
tet af John Høybye, som selv leder kor og 
orkester denne aften. Orkestret tæller så 
prominente navne som: Mads Granum, 
Mads Haaber, Flemming Nilsson og Lau-
rids Thomsen. Så der venter en ganske 
særlig aften med John Høybyes smukke  
musik, unge sangere og en super jazz-
kvartet.

Torsdag d. 24. april kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Morten 
Øberg, saxofon 
Vi er så heldige igen at få besøg af sa-
xofonisten Morten Øberg, som sammen 
med organist  Povl Chr. Balslev vil spille 
musik, der får publikum i forårsstem-
ning. Som ved de foregående fyraftens-
koncerter er den nordiske tone det gen-
nemgående tema.

Mandag d. 28. april kl. 19.30

Koncert med Calum/Heikki  
og Hal Parfitt-Murray 
Calum Stewart & Heikki Bourgault er 
en ung og virtuos skotsk / fransk duo 
i verdensklasse. De spiller keltisk fol-
kemusik med rødder fra De Britiske 
Øer og Bretagne i Frankrig.  Duoen fø-
jer en ny dimension til folkemusikken, 
men altid med forståelsen og respek-
ten for de gamle traditioner intakt. Ved 
denne koncert medvirker også sanger 
Hal Parfitt-Murray, som ikke mindst 
er kendt fra duosamarbejdet med Ni-
kolaj Busk. Entré 80 kr. Se mere på:  
www.calumheikki.com

Onsdag d. 14. maj kl. 19.30

Koncert med eva Østergaard, fløjte  
Eva Østergaard er uddannet fløjtenist fra 
Det Jyske Musikkonservatorium med de-
but fra Solistklassen i 1994. Samme år blev 
hun ansat som solofløjtenist i Det Konge-
lige Kapel. Med sin  interesse for musik af 
nutidens komponister var hun med til at 
skabe ensemblet “Tukutukahh”, som be-
stod af “urinstrumenterne” slagtøj og fløjte. 
Siden 2010 har Eva Østergaard været kam-
mermusiker og solist på freelancebasis med 
talrige koncerter i Danmark, Europa, Kina 
og USA. Eva Østergaard akkompagneres 
af Povl Chr. Balslev, orgel. Entré 100/50 kr. 

Torsdag d. 26. juni kl. 16.15

Fyraftenskoncert  
med Inger allan, obo
Inger Allan, tidligere rektor for det fyn-
ske musikkonservatorium og nu bosat i 
Svendborg, præsenterer sammen med 
organist Povl Chr. Balslev musik af kom-
ponisten Joseph Rheinberger. Publikum 
vil kunne høre udvalgte satser fra hans 
opus 150 og opus 166. Et fælles træk for 
begge disse værker er, at de rummer træk 
fra barokken, samtidig med at de er klart 
romantiske i deres tonesprog.

Torsdag d. 31. juli kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Tony  
Nguyen, flygel
Sommerferiemånedens fyraftenskoncert 
bliver med klavermusik, når pianisten 
Tony Nguyen besøger kirken og spiller 
på vores dejlige flygel. Han er studerende 
ved Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium og har deltaget ved adskillige 
koncerter og konkurrencer. Han har bl.a. 
vundet 1. pris ved Steinway klaverfesti-
valen i 2003 samt ”Dansk Musiker For-
bunds Talentpris" i 2012. Derudover har 
dagens solist vundet 1. pris ved en stor 
musikfestival i Litauen. 
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Joanna StorzKarel KeldermannKvintVor Frues Kantori

Korfestival 
Syng Sydfyn

 

 
Fredag d. 23. maj kl. 19.00 

Kormaraton
Det traditionsrige kormaraton hvor flere 
af Svendborgs dygtige kor synger deres 
”hit-sange”.

Mandag d. 26. maj kl. 19.30 

”Sure on this shining night”  
- koncert og film
Det er lykkedes korfestivalen ”Syng Syd-
fyn” i samarbejde med Vor Frue kirke og 
Scala at kunne vise filmen ”Sure on this 
shining night” i Scala. Det er en utrolig 
smuk film, der handler om den amerikan-
ske korkomponist Morten Lauridsen, som 
bor og arbejder på en lille amerikansk ø. 
Som optakt til filmen inviteres til koncert 
med Vor Frues Kantori i Vor Frue kirke. 
Koret synger ny amerikansk kormusik – 
bl.a. flere værker af Morten Lauridsen: ”O 
magnum mysterium”, ”O nata lux” og selv-
følgelig titelnummeret fra filmen. Koncer-
ten begynder kl. 19.30, filmen vises i Scala 
kl. 20.30. Entré til koncert og film 85 kr.

Onsdag d. 28. maj kl. 16.15

Fyraftenskoncert med Kvint
Det lokale vokalensemble ”Kvint” er 
kendt for sine gennemkomponerede 
a-capella arrangementer med sans for 
den gode fortælling. Herudover er koret 
kendt for sit særlige nærvær med publi-
kum. Mange af korets satser er kompo-
neret og arrangeret af Carsten Borbye 
Nielsen, som selv synger bas i ensemblet. 
Bemærk at denne fyraftenskoncert und-
tagelsesvis afholdes en onsdag. 

Onsdag d. 4. juni kl. 19.00

Nordisk kordirigent finale
Finalekoncert i Nordisk kordirigent kon-
kurrence 2014. Vinderen af konkurren-
cen dirigerer bl.a. sangere fra DR Vokal-
ensemblet. Se mere i dagspressen!

International
klokkespilsfestival

 
Også i år vil man i Svendborg kunne op-
leve klokkespil fra Vor Frue kirkes tårn, 
når Svendborg internationale klokke-
spilsfestival løber af stablen fra mandag 
d. 21. juli og 10 dage frem. Foreløbig er 
koncerter med Karel Keldermann, USA, 
Gerald Martindale, Canada, Stefano Co-
letti, Frankrig og Joanna Stroz, Polen/DK 
på plads. 

Festivalen får besøg af et transportabelt 
klokkespil, og som noget nyt vil pub-
likum – pga. torve-renoveringen – i år 
kunne sidde på kirkens parkeringsplads 
og nyde klokkespilsmusikken. Mere ud-
førligt program følger i dagspressen.
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Musik i påsken
Ved nogle af påskens højmesser med virker forskellige instrumentalister.

Skærtorsdag: Rikke Pedersen, fløjte. Påskedag: Mads la Cour, flygelhorn.

Påskelørdagsandagt  
Påskelørdag d. 19. april kl. 19.00
Ved påskelørdagsandagten medvirker Jens Schou, klarinet sammen med orga-
nist Povl Chr. Balslev. Her vil musikken være præget af, at Jens Schou efter 
mange år som velanskrevet klassisk klarinettist har specialiseret sig i klezmer-
musikken og dens tradition. Ind imellem musikken vil der være tekstlæsning, 
som knytter sig til netop denne dag/aften.



Der foregår i øjeblikket rigtig meget på 
Torvet i forbindelse med projektet Den 
Grønne Tråd. Arkæologer er i fuld gang 
med at undersøge udgravningerne. Det 
bliver spændende at se, hvad der befin-
der sig i jordlagene flere meter under 
Torvet lige foran Vor Frue kirke. 

Det har vist sig, at Torvet er meget ældre 
end hidtil antaget. Torvet er anlagt alle-
rede i 1200-tallet, hvor der var livlig han-
del og aktivitet. Det er vel heller ikke så 
underligt, at der allerede tidligt var han-
del, arbejde og dagligdag lige ved siden 

af Vor Frue kirke, som allerede dengang 
var en vigtig faktor i folks liv og hverdag. 

Alt, hvad der bliver fundet i udgravnin-
gerne, udstilles på Anne Hvides Gård. 
Hver torsdag fra marts til maj (undtagen 
skærtorsdag) vil Anne Hvides Gård såle-
des være åben fra kl. 15.00 - 17.00, så 
man kan følge med i alt det, der dukker 
op fra fortiden. Fra 16.00 - 16.30 vil en 
arkæolog fortælle om fundene og Svend-
borgs historie. Det er Svendborg Mu-
seum og Byhistorisk Arkiv, der står for 
arrangementet. 

Adresser
Præster:  
Anne-Grete Thestrup 
Bagergade 43 · 5700 Svendborg
Tlf. 6221 0135 · agt@km.dk
Træffes bedst: Mandag – torsdag 11.30-12.30
Onsdag tillige 17-18 · Fredag fri.

Gitte Meyer Jørgensen
Ørbækvej 25 · 5700 Svendborg
Tlf. 6222 3117 · gmj@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag - fredag 11.30-12.30
Onsdag tillige 17-18 · Mandag fri.

organister:  
Povl Chr. Balslev 
Tlf. 2160 6258
organist@vorfruekirke.dk 
Træffes bedst: 8-9 · fredag fri. 

Ida Hovalt 
Tlf. 2022 4030
assistent@vorfruekirke.dk 
Træffes bedst: 9-10. · mandag fri.

Kirketjener:  
Torben Knudsen · Tlf. 2830 7047  
Træffes bedst: Hverdage 10-11.

Sognemedhjælper:  
Anne-Gerd Bonde
Tlf. 2840 5094
sognemedhjaelper@vorfruekirke.dk

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

Kirkekontor:
Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg
Kordegne:  Birte-Helene Harlou og 
Birgitte Marcussen 
Tlf. 6221 1161 · kordegn@vorfruekirke.dk
Kontortid: Mandag - fredag 11-14 
Torsdag  dog 11-17
Henvendelse vedr. dåb, vielse og  
bisættelse/begravelse.

www.vorfruekirke.dk
Kirkebladet redigeres af præsterne 
og medieudvalget. 
Kirkebladet bliver omdelt 
af KFUM-spejderne Svendborg, 
Dronningholmsvej 62a.
Gruppeleder Lasse Lapertis,
tlf. 20 61 65 91.

Torvet og Vor Frue kirke
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goddag og farvel!
Kirketjener Thomas Sjølander, der har haft menighedshuset som sit primære arbejds-
område, har med udgangen af januar 2014 valgt at stoppe ved Vor Frue kirke og kon-
centrere sig om andre arbejdsopgaver.  Vor Frue kirke takker for indsatsen og ønsker 
held og lykke i fremtiden.

Menighedsrådsmedlem Kirsten Werner Kyndi fraflytter Vor Frue sogn og forlader der-
med menighedsrådet. I stedet indtræder suppleant Anette Bruun.


