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Vor Frue kirke set fra Havnetrappen 
Foto: Peder Rønnow Pedersen



Jeg er glad for, at mange af de hæmmen-
de regler for vi frivillige nu bliver lem-
pet. Også til gavn for alle os, der gerne 
vil have hjælp af de mange engagerede 
frivilliges idéer og kræfter.

Vor Frue har også en tilknyttet gruppe 
af frivillige, der står for selvstændige til-
tag eller er uundværlige hjælpere. Og i 
mange af kollegakirkene er meget af det 
sociale samvær og aktiviteter i høj grad 
baseret på frivillige hænder.

Men selv de mest engagerede menne-
sker kan ikke være flere steder samtidig. 
Jeg er beundrende medlæser til nogle 
kalendermøder, hvor dagen deles op i 
besøgstjeneste i Røde Kors om efter-
middagen og så lige en madklub for 
flygtningefamilier fra tidlig aften. Og 
det er jo så kun den dag, mange har flere 
lignende dage i ugens løb!

Jeg ved ikke, om manglen på frivillige er 
grunden, men lige nu er Frelsens Hær 
blevet lukket i Svendborg. Stedet har 
i høj grad været baseret på frivillige 
hænder i dagligdagen. Stedet har været 
samlingspunkt og mødested for mange 
gennem årene og et skattet spisested. 
Tak for jeres tid og indsats, jeg ved, at 
institutionen er savnet blandt menighe-
den i Vor Frue.

Og skulle nogen have lyst til at komme 
med i det frivillige, sjove og givende ar-
bejde i sognet, så kom endelig til Vor Frue 
– eller Kirkens Korshær, der er en nær 
samarbejdsorganisation for byens kirker.

På menighedsrådsplan bliver der fra kir-
keåret 2018 og frem mod 2019 igangsat 
en forsøgsordning med det formål at 
gøre det nemmere at være menigheds-
råd. Forhåbentlig. Ordningen skal køre 
i forsøgssogne i mindst 2 år med grun-
dig evaluering og indrapportering. Om 
Vor Frue eller andre sogne i provstiet 
deltager i en del af forsøgsordningen 
vides ikke endnu. Formodentlig vil der 
blive orienteret om emnet på efterårets 
budgetsamråd. Flere af de mest "interes-
sante" forsøg er baseret på samarbejde 
med provstiet.

Mange hilsner 
Inge Moritzen 

formand for menighedsrådet

Det skal være nemmere 

at være frivillig.
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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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Ingen ved, hvor-
når Martin Lu-
thers reform-
tanker nåede til 
Svendborg. Måske 
var det først løse 
rygter og kulørte 
historier om mun-
ken, der med bi-

belen i hånden stod op mod paven og 
kejseren. Måske holdt en hjemvendt 
studerende fra universitetet i Witten-
berg en glødende evangelisk prædiken 
på torvet – på dansk! 

I år markerer vi 500-året for reforma-
tionens begyndelse. I 1517 slog Mar-
tin Luther 95 teser op på kirkedøren i 
Wittenberg. De ramte samtiden som 
en gnist i en krudttønde. Luthers kri-
tik af den katolske kirkes afladshandel 
blev hurtigt til en kritik af den katol-
ske kirkes ledelse og det magtspil, som 
overskyggede kirkens åndelige opgaver. 
Den protestbevægelse, der stillede sig 
bag Martin Luther, fik bred folkelig op-
bakning. Også mange fyrster og konger 
sluttede sig til. Da Martin Luther blev 
lyst i band, begyndte han at nyordne 
sin lokale kirkes ydre og indre anliggen-
der på et bibelsk grundlag. Folk skulle 
høre bibelens ord og præstens prædiken 
på eget sprog ved en gudstjeneste, der 
blev renset for misforståelser og uden-
omsværker. Dåb og nadver blev kirkens 

to sakramenter, og salmesangen skulle 
sikre menighedens aktive deltagelse og 
oplæring i troens indhold. 

I Danmark fandt de lutherske tanker 
hurtigt genklang, og da Christian d. 3. 
fik kongemagten, var vejen banet for re-
formationen i 1536. Enkelte steder i lan-
det greb folk til selvtægt. Kirke inventar 
blev ødelagt og munke blev fordrevet 
fra klostre. Vi har ikke sådanne skildrin-
ger fra Svendborg, men vi ved, at byens 
borgere brændte bispeborgen Ørkild af 
i 1534, og at byen året efter blev plynd-
ret. Det har været en voldsom tid både 
i det ydre og i folks indre. De katolske 
præster fik valget, enten at lade sig om-
skole evangelisk-luthersk eller forlade 
kirken. De fik også muligheden for at 
gifte sig! Vor Frue kirkes middelalderli-
ge inventar (undtagen døbefonten) blev 
udskiftet. Vor Frue kirke havde 7 altre, 
og Mariaalteret har uden tvivl været det 
centrale. Kun kirkens navn blev tilbage. 

Ca. 50 år efter reformationen fik kirken 
sin nuværende altertavle og prædikestol 
og menigheden fik bænke, så den kunne 
koncentrere sig om lange prædikener og 
fælles salmesang. Det var reformations-
tidens voksenundervisning.

Reformationen er et årstal, men også en 
proces, der har taget tid og tilvænning, 
også i vores kirke. Vi har optegnelser, 
der viser, at en gammel messehagel med 
rader af helgener på ryggen stadig var på 
kirkens inventarliste i 1700-årene. Den 
har de helt sikkert ikke haft fremme, når 
biskoppen kom på besøg! 

Jubilæumsåret er en god anledning til 
at genopfriske historien, men også til at 
give vores kirke på landsplan – og her 
hos os i Vor Frue – et åndeligt eftersyn. 
Er det nu også evangeliet og forkyndel-
sen, vi bruger alle vore kræfter og mid-
ler på at fremme?

Sognepræst Anne-Grete Thestrup

Da Vor Frue blev luthersk

Reformationen er et årstal, 

men også en proces, der har taget tid 

og tilvænning, også i vores kirke.
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Høstgudstjeneste
Søndag d. 24. september kl. 10.00

Velkommen til høstgudstjenesten i Vor 
Frue kirke, der vil være festligt pyntet til 
lejligheden. Efterfølgende er der en let 
frokost i menighedshuset, pris 20 kr. Til-
melding til frokost senest tirsdag d. 19. 
september kl. 14.00 til kirkekontoret.

Stillegudstjenester
Onsdag d. 27. september og d. 29. 
november kl. 17.00 -17.30

Ved stillegudstjenesten sætter vi os sam-
men omkring døbefonten og danner en 
lille kirke i den store Vor Frue kirke. Vi 
synger Taizé-sange og salmer, lytter til bi-
beltekster og er sammen i bøn og stilhed. 
Gudstjenesterne ledes af sognepræst 
Anne-Grete Thestrup. Alle er velkomne!

Samtale om tro
Onsdag d. 27. september og d. 29. 
november kl. 17.45-19.15

”Samtale om tro” foregår i menigheds-
huset lige efter stillegudstjenesten, men 
man kan naturligvis deltage i de to ar-
rangementer særskilt. Efter en kop kaf-
fe og en salme taler vi sammen om et 
emne inden for troens verden. I samtale 
får troen nye ord og større klarhed. Vi 
skal ikke overbevise hinanden, men lytte 
og dele tanker og erfaringer om troens 
betydning for den enkelte og for os som 
kirke og folk i en mere og mere seku-
lariseret tid. Samtalen bliver dybere jo 
flere, der byder ind eller bare gerne lyt-
ter med. Jeg modtager gerne forslag til 
samtaleemner. 

Anne-Grete Thestrup

Studiekreds

Modige, seje, dristige, 
stærke kvinder i Bibelen
Onsdag d. 4. oktober samt 1. og 8. 
november kl. 17.45-19.30

Kan vi moderne mennesker mon lære 
noget af de kvinder, vi møder i Bibelen? 
Ja, i den grad! Mange af Bibelens kvin-
der besad et stort mod og havde hand-
lekraft udover det usædvanlige. Nogle 
af dem kastede sig hovedkulds ud i nye 
udfordringer, andre måtte finde sig i at 
indordne sig i bestemte familierelatio-
ner med begrænset handlefrihed. Nogle 
ofrede deres liv på familien, andre brug-
te deres skønhed som et magtmiddel 
til at opnå en god position for både sig 
selv og børnene. Alle er velkomne til at 
deltage i studiekredsen, som finder sted 
i menighedshuset. Tilmelding er ikke 
nødvendig. 

Gitte Meyer Jørgensen

Pilgrimsbevægelsen og 
klosterruten på Sydfyn
Onsdag d. 15. november kl.19.30

Svendborg Økumeniske Komité har 
inviteret Gunnar Kasper Hansen til at 
komme og fortælle om pilgrimsbevæ-
gelsen i historisk og nutidig forståelse og 
om klosterruten her på Sydfyn. Gunnar 
Kasper Hansen har udgivet en række 
bøger i serien: Den Danske Klosterrute. 
I 2015 udkom: Den Danske Kloster-
rute – Sydfyn med Langeland, Tåsinge, 
Thurø og Ærø. Kom og hør et spænden-
de foredrag i godt økumenisk selskab! 
Foredraget holdes i menighedshuset.

Temadag

Luther og Luther-messe
Søndag d. 29. oktober

Temadagen begynder med fore-
drag kl. 14.00 i Vor Frue kirkes 
menighedshus ved sognepræst 
Torkil Jensen. Torkil Jensen, der 
er mangeårig rejseleder på ture "I 
Luthers fodspor", vil i sit foredrag 
tage udgangspunkt i Luthers liv 
og lære og nogle af hans med- og 
modspillere. Samtidig vil Torkil 
Jensen med baggrund i de kirke-
lige forhold ude og hjemme give 
et bud på Luthers aktualitet i dag.

Efter foredraget serveres Luther-
lagkage, Luther-øl, kaffe, te og 
småkager.

Temadagen slutter med en Luther-
messe kl. 16.00 i Vor Frue kirke, 
hvor sognepræst Torkil Jensen er li-
turg og prædikant. Endvidere med-
virker lejlighedskoret, der henover 
sommeren og efteråret har øvet 
sig på de salmer, der synges ved 
Luther-messen. Lejlighedskoret 
ledes af organist Ida Hovalt. 

Tilmelding til foredraget senest 
mandag den 23. oktober kl. 14.00 
til kirkekontoret på tlf. 6221 1161. 
Pris for lagkage og Luther-øl: 20 kr.
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Ny og spændende sæson 
for børnekoret
Vor Frue kirkes børnekor begynder en 
ny og spændende sæson onsdag d. 23. 
august. Koret medvirker ved en række 
gudstjenester og koncerter og er et gra-
tis tilbud for alle sangglade børn i 1.-4. 
klasse. For yderligere information og 
tilmelding kontakt korleder Ida Hovalt 
på mail: assistent@vorfruekirke.dk. Læs 
mere om koret på kirkens hjemmeside.

Gudstjeneste i børnehøjde 
Søndag d. 19. november kl. 14.00 

Som afslutning på undervisningen af 
minikonfirmander er der børnegudstje-
neste med diplomoverrækkelse. Mini-
konfirmanderne vil udstille og fremvise 
ting, de har kreeret gennem forløbet. 
Arrangementet slutter med komsam-
men og spisning i menighedshuset.

Onsdag d. 13. september kl. 14.30

Menighedshuset vil blive fyldt med 
sang og musik, når organist Ida Hovalt 
og hendes børnekor får taget til at løfte 
sig. Kirke- og kulturmedarbejder Eik 

Skibdal Schwarz være til stede for at 
byde kommende minikonfirmander og 
deres forældre velkommen og fortælle 
lidt om undervisningsforløbet.

Bliv minikonfirmand! 
Vi vil gerne invitere alle, der går i 3. klasse på Haarhs Skole og på Ørkildskolen, 
afd. Byen, til at blive minikonfirmand ved Vor Frue kirke.

Måske er du døbt, nogen i din familie er sikkert ble-
vet konfirmeret, og du overvejer måske selv at blive 
konfirmeret? Det kan også være, at du har stået med 
Bibelen og tænkt: "Gad vide, hvad der egentlig står i 
den mega tykke bog?" Vi har alle, bevidst eller ube-
vidst, hovedet fuld af spørgsmål og tanker om livet og 
den verden, vi er en del af.

Nu har du som minikonfirmand mulighed for at 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 hyg-
geligt, oplysende, sjovt og meget spændende. 

Undervisningen begynder tirsdag den 19. september 2017.  
Du vil blive hentet og fulgt tilbage til skolens fritids-
ordning og være ved Vor Frue kirke ca. 1½ time en gang 
om ugen. Vi mødes i alt ni gange og slutter med en 
familiegudstjeneste. 

Tilmelding senest den 13. september til kirkekontoret, 
tlf. 6221 1161 eller mail: kordegn@vorfruekirke.dk. 

Nærmere oplysning hos kirke- og kulturmedarbejder 
Eik Skibdal Schwarz eller sognepræst Gitte Meyer  
Jørgensen.

Velkommen til nye minikonfirmander
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PRÆSTER
AGT: Anne-Grete Thestrup
GMJ: Gitte Meyer Jørgensen

KIRKEBIL
Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke bestilles  
på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.
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AUGUST
 2. kl. 16.15 Klokkespilskoncert. Mathieu Polak

 2. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 6. kl. 10.00 Højmesse. 8. søndag efter trinitatis. GMJ

 8. kl. 19.00 Taizé-aften

 9. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

 9. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde

 13. kl. 10.00  Højmesse. 9. søndag efter trinitatis. AGT 
Kirkekaffe

 16. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

 20. kl. 10.00 Højmesse. 10. søndag efter trinitatis. GMJ 

 22. kl. 19.00 Taizé-aften

 23. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 27. kl. 10.00 Højmesse. 11. søndag efter trinitatis. GMJ

 30. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 31. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Ida Franck og Ida Hovalt 

SEPTEMBER
 1. kl. 20.00  Kulturnatskoncert. Heine Hansen, Thomas 

Fonnesbæk og Axel Riel

 2. kl. 16.00  Koncert. Lemvig Amatørorkester og  
Erik Sommer

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

 5. kl. 19.00 Taizé-aften

 6. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

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

 13. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

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

 18. kl. 15.00  Café. Anne-Grete Thestrup og Povl Chr.  
Balslev: Reformationstidens musik og 
salmesang

 19. kl. 19.00 Taizé-aften

 20. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 20. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde

 24. kl. 10.00  Høstgudstjeneste. 15. søndag efter trinitatis. 
Kirkefrokost. AGT

 25. kl. 15.00  Café. Preben Devantier: Besøg af en ægte 
steppeulv 

 27. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. AGT 

 27. kl. 17.45 Samtale om tro. AGT

 28. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Lene Høg, Christa Verlin 
Danielsen og Ida Hovalt
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GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 13/9, 5/10 og 14/11 kl. 10.30  
Frøavlen: Den 19/9, 25/10 og 22/11 kl. 10.30

Aktiviteter i

SVENDBORG PROVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk

  
OKTOBER
 1. kl. 10.00 Højmesse. 16. søndag efter trinitatis. GMJ

 2. kl. 15.00  Café. Eik Skibdal Schwarz: Vinyl, vinyl og atter 
vinyl

 3. kl. 19.00 Taizé-aften 

 4. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 4. kl. 17.45 Studiekreds. GMJ

 8. kl. 10.00 Højmesse. 17. søndag efter trinitatis. AGT 

 9. kl. 15.15  Café. Besøg Retten i Svendborg, Christiansvej 41

 11. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 11. kl. 20.00 Koncert. Folkemusikgruppen Basco

 15. kl. 10.00 Højmesse. 18. søndag efter trinitatis. AGT

 17. kl. 19.00 Taizé-aften

 18. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken 

 22. kl. 10.00 Højmesse. 19. søndag efter trinitatis. GMJ

 23. kl. 15.00  Café. Else og Mogens Johansen: Om rejsen til en 
SOS-Børneby i Mussoorie

 25. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 25. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde

 26. kl. 16.15 Fyraftenskoncert. Povl Chr. Balslev

 29. kl. 14.00 Temadag. Foredrag v. Torkil Jensen

 29. kl. 16.00  Luther-messe. 20. søndag efter trinitatis. Torkil 
Jensen

 30. kl. 15.00 Café. Leif Damkier: Cubanske billeder

 31. kl. 19.00 Taizé-aften

NOVEMBER
 1. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 1. kl. 17.45 Studiekreds. GMJ

 5. kl. 10.00 Højmesse. Allehelgensdag. AGT

 6. kl. 15.00  Café. Lars Peter Wandsøe Kristiansen: 
Sjælesorg

 7. kl. 19.00  Koncert. Henrik Goldschmidt og Ørjan 
Johansson

 8. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 8. kl. 17.45 Studiekreds. GMJ

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

 13. kl. 15.00 Café. John Eckhardt: Kirkens Korshær

 13. kl. 19.00 Audiovisuel koncert. Jeppe Højgaard m.fl.

 14. kl. 19.00 Taizé-aften

 15. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 15. kl. 19.30 Økumenisk møde

 19. kl. 10.00 Højmesse. 23. søndag efter trinitatis. AGT

 19. kl. 14.00 Børnegudstjeneste. GMJ

 20. kl. 15.00  Café. Jens Blicher: Fra militærvæsen til 
sundhedsvæsen

 22. kl. 17.00 Kristen meditation i kirken

 22. kl. 19.00 Åbent menighedsrådsmøde 

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

 27. kl. 15.00  Café. Kirsten Andersen og Mette Kirstine 
Larsen: Det kreative julehyggehjørne

 28. kl. 19.00 Taizé-aften

 29. kl. 17.00 Stillegudstjeneste. AGT

 29. kl. 17.45 Samtale om tro. AGT

 30. kl. 16.15 Fyraftenskoncert-andagt. SNUK og Børnekoret
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Café
Mandage i menighedshuset kl. 15-17, 
når ikke andet er nævnt. 

Ved café-arrangementerne samles ind 
til fordel for menighedsplejen.

Reformationstidens musik 
og salmesang
18. september

Sognepræst Anne-Grete Thestrup og 
organist Povl Chr. Balslev vil fortælle 
om reformationstidens musik og sal-
mesang. Vi skal synge gamle lutherske 
salmer, måske også nogle moderne 
gendigtninger og helt sikkert en ny 
salme skrevet til reformationsjubilæet 
af Holger Lissner.

Besøg af en vaskeægte 
steppeulv 
25. september

Caféen får besøg af den legendariske 
trommeslager fra Steppeulvene, Pre-
ben Devantier. Preben Devantier har 

siden slutningen af 1950'erne været 
professionel musiker og har gennem ti-
den siddet bag trommerne i grupperne 
Melvis & his gentlemen, Peter Belli og 
Rivalerne, Steppeulvene, Heste Beste og 
mange flere. Han er aktuel med udgivel-
sen "Stadig På Jagt Efter Fuger I Tiden", 
som er otte numre komponeret over 
Eik Skaløes efterladte digte.

Vinyl, vinyl og atter vinyl
2. oktober

Kom og lyt til god musik, personlige 
anekdoter og den liflige lyd fra pick-
uppen, som kører rundt i pladerillerne. 
LP'en er kommet for at blive. Kirke- 
og kulturmedarbejder Eik Skibdal 
Schwarz, som er stor vinylentusiast, 
vil være vært for et par hyggelige timer 
i musikkens tegn. Musik afspillet fra 
vinyl vel at mærke! Der er mulighed 
for at medbringe sin egen yndlings-
plade og få afspillet sit favoritnummer 
– gerne ledsaget af en verbal anekdote. 
For at overholde tidsrammen er til-
melding nødvendig. Skriv en mail til 
kirkekulturmedarbejder@gmail.com 
med titel og længde på nummeret, 
som ønskes afspillet. 

Besøg Retten i Svendborg
9. oktober

Under rundvisningen i den nye retsbyg-
ning bliver der lejlighed til at se både 
retssale og mødelokaler, men også nogle 
af de områder, man ellers ikke kan kom-
me ind i. Der bliver fortalt om de man-
ge forskellige retssager og brugere, man 
arbejder med i retten. Mødetidspunkt 
ved Retten, Christiansvej 41, mellem 

kl. 15.15 og 15.30. Selve rundvisningen 
begynder kl. 15.30 og varer ca. 1½ time. 
Det er ikke muligt at indtage kaffe og 
kage i Retten, men Vor Frue kirke serve-
rer en forfriskning ved indgangen, inden 
dørene åbnes.

Om rejsen til en SOS-
Børneby i Mussoorie
23. oktober

Denne eftermiddag gæster Else og Mo-
gens Johansen caféen. Parret er bosid-
dende i Vester Skerninge og har gen-
nem årene åbnet deres hjem for mange 
unge, de har været SOS-faddere for. De 
vil gennem ord og billeder fortælle om 
deres rejse til en SOS-Børneby i Musso-
orie, der ligger i det nordlige Indien, tæt 
på Himalaya bjergkæden. Kom og hør 
en spændende beretning om det vigtige 
arbejde, der sker i SOS-Børnebyerne.
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Cubanske billeder
30. oktober

Spænd sikkerhedsbæltet og "flyv" med 
på en eftermiddagstur til Cuba. Leif 
Damkier, der nok er de fleste cafégæster 
bekendt, vil være rejseleder på denne 
oplevelsesrige tur. Han vil gennem bil-
leder vise os det Cuba, han har besøgt 
og levende berette om landets natur, 
kultur og historie. 

Sjælesorg
6. november

Lars Peter Wandsøe 
Kristiansen, der er 
sognepræst i Fredens 
kirke, Svendborg, har 
skrevet en master i 
sjælesorg, hvor han 
har fordybet sig i em-
net "Havesjælesorg". 

Foruden at være teolog er han også ud-
dannet haveterapeut og vil ved dette 
café-arrangement indvie os i sine teo-
rier om og erfaringer med sjælesorg i et 
havemiljø. Han vil beskrive, hvad han 
forstår ved en Sjælesorgshave, og hvor-
dan naturen bl.a. er en maske for Guds 
kærlighed til os. 

Kirkens Korshær
13. november

Der er et mangeårigt samarbejde mel-
lem Kirkens Korshær og Vor Frue kirke. 
Dagens oplægsholder er Torsten An-
dersson, som er formand for korshærens 
afdeling i Svendborg. Han vil fortælle 
både om korshærens arbejde lokalt – 
varmestuen og de tre tilknyttede butik-
ker – men også trække på sin erfaring 
og viden som medlem af korshærens 
landsstyrelse.

Fra militærvæsen  
til sundhedsvæsen 
20. november

Kom og vær i selskab 
med læge Jens Bli-
cher, der med bag-
grund i sin mange-
årige erfaring og gang 
i sundhedsvæsenet vil 
fortælle om oplevel-
ser fra det fredelige 

og ufarlige militærvæsen under Den 
Kolde Krig til det ufredelige og farlige 
sundhedsvæsen i dag. Beretningen vil 
indeholde glimt af livet blandt men-
nesker, han har mødt fra de unge år og 
til i dag.

Det kreative julehyggehjørne
27. november 

Caféen tager hul på julens glæder i sam-
arbejde med Vor Frue kirkes to kirketje-
nere Kirsten Andersen og Mette Kirsti-
ne Larsen. De vil skabe rammerne om 
en hyggelig eftermiddag med juleklip, 
snak og sang fra højskolesangbogen.

Julefrokost 
4. december

Spænd livremmen ud og følg den liflige 
duft. Traditionen tro inviterer caféen til 
en hyggelig julefrokost, hvor de sæd-
vanlige lækkerier, julesange og julefor-
tællinger vil fylde krop og sjæl. Julefro-
kosten begynder kl. 13.00. Tilmelding 
senest d. 27. november. Betaling af 60 
kr. sker samtidig med tilmelding.

Skole for kirke og teologi
Læs om kirkeskolen og et spæn-
dende program for den kommen-
de sæson i pjecen, der ligger rundt 
i provstiets kirker og på andre 
offentlige steder eller gå ind på 
www.skoleforkirkeogteologi.dk.
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Heine Hansen trio Lemvig Amatørorkester Erik SommerHeine HansenIda Franck

Foto: 
Anders Jacobsen

Foto: 
Gorm Valentin

Fyraftenskoncert med Ida 
Franck og Ida Hovalt
Torsdag d. 31. august kl. 16.15

Ida Franck er diplomuddannet cellist 
fra Det Kgl. Danske Musikkonservato-
rium og var i en årrække ansat i Aarhus 
Symfoniorkester. Sideløbende var hun 
medskaber af bl.a. to strygekvartetter 
og musik-teater-forestillinger. Interes-
sen for barok-opførelsespraksis blev næ-
ret og udlevet bl.a. i Aarhus Bachorke-
ster, Aarhus Barokensemble, og hun var 
medstifter af Ensemble Zimmermann. 
Ida Franck akkompagneres af organist 
Ida Hovalt på flygel. De spiller denne 
eftermiddag et program med musik 
af Gade, Schumann – både Robert og 
Clara for cello og klaver.

er nok melodien til ”Du som har tændt 
millioner af stjerner”. Denne eftermid-
dag kommer han til Svendborg med 
Lemvig Amatørorkester, som han er 
dirigent for. Orkestret, der er et brass-
band bestående af 15 medlemmer, kan i 
år fejre 75-års jubilæum og har i tidens 
løb spillet til talrige koncerter i kirker, 
kulturhuse osv. Ved koncerten i Vor 
Frue kirke vil de give eksempler på de-
res alsidige repertoire og akkompagnere 
fællessangen.

Fyraftenskoncert med  
Lene Høg, Christa Verlin  
Danielsen og Ida Hovalt
Torsdag d. 28. september kl. 16.15 
Trioen Lene Høg, fløjte, Christa Verlin 
Danielsen, klarinet, og Ida Hovalt, fly-
gel, er alle tre undervisere på Svendborg 
musikskole. Ved denne fyraftenskoncert 
vil de spille et blandet repertoire – fra 
værker af Mozart og Fauré til nyskrevet 
musik af Sean Salamon og Paul Harris.

Kulturnatskoncert med 
Heine Hansen, Thomas  
Fonnesbæk og Axel Riel
Fredag d. 1. september kl. 20.00

Oplev sidste års Ben Webster-prisvinder 
Heine Hansen i sammenspil med bassisten 
Thomas Fonnesbæk og trommeslageren 
Alex Riel. Trioen udgav sidste år den an-
melderroste CD “Signature” med Hansens 
egne kompositioner. CD’en kom med på 
Jazznyts top 10-liste over bedste danske 
jazzudgivelser 2016, og blev derudover 
Grammy-nomineret og fik en præmiering 
fra Statens kunstfond som værende blandt 
de mest betydningsfulde værker i 2016. 
Heine Hansen, der bor på Sydfyn, har ind-
spillet og turneret med et hav af kunstnere 
de sidste mange år, bl.a. Hugo Rasmussen, 
Thomas Blachman, Kira Skov, Caroline 
Henderson og NHØP.

Koncert med Lemvig  
Amatørorkester og  
Erik Sommer
Lørdag d. 2. september kl. 16.00

Højskolemanden Erik Sommer vil være 
kendt af mange bl.a. som komponist af 
mange dejlige melodier – mest kendt 

Adgang til koncerterne 
er gratis, når ikke 
andet er nævnt.

Koncerter
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Erik Sommer Basco Povl Chr. Balslev
Henrik Goldschmidt og  
Ørjan Johansson Jeppe Højgaard SNUK

danske orgelkoraler over samme sal-
memelodier. Udover Bach tæller kom-
ponistnavnene således Jesper Madsen, 
Niels la Cour, Christian Præstholm, 
Per Günther, Tore Bjørn Larsen og 
Povl Chr. Balslev.

Koncert med  
Henrik Goldschmidt 
og Ørjan Johansson
Tirsdag d. 7. november kl. 19.30

Vi glæder os over at kunne præsentere 
en koncert med solooboist i Det Kgl. 
Kapel, Henrik Chaim Goldschmidt og 
organisten fra Helligåndskirken i Kø-
benhavn, Ørjan Horn Johansen. Disse 
to dygtige musikere vil præsentere et 
farverigt og varieret program, der spæn-
der fra barokmusik af Marcello og Te-
lemann til Rachmaninovs skønne Vo-
calise og egenkomponeret musik. De 
fremfører også originalskreven musik 
for denne besætning af Frederik Mat-
thison-Hansen.

Audiovisuel koncert med 
Jeppe Højgaard m.fl.
Mandag d. 13. november kl. 19.00

Jeppe Højgaard, der synger i kirkens kor, 
har udviklet og fået støtte til et ganske 
særligt kirkekoncertkoncept med lyd og 
musik i forskellige stilarter, og hvor bl.a. 
kirkeorglet indgår. Temaet er: Skrig Hvis 
Du Har Lunger. Jeppe Højgaard er ud-
dannet på Det Jyske Musikkonservatori-
ums solistlinje som saxofonist. I sit virke 
som komponist og musiker trækker han 
på både rytmisk og klassisk musik. Øvri-
ge medvirkende er Lars Pilgaard, guitar, 
Rasmus Kjær, kirkeorgel og  keyboard, 
P. O. Jørgens, percussion, samt My Lam-
bertsen og Freya Sif Hestnes, lys.

Fyraftenskoncert-andagt 
med SNUK og Børnekoret
Torsdag d. 30. november kl. 16.15

Årets sidste fyraftenskoncert fungerer 
samtidig som støttekoncert til vores ven-
skabsmenighed i Egypten. Ungdoms-
koret SNUK og børnekoret vil synge 
sange fra deres respektive repertoire 
samt opføre et lille værk sammen.

Koncert med 
folkemusikgruppen Basco
Onsdag d. 11. oktober kl. 20.00

Med virtuositet, nærvær og pulserende 
energi tager det prisvindene folke-
band Basco os denne aften med på en 
autentisk, musikalsk rejse. De forener 
på fornemmeste vis skandinavisk, en-
gelsk, keltisk og amerikansk tradition og 
gør det til deres helt egen originale lyd 
med sprøde arrangementer og intensi-
tet i særklasse. I 2017 afprøver Basco 
nye territorier og tager bl.a. på en læn-
gere turné med kirkekoncerter sammen 
med den dansk/norske sangerinde Jullie 
Hjetland. Bascos fire musikere er Ale 
Carr, sitar, Anders Ringgaard Andersen, 
accordeon og trombone, Andreas Top-
høj, violin, samt Hal Parfitt-Murray, vio-
lin og mandolin. Entré 50 kr.

Fyraftenskoncert med  
Povl Chr. Balslev
Torsdag d. 26. oktober kl. 16.15 
I anledning af Luther-året spiller Povl 
Chr. Balslev denne eftermiddag en 
orgelkoncert med orgelkoraler af J. 
S. Bach sammenholdt med moderne 



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, 
tlf. 2061 6591.

www.vorfruekirke.dk

Tirsdag den 1. 
november 2016 
startede jeg som 
kirke- og kul-
turmedarbejder 
ved Vor Frue 
kirke. Et job 
som jeg med 
forventning og 

sommerfugle i maven havde set frem til 
at starte på. I skrivende stund kan jeg 
smilende blot konstatere, at jeg er hav-
net på den helt rigtige hylde.

Med en læreruddannelse i rygsækken 
og en mangeårig musiker-tilværelse sid-
dende i krop og sjæl var jeg kommet til 
et punkt, hvor jeg tænkte: "Og hvad så 
nu?". Efter 10 år som lærer trængte jeg 
til en forandring. Som lyn fra en klar 
himmel dukkede stillingsopslaget op på 
Facebook. Jeg søgte jobbet og jeg fik det!

Ud over, at jeg i mit daglige virke, får 
mulighed for at bruge samtlige kompe-
tencer, jeg har tillært mig gennem min 
hidtidige karriere, har jeg fra dag ét også 

fået en enestående chance for at kom-
me ind bag kulissen i den fantastiske in-
stitution, som Vor Frue kirke er. Bag det 
professionelle ydre findes der et stort 
hjerterum, hvor der er plads til alle, og 
hvor alle gør alt, hvad de kan – og ofte 
mere til.

Det har været en fantastisk tid med 
mange nye oplevelser. Minikonfirman-
der, café, gymnasiesamarbejde, gospel-
workshop, heldagstur til Bakken, foræl-
dremøder, Byhaveskolens konfirmander 
og rundvisning i kirken i børnehøjde er 
blot nogle af de opgaver, som jeg med 
glæde har varetaget og været en del af 
siden min start.
 
Efter min første tid som kirke- og kul-
turmedarbejder føler jeg mig fantastisk 
godt klædt på til fortsat mange gode år 
ved Vor Frue kirke. 

Eik Skibdal Schwarz
kirke- og kulturmedarbejder
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Kirke- og kultur - 
med arbejderen har ordet

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.Invitation til jubilæumsfejring

Ved indgangen til det nye kirkeår kan Conny Nielsen fejre 25-års jubilæum i 
menighedsrådet. Så på menighedsrådets vegne vil jeg gerne invitere menigheden 
til at fejre dette – med boblende dråber og lidt mundgodt som indledning til en 
let kirkefrokost den 3. december efter højmessen.

Med gensynshilsen Inge Moritzen


