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Glasmaleri af Tróndur Patursson i Vor Frue kirke
Foto: Peder Rønnow Pedersen
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God påske!
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.
Fradraget kan max. være på
15.900 kr., og der er ikke noget
mindstebeløb
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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Jeg håber, at rigtig mange vil bruge en af
påskedagene til en tur på kirkens smukke og velholdte kirkegård, jeg er en flittig gæst hele året, men især i de første
forårsuger er der det store overblik over
hele arealet. Og alle de mange gule liljer er et signal om, at nu er den vinter
forbi... snart.
Kirkegårdsleder Tommy Christensen
valgte at gå på pension 1. februar. Som
mange gav udtryk for ved farvelreceptionen, så vil såvel kollegaer, personale
og menighedsrådene savne en kompetent og vellidt samarbejdspartner, men
alle knyttede afskedsordene sammen
med tak og held og lykke. Og Tommy
Christensen vil stadig være aktiv som
medarrangør af kirkegårdsspillene. Som
hans afløser er ansat Peter Dupont Kristensen. Han er uddannet planteskolegartner og jordbrugsteknolog og har
arbejdet både i udlandet og i Danmark.

Senest har han haft egen virksomhed
med design, rådgivning og udførelse af
haveopgaver. Vi byder Peter Dupont
Kristensen velkommen!
Planerne om nyt menighedshus ved Vor
Frue er i tanke- og idéfasen. Kom og hør
mere om planerne til menighedsmødet
22. april. Der er endnu ikke et konkret
projekt, men jeg glæder mig til, at jeg
bliver inhabil ved den endelige byggeansøgning til provstiudvalget. Der er jeg
nyvalgt fra november 2017, så det hele
er nyt, men jeg ved fra menighedsrådet,
at provstiet er en vigtig medspiller i rådenes arbejde – og meget er bundet i
økonomiplanlægning/styring. Det hele
er ganget med 27 sogne, så ved første
møde var der 135 sider med hovedsalig
årsregnskaber! Men det har vist sig, at
provstiudvalget bl.a. skal godkende tegninger til omlægning af kirkegårde – og
der skal nok vise sig andre nye opgaver
bag dagsordenens punkter, så nye veje
skal findes.
Men 22. april er ruten klar, jeg skal helt
sikkert til menighedsmøde i menighedshuset – så lad mange af os følges, der er
en særlig omtale her med dette blad.
God forårstur – hvorhen den end går!
Inge Moritzen
formand for menighedsrådet

Solsikker
En kold og frostklar vinterdag i Norge,
så jeg et syn, som jeg ikke har set herhjemme. Jeg så mænd og kvinder sidde
uden for husene med metalskærme om
halsen og ansigter vendt mod solen.
Først tænkte jeg: Hvad laver de dog?
Og så kom jeg i tanke om solsikkerne,
og så vidste jeg, hvad det var: Disse
nordmænd var solsikke-mennesker!
Nordpå er sollyset så sparsomt om
vinteren, at man virkelig må suge hver
solstråle til sig. Og for mig blev de soldyrkende nordmænd et billede på ren
glæde over at være til, et billede på det
at tage imod lysets livgivende kræfter
og et billede på taknemmelighed over,
at solen skinnede lige præcis den dag.
Måske skulle vi alle øve os på at blive
som solsikker, der vender os mod solen
og henter varme og indre grokraft ud af
lyset – helt bogstaveligt og i lidt mere
overført betydning.
Solsikken (helianthus) er en af de mest
elskede sommerblomster – i hvert fald
for børn og barnlige sjæle. Solsikken
er en imponerende plante, der på rekordtid kan skyde i vejret og blive 3-5
m høj, så den kan ses over hække og
plankeværk. En solsikke sørger for, at
der altid er solskin i haven, selv når det
regner! Det store blomsterhoved, som
kan blive op til 50 cm i diameter, er en
kurv af uendeligt mange små blomster.

Hver især søger de at tiltrække sig insekternes opmærksomhed, og samtidig
udgør de en enhed i væksten og i den
teleskopagtige bevægelse, der retter planten ind efter lyset og får
den til at følge solen fra morgen
til aften, fra øst til vest. I alle haver
står solsikken som en kompasnål,
der peger ikke mod nord, men mod
sollyset.
Vore gamle kirker ligger på samme
måde som grundmurede pile eller kompasnåle i landskabet. Kirkerne
blev bygget til at pege mod øst, mod
solopgang, mod påskemorgenlyset og
mod Paradis. Det var jo en søndag morgen ved solopgang, at kvinderne kom
til den tomme grav og hørte engle fortælle om Jesu opstandelse fra de døde.
Den morgen blev alt nyt, som på skabelsens første dage. Også det at være
menneske blev forandret i opstandelseslyset. For døden blev overvundet,
mistede sin magt, da Gud kaldte Jesus
ud af graven. Sammen med Jesus kaldte Gud jo Adam op af dødsriget og os
alle ind i håbet, at også vi skal opstå og
leve i Guds rige. Hvordan det skal gå
til? Ja, det er et glædeligt mysterium!
Solopgangen er i kirkens tradition blevet et billede, et symbol, på den nye
begyndelse, påskesol og evigheden i
Guds rige.

Derfor kunne B.S. Ingemann i sin morgensalme: ”I østen stiger solen op” kalde
Gud eller den opstandne Jesus Kristus:
Du soles sol fra Betlehem! Hav tak og
lov og pris for hvert et glimt fra lysets
hjem og fra dit Paradis! (DDS 749 v7)
Morgensangene, påske- og pinsesalmerne vender os rigtigt i forhold til
troens lys. Så find en god salme og syng
den, mens I planter masser af solsikker
i haver og krukker.
En lys og god sommer til alle!
Sognepræst Anne-Grete Thestrup
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Hvad sker der i Vor Frue kirke
efter søndagens højmesse – og resten af ugen?

Stillegudstjeneste
Onsdag d. 16. maj kl. 17.00
Hør himmelsus i tredje time!
Det lyder sært for hver især,
vindklokker gir sig til at kime
med Helligånden – ganske nær.
I guldskær daler Himlens due
på pinsemorgens grønne vind,
og Åndens ild i purpurlue
igennembrænder vore sind!

Kom til menighedsmøde i dit sogn
søndag den 22. april 2018 og få medindflydelse!
Vi begynder med højmesse i kirken kl.
10.00. Derefter serveres et let traktement i menighedshuset inden mødet
begynder. Vi forventer at afslutte ca. kl.
14.00. Menighedsrådet, personale og
andre grupper med tilknytning til Vor
Frue kirke vil fortælle om de aktiviteter,
der foregår i øjeblikket, og der vil blive
orienteret om menighedsrådets arbejde.

(DDS 285 vers 1)

Denne stillegudstjeneste
har pinsen som tema.
Stillegudstjenesten er en gudstjeneste med stilhed, Taizésange,
bibellæsninger og bøn.
Den tilrettelægges af sognepræst
Anne-Grete Thestrup i samarbejde med meditationsgruppen
og Taizégruppen.
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Det vigtigste er dog, at du får mulighed for at give din mening til kende
– og gerne komme med forslag til nye
aktiviteter.
Vi glæder os til at møde dig til en
drøftelse af Vor Frue kirkes virke nu
og i fremtiden.

Venlig hilsen
Vor Frue kirkes menighedsråd

Dagsorden for menighedsmøde
Søndag den 22. april 2018
Aktiviteter i Vor Frue kirke – nu og i fremtiden
• Orientering om nuværende aktiviteter
• Respons og idéudveksling
Regnskab 2017
Budget 2018
Årsmøde i Menighedsplejen.
Dagsorden kan fås ved henvendelse til kirkekontoret
6. Eventuelt
7. Tak for i dag

Salmesang på dansk,
engelsk og tysk
Søndag d. 29. juli kl.10.00

Sommertur til Ærøskøbing - den sydfynske perle
Mandag d. 11. juni
Kom med og oplev den sydfynske perle
Ærøskøbing.

På færgen kan du medbringe din egen
madpakke eller købe noget ombord.

Vi skal besøge Ærøskøbings kulturelle
seværdigheder, og der er god tid til kaffe
og strøgtur. Vi mødes ved Ærøfærgen kl.
11.45. Færgen afgår kl. 12.05, og vi er
hjemme igen sidst på eftermiddagen.

Turens pris er 200,00 kr. inkl. færgebillet, kaffe og entré. Betaling ved tilmelding på kirkekontoret.
Aktivitetsudvalget ved Vor Frue kirke

Kære kommende konfirmander
og konfirmandforældre!
Ved skolestart i 7. klasse udleverer alle skoler et tilmeldingsskema
til konfirmationsforberedelsen. Dette skema afleveres til Vor Frues
kirkekontor inden udgangen af august.
Undervisningen begynder i uge 39 og slutter til april 2019.

Nærmere i næste nummer af kirkebladet, som kommer til august.

Til denne gudstjeneste inviterer vi både
udenlandske turister og vore naboer med
udenlandsk baggrund til at komme og
være med til at give søndagsgudstjenesten i Vor Frue kirke et internationalt udsyn. Vi udleverer dagens tekster og salmer på engelsk og tysk, så alle kan følge
med. Vi synger den samme salme på tre
sprog. Det lyder rigtig godt! Og alle kan
være med, når vi siger trosbekendelse og
Fadervor på hvert vort modersmål. Efter
gudstjenesten er der et lille traktement i
våbenhuset, hvor vi kan få hilst på hinanden.

Vor Frue kirkes børnekor
Vor Frue kirkes børnekor i er fuld gang
med sæsonen, men interesserede børn
kan stadig nå at melde sig, og være med
til sæsonens sidste og spændende aktiviteter. I april medvirker børnekoret ved
højmessen i forbindelse med menighedsmødet i Vor Frue kirke. Nogle få
dage senere synger koret musicalkoncert
sammen med Svendborg Musikskoles
kor og musicalsanger Lise Nees. I juni
går turen til TIVOLI og sæsonen slutter
onsdag d. 20. juni med en stemningsfuld
sommerkoncert – igen sammen med
elever fra Svendborg Musikskole. Børnekoret øver hver onsdag eftermiddag.
For yderligere oplysninger og tilmelding
kontakt korleder Ida Hovalt på mail: assistent@vorfruekirke.dk
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APRIL – MAJ – JUNI – JULI

K A L E N D E R

MARTS

MAJ

29. kl. 10.00 Højmesse. Skærtorsdag. AGT

1. kl. 19.00

Taizé-aften

30. kl. 10.00

Højmesse. Langfredag. GMJ

2. kl. 17.00

31. kl. 19.00

Påskelørdagsandagt.
Exsultate kvartetten/GMJ

Kristen meditation i kirken. Efterfølgende
møde i menighedshuset

3. kl. 19.30

Gospelkoncert. Joyfull Voices

6. kl. 10.00

Højmesse med konfirmation.
5. søndag efter påske. GMJ

9. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

APRIL

10. kl. 10.00

Højmesse. Kristi himmelfarts dag. GMJ

13. kl. 10.00

Højmesse med konfirmation.
6. søndag efter påske. AGT

1. kl. 10.00

Højmesse. Påskedag. GMJ

2. kl. 10.00

Højmesse. 2. påskedag. AGT

15. kl. 19.00

Taizé-aften

3. kl. 19.00

Taizé-aften

16. kl. 17.00

Stillegudstjeneste. Meditationsgruppen/AGT

4. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken.
Efterfølgende møde i menighedshuset

20. kl. 10.00

Højmesse. Pinsedag. AGT

8. kl. 10.00 Højmesse. 1. søndag efter påske. GMJ
11. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

15. kl. 10.00

Højmesse. 2. søndag efter påske. AGT

17. kl. 19.00

Taizé-aften

18. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

18. kl. 19.00

Åbent menighedsrådsmøde

22. kl. 10.00

Højmesse. 3. søndag efter påske. GMJ
Kirkefrokost og menighedsmøde

25. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

25. kl. 19.00

Musicalkoncert. Børnekor og Lise Nees

26. kl. 16.15

Fyraftenskoncert. Frede Holger

27. kl. 10.00

Højmesse med konfirmation.
Bededag. GMJ

21. kl. 10.00

Højmesse. 2. pinsedag. GMJ

23. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

23. kl. 19.00

Åbent menighedsrådsmøde

27. kl. 10.00

Højmesse. Trinitatis. Kirkekaffe. AGT

28. kl. 20.00 Koncert. Septimuskoret
29. kl. 17.00

Taizé-aften. Obs tidspunkt!

29. kl. 20.00 Koncert. Det Fynske Kammerkor
30. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

31. kl. 16.15

Fyraftenskoncert. Madrigalerne

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

KIRKEBIL
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Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke bestilles
på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.

PRÆSTER

AGT: Anne-Grete Thestrup
GMJ: Gitte Meyer Jørgensen

JUNI

JULI

1. kl. 18.00

Kormaraton

1. kl. 10.00

Højmesse. 5. søndag efter trinitatis. GMJ

3. kl. 10.00

Højmesse. 1. søndag efter trinitatis. GMJ

4. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

6. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken. Efterfølgende møde i
menighedshuset

5. kl. 19.30

Koncert. Hymnia

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

10. kl. 10.00

Højmesse. 2. søndag efter trinitatis. GMJ

10. kl. 19.00

Taizé-aften

11. kl. 11.45

Sommertur til Ærøskøbing

11. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

12. kl. 19.00

Taizé-aften

15. kl. 10.00

Højmesse. 7. søndag efter trinitatis. AGT

13. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

16. kl. 12.00

Klokkespilskoncert. Stefano Coletti

17. kl. 10.00

Højmesse. 3. søndag efter trinitatis. AGT

18. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

17. kl. 15.00

Koncert. Skt. Olai Vokalensemble

19. kl. 12.00

Klokkespilskoncert. Jon Lehrer

20. kl. 17.00

Kristen meditation i menighedshuset

22. kl. 10.00

Højmesse. 8. søndag efter trinitatis. AGT

20. kl. 17.00

Koncert. Svendborg Musikskole og Vor Frue kirkes
børnekor

23. kl. 12.00

Klokkespilskoncert. Marcel Siebers

20. kl. 19.00

Åbent menighedsrådsmøde

24. kl. 19.00

Taizé-aften

24. kl. 10.00

Højmesse. 4. søndag efter trinitatis. Kirkekaffe.
AGT

26. kl. 19.00
27. kl. 17.00
28. kl. 16.15

25. kl. 17.00

Kristen meditation i kirken

26. kl. 10.00

Klokkespilskoncert. Karsten Hermansen

Taizé-aften

26. kl. 11.00

Klokkespilskoncert. Anders Granquist

Kristen meditation i kirken

26. kl. 12.00

Klokkespilskoncert. Bo Lerche

Fyraftenskoncert. Lene Høg,
Christa Danielsen og
Ida Hovalt

29. kl. 10.00 Højmesse. 9. søndag efter trinitatis. AGT
Dansk-engelsk-tysk salmesang
Forfriskning

GUDSTJENESTER på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 10/4, 9/5 og 14/6 kl. 10.30
Frøavlen: Den 19/4, 24/5 og 21/6 kl. 10.30

Aktiviteter i

SVENDBORG PROVSTI
Se www.svendborgprovsti.dk
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Med Gud som kollega
For mig har arbejde
altid været ensbetydende med glæde.
Jovist, kan arbejde
også være hårdt,
trættende og til tider
opslidende – alt efter,
hvilken dag på ugen
det er, og hvilke arbejdsopgaver der lige
i det øjeblik står på dagsordenen. Det
ene udelukker dog ikke det andet.
For ganske nyligt havde vi i Vor Frue
kirke besøg af et jobkonsulentfirma,
hvis opgave det er at præsentere unge
for et udvalg af mulige arbejdspladser.
Det var ganske tydeligt, at det for de
unge mennesker ikke var først på ønskelisten at besøge kirken. Måske fordi
de – i lighed med så mange andre udenforstående jeg har talt med – som noget af det eneste forbinder kirken med
gudstjeneste om søndagen, hvor man
sidder stille, imens man lytter til præsten og synger nogle gamle salmer.
Efterhånden som vi fortalte om vores
arbejdsopgaver og alt det, der foregår i
og omkring kirken, blev øjnene store og
smilene brede. At kirken, udover højmesse om søndagen, rummer så bred
og farverig en palet af forskellige arrangementer og opgaver kom vist bag på
den unge forsamling. Det interessante
indfandt sig også, da vi begyndte at
tale om kristendommen, Gud og Jesus.
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En af deltagerne spurgte, om man skulle være specielt hellig for at arbejde ved
kirken. Jeg fortalte, som det naturligste
i verden, at jeg er kristen. Altså jeg er
både døbt og konfirmeret. Især gennem
mit tidligere arbejde som kristendomslærer, hvor jeg dykkede dybt i det kristne budskab, blev jeg klar over, at den
kristne ideologi passer ganske glimrende til, hvem jeg er, og hvad jeg vil med
mit liv. Det gode liv med kærlighed til
mig selv og min næste.
Kunne jeg så have dette arbejde som
kirke- og kulturmedarbejder, selvom
jeg ikke var kristen? Jeg mindes ikke,
der stod noget i jobopslaget om, at
man skulle være troende for at få jobbet, men som min kollega Gitte Meyer
Jørgensen sagde til den unge forsamling
som svar på spørgsmålet, så er det nok
en god idé at være åben. Ikke mindst
fordi Gud og Jesus helt naturligt er en
del af jargonen på vores arbejdsplads,
men også fordi følelsen af “at høre til”
vokser i takt med, at man har sin daglige gang ved kirken.
For en måneds tid siden døde min bedstefar. Jeg holdt meget af ham og var
selvfølgelig meget ked af, at han døde,
men jeg var på samme tid ganske afklaret med situationen. Dette – er jeg helt
sikker på – skyldes den særlige og ærlige
jargon, som kendetegner mit arbejde og
mine kollegaer ved kirken.

På et af de første møder jeg deltog i, efter jeg var blevet ansat som kirke- og
kulturmedarbejder, lød spørgsmålet således fra en af mine kollegaer: ”Har vi
nogle døde i denne uge?”. Jeg glippede
lige en ekstra gang med øjnene og sank
dybt, da jeg ikke før er blevet konfronteret med døden på så ærlig og ligefrem
en måde.
Døden er en sælsom og ofte tabubelagt
ting i vores samfund, men den er jo sådan set det eneste, vi kan være helt sikre
på i vores liv. Jeg har da ikke selv lyst til
at tænke på, at jeg en dag skal dø, men
ved at forholde mig til døden bliver jeg
også mindet om, at jeg skal huske at
nyde hver dag i livet. Ligesom det på
min arbejdsplads er helt naturligt at
tale om Gud og Jesus, så er døden også
noget, vi ikke er bange for at nævne.
Derfor var jeg ved min bedstefars død
klædt godt på, så jeg i stedet for kun at
være ked af det kunne tænke kærligt på
ham og glæde mig over det fantastiske
liv, han har levet.
Hver arbejdsplads har sin egen fortrolige jargon, som fortæller os, at vi er gået
det rigtige sted hen, når vi møder på arbejde. Hos os er liv, død, Gud og Jesus
en ganske naturlig del af det kollektive
ordforråd.
Eik Skibdal Schwarz
kirke- og kulturmedarbejder

60 år med klokkeklang og orgeltoner

Klokkespilsfestival
I 2018 fylder Vor Frue kirkes klokkespil 60 år, hvilket fejres med forskellige aktiviteter.
Ved årets klokkespilsfestival får vi besøg af nogle af verdens bedste klokkenister.
Med appen ”Periscope” på mobiltelefonen kan man som noget nyt se live-billeder fra
spillekabinen og følge med i, hvordan klokkespillet betjenes.
Mandag d. 16. juli kl. 12.00

Onsdag d. 1. august kl. 12.00

Klokkespilskoncert

Klokkespil og fællessang

Koncert med Stefano Coletti, Frankrig.

Sang fra højskolesangbogen på P-pladsen ved Vor Frue kirke. Klokkenist Povl
Chr. Balslev akkompagnerer på det
transportable klokkespil og Jan Schønemann på guitar. Midtvejs i arrangementet serveres rugbrødsmadder.

Torsdag d. 19. juli kl. 12.00

Klokkespilskoncert
Koncert med Jon Lehrer, Canada.
Mandag d. 23. juli kl. 12.00

Fredag d. 3. august kl. 16.00

Klokkespilskoncert

Koncert for
klokkespil og slagtøj

Koncert med Marcel Siebers, Holland.
Torsdag d. 26. juli kl. 10, 11 og 12

Klokkespilskoncerter med
fynske klokkenister
Karsten Hermansen, Ærø, Anders
Granquist, Odense, og Bo Lerche, Fåborg, spiller hver en halv times koncert
på klokkespillet i Vor Frue kirke.

Klokkenist Karel Kelderman uropfører
sit værk for klokkespil og slagtøj på det
transportable klokkespil sammen med
slagtøjsspilleren Ole Kaspersen.

Se det fulde program på

www.klokkespilsfestival.dk

I år markerer Vor Frue kirke, at både
orgel og klokkespil fejrer 60-års fødselsdag. Orglet vil blive fejret i løbet af
efteråret, mens klokkespillet fejres ved
årets internationale klokkespilsfestival.
Det oprindelige klokkespil fra 1958 var
på 27 klokker, men ved spillets 50 års
jubilæum donerede A. P. Møller Fonden yderligere ni klokker samt et nyt
klaviatur. Da klokkespillet er tilsluttet
et stok-klaviatur, kan klokkenisten spille manuelt og nuancere sit spil. Klaviaturet består af en række rundstave, der
er ordnet som på et klaver. Tangenterne
slås an med let knyttet hånd. Der er
desuden pedaler som på et orgel.
Hver dag klokken 8, 12, 16 og 22 spilles en melodi fra tårnet. Melodierne er
indkodet og styres af klokkenisten via
klokkecomputeren.
Klokkespillet i Vor Frue kirkes tårn er
med årene blevet et musikalsk vartegn
for byen. Således blev klokkespillet
valgt som en del af Svendborgs kulturkanon sidste år. Det er desuden
efterhånden blevet en tradition, at
forskellige arrangementer i byen bliver
markeret med spil fra tårnet. Klokkespillet er på den måde nået ud over byens grænser og har vundet bevågenhed
fra rigtig mange sider.
Povl Chr. Balslev
organist og klokkenist
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Exultate kvartetten

Musik i påsken
I forbindelse med påskens
højmesser er der ekstra
musikmedvirken.

Frede Holger

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

Onsdag d. 20. juni kl. 17.00
Koncerten markerer sæsonafslutningen
for Svendborg Musikskoles klarinetelever, klaverelever og kor samt Vor Frue
kirkes børnekor. De vil præsentere hits
fra årets gang, og der bliver også lejlighed til at synge med.

Musicalkoncert med
børnekor og Lise Nees

Langfredag:

Onsdag d. 25. april kl. 19.00
Den kendte musicalsanger, Lise Nees,
vil sammen med Vor Frue kirkes børnekor og Svendborg Musikskoles
kor synge et væld af flotte og kendte
sange fra musicalverdenen. Publikum vil også blive inviteret til at
synge med bl.a. på sangen Edelweis.

Maria Midtiby, violin

Påskedag:

Rasmus Fribo, saxofon

2. påskedag:

Kim Thorsen, trompet

Påskelørdagsandagt
med Exsultate kvartetten
Lørdag d. 31. marts kl. 19.00
Kvartetten bestående af:
Lise Bech Bendixen, sopran,
Søren Friis, cello,
Christian Balslev, violin og
Povl Chr. Balslev, orgel, spiller bl.a.
satser fra Boccherinis Stabat Mater.
Påskelørdagsandagten holdes af
sognepræst Gitte Meyer Jørgensen.

Hymnia

Svendborg Musikskole og
Vor Frue kirkes børnekor

Skærtorsdag:

Karin la Cour Lützen, saxofon
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Lise Nees

Fyraftenskoncert med
Frede Holger
Torsdag d. 26. april kl. 16.15
Frede Holger er en ung ambitiøs pianist fra Sydfyn. Han spiller denne eftermiddag egne kompositioner krydret
med improvisation. Musikken svæver
til tider i et univers, der kan minde om
komponister som Debussy og Satie,
men har elementer fra mange genrer –
rytmisk såvel som klassisk. Frede Holger indspillede i vinter sin første cd i
netop Vor Frue kirke.

Fyraftenskoncert med trio
Torsdag d. 28. juni kl. 16.15
Lene Høg, fløjte, Christa Danielsen,
klarinet, og Ida Hovalt, piano/orgel,
spiller ved denne koncert et program,
der strækker sig fra klassiske værker af
bl.a. Mozart og Gade til helt nykomponerede værker af bl.a. Povl Chr. Balslev.

Koncert med Hymnia
Torsdag d. 5. juli kl. 19.30
Velkommen til sommerkoncert med et
af Danmarks bedste kor, Hymnia. Det
ledes af Flemming Windekilde, der underviser på Sankt Annæ Gymnasium
og ofte dirigerer DR Koncertkoret.
Udover koret medvirker en ung og
dynamisk strygekvartet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. På
repertoiret er et nyskrevet værk af Peter Navarro-Alonso samt musik af Ola
Gjeilo og Morten Lauridsen.

Joyfull Voices

Septimuskoret

Det Fynske Kammerkor

SyngSydfyn

Koncert med
Det Fynske Kammerkor

korfestival

Tirsdag d. 29. maj kl. 20.00
Det velsyngende kammerkor besøger
igen Vor Frue kirke – denne gang med
et nordisk program. Fin, nærmest transparent, homogen og smidig er nogle af
de adjektiver, som ofte anvendes om
Det Fynske Kammerkors klang. Og
netop klangdyrkelse har været central i
de mere end 25 år, koret har eksisteret.
Den karakteristiske klang skyldes ikke
mindst dirigenten Alice Granum. I
hendes kyndige hænder formidles musik og tekst ukunstlet, let og legende.
Dette har gjort koret efterspurgt i både
ind- og udland. Entré 50 kr.

Gospelkoncert med
Joyfull Voices

Torsdag d. 3. maj kl. 19.30
Joyfull Voices er Odenses ældste
gospelkor og tæller omkring 50 sangere, hvoraf nogle også er solister. Koret
ledes af Katrine Daugaard og akkompagneres af Theis Langlands – begge er
i øvrigt fra Svendborg. Repertoiret ved
koncerten vil bestå af traditionel gospel
blandet med enkelte andre numre, der
egner sig til kirkerummet. Kom og oplev en spændende aften, hvor glæden
ved gospelsang vil følge publikum hele
vejen hjem fra koncerten.

Koncert med Septimuskoret
Mandag d. 28. maj kl. 20.00
Septimuskoret under ledelse af Ole
Kongsted opfører denne aften bl.a. Vivaldis smukke korværk Gloria. Værket
er skrevet for kor, strygerkvartet og solister. Udover Septimuskoret medvirker strygekvartetten Suaviter Sonantes,
Ida Hovalt, cembalo, samt solisterne
Maria Lantz og Malena Rønnow.
Entré 50 kr.

Fyraftenskoncert med
Madrigalerne
Torsdag d. 31. maj kl. 16.15
For et par år siden samlede organist
Niels Koll et lille herrekor, der har specialiseret sig i at synge bl.a. madrigaler
og musik fra renæssancen. Denne eftermiddag præsenterer Madrigalerne
et nyt koncept, hvor de synger Davidssalmer og fortæller om traditionen bag.

Skt. Olai Vokalensemble

Kormaraton
Fredag d. 1. juni kl. 18.00
Det årlige kormaraton hvor korsangere
fra flere af de sydfynske kor synger for
hinanden.

Koncert med
Skt. Olai Vokalensemble
Søndag d. 17. juni kl. 15.00
Skt. Olai Vokalensemble er hjemmehørende i Helsingør Domkirke. En
stor del af medlemmerne er konservatorieuddannede sangere, musikere og
musikundervisere. Korets dirigent er
Roland Haraldson, som er uddannet
dirigent fra Musikhögskolan i Stockholm hos bl.a. Eric Ericsson og fra
orkesterdirigentklassen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Siden 2008 har han været kantor ved
Skt. Olai Kirke, Helsingør Domkirke.
Koret vil denne eftermiddag synge musik af bl.a. Hartmann, Lange-Müller og
Per Nørgaard.
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Vor Frue kirkes

Glasmalerier
Glasmalerier

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

Værkerne er udført i 2004 af den færøske kunstner Tròndur Patursson med
stilmæssig inspiration i den voldsomme
færøske natur. Glasmaleriet i nordskibets vindue skildrer korsfæstelsen

i kølige blå og violette nuancer, mens
motivet i sydskibets vindue beskriver
opstandelsen med brug af varme gule
og rød-orange farver.
Motiverne illustrerer sammen med alterbilledet, der viser Jesus bøn i Getsemane have, centrale elementer i påskens
fortælling.

Menighedsrådsformand:
Inge Moritzen
Toldbodvej 1, 1., 5700 Svendborg
Tlf. 6221 5013
ingemoritzen@hotmail.com

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
Leon Torp Nielsen i samarbejde
med præsterne. Kirkebladet bliver
omdelt af KFUM-spejderne
Svendborg, Dronningholmsvej 62a.
Gruppeleder Lasse Lapertis,
tlf. 2061 6591.

MARK & STORM GRAFISK A/S · 62 62 22 77

Motivet på forsiden af dette kirkeblad er hentet fra det ene af
Vor Frue kirkes to glasmalerier.

Mette Kirstine Larsen
Tlf. 3059 0369
vorfrueskirketjenere@gmail.com
Træffes bedst: Torsdag og fredag 10-16

