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Vor Frue Kirkes klokketårn

Foto: Gudrun Fussing



Det er forår, og solen skinner. Alting spirer frem, og snart er det sommer. 

Påskehøjtiden begynder primo april må-
ned med fire gudstjenester og hele fire 
præster. De faste vikarer, Merete Holck 
og Lisbet Rønnow Torp, samt Vor Frue 
Kirkes faste præster, Gitte Meyer Jør-
gensen og Bente Holdgaard, er alle på 
prædikestolen med bibelens fortællinger 
om, hvad der skete med Jesus i påsken 
for 2000 år siden. 

Kirkens organister supplerer med stem-
ningsfuld musik – bl.a. vil kirkens nye 
organist, Amalie Hersnack Kaad, spille 
to af J.S. Bachs store præludier.

Ikke bare i påsken, men hver søndag året 
rundt byder præsterne og kirkens øvrige 
personale velkommen til en festlig høj-
messe. Orgeltoner og korsang blander 
sig med menighedens sang. 

Måske bliver et barn døbt, eller du 
kan møde konfirmander, som forbere-
der sig til konfirmationen. Måske vil 
du tænde et lys for én, du tænker på, 
eller drikke en kop kaffe efter gudstje-
nesten i HUSET med andre fra sognet.  
Det er op til dig!

I Vor Frue Kirke er aktivitetsniveauet 
højt. Der er bl.a. planlagt en stor musik-
buket af koncerter med en blanding af 
dygtige musikere og sangere fra ind- og 
udland. Og det meste er ganske gratis. 

I begyndelsen af maj holder Dansk Or-
ganist og Kantor Samfund årsmøde i 
Svendborg, hvor Vor Frue Kirke lægger 
hus til en festgudstjeneste med tilhøren-
de klokkespilskoncert. I den forbindelse 
kan du møde Fyens Stifts nye biskop 
Mads Davidsen.

Du kan orientere dig om alle aktiviteter 
i Vor Frue Kirke fra april til juli i dette 
kirkeblad og via kirkens hjemmeside. 
Du kan også se hver måneds aktiviteter 
i KirkeNyt, som er et indstik i Ugeavisen 
den sidste onsdag hver måned. Endelig 
ligger ugens program i våbenhuset, hvor 
du kan hente det i kirkens åbningstid 
dagligt kl. 8-18.

Velkommen i kirke!

Torben Engelhardt Holm 
Formand for menighedsrådet

Menighedsplejen
Vor Frue Sogns menighedspleje 
hjælper mennesker, der har behov 
for en ekstra håndsrækning.  
Pengene 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. 

Se på kirkens hjemmeside, hvordan 
du gør, hvis du vil give en gave til 
menighedsplejen.

Kirkens Genbrug 
Vil du være med i et levende fælles
skab og gøre en forskel for andre? 
Kirkens Genbrug driver en butik i 
Møllergade 44, der med sit overskud 
støtter formål i Svendborg og på 
landsplan. 
 
Måske har du lyst til at være  
frivillig til 4 timers vagter. 

Der er også brug for varer, som kan 
sælges i butikken. 
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Livet er smukt!
Forårsenergi i musik og forkyndelse



Gåturen til Emmaus er en fortælling om 
håbet, der kommer og slutter sig til dem, 
der er druknet i angst og har mistet håbet. 
Emmausvejen er vejen tilbage til hverda-
gen for dig og mig efter de slag, livet kan 
give os. Det er beretningen om, at Jesus 
går med på vores livsvej for hvert eneste 
skridt, vi tager. Emmausturen får os til at 
indse, erfare betydningen af påsken. Det 
er sandheden om, at vi ikke skal klare alt 
og magte alt alene. Om, at Gud giver os 
evigt liv. 

 
 
 
Nu skal jeg ud at gå – måske ses vi?   
Jeg ønsker jer en glædelig påske. Nyd det 
smukke forår og den fine danske sommer! 

Gitte Meyer Jørgensen 
Sognepræst

Når klokken nærmer sig midnat, skal den 
skridttæller, jeg altid har siddende på tø-
jet, helst have rundet tallet 10.000, som 
Sundhedsstyrelsen anbefaler. Ellers skal de 
manglende skridt indhentes dagen efter. 
Jeg har aldrig været god til sport. Men jeg 
kan rigtig godt lide at gå. Jeg synes faktisk, 
gågang eller gåning burde være en decide-
ret sportsgren, ligesom man kan gå til cur-
ling og styrketræning. 

Det er så sundt af gå. Gåture nedsætter 
risikoen for livsstilssygdomme. Yderli-
gere er der den vigtige pointe, at negative 
og dystre tanker forsvinder. Når man går, 
bliver man nødt til at fokusere på verden 
omkring sig. Man reflekterer. Har ro. Hil-
ser på mennesker, man møder. Måske går 
man sammen med andre. Skridt for skridt 
erfarer man, hvordan tunge og mørke erin-
dringer smuldrer, mens man går. Skridt for 
skridt udvides verdensperspektivet. Svære 
tanker udviskes af nye oplevelser og ind-
sigter. Livsvejen bliver simpelthen lettere 
af at gå. Udsynet lysere, tankerne lettere. 
Det er så sundt at gå. Hver dag. 

Skridttællere var ikke i handlen på Jesu 
tid. Men jeg tror heller ikke, det var nød-
vendigt for Jesu disciple. De nåede så ri-
geligt op på 70.000 skridt om ugen. Det 
blev nemlig til mange daglige skridt, når 

de fulgte Jesus fra by til by for at lytte til 
ham og lære af ham. Være medvandrere på 
hans livsvej, så de senere kunne gå videre i 
verden og udbrede kristendommen. 

Der var hverken busser eller lyntog til 
at transportere dem kilometer efter ki-
lometer gennem landet. Heldigvis vil jeg 
sige. For så havde vi ikke haft den stærke 
beretning om de to, der lige efter Jesu 
død og opstandelse går godt og vel 10 ki-
lometer fra byen Jerusalem til landsbyen 
Emmaus. Vandringen til Emmaus, kaldes 
den. Den er evangelieteksten til 2. påske-
dag, første tekstrække. (Lukasevangeliet 
kapitel 24, vers 13-35). Skridt for skridt 
går de to den lange tur og taler om alle 
de voldsomme hændelser, der er sket de 
foregående dage. Korsfæstelsen af deres 
ven. Den tomme grav. Opstandelsen. De 
har brug for at reflektere. Få orden på 
de kaostanker, der vælter rundt i dem. 
Skridt for skridt åbner de op for alt det, 
der tynger dem. Bearbejder hændelserne. 
De har brug for håb. 

Og så sker noget skelsættende. Jesus duk-
ker op og følges med dem på deres gåtur. 
Først er de så overvældede af sorg, at de 
ikke ser, det er ham. Men da han senere 
spiser sammen med dem og velsigner brø-
det ved måltidet, genkender de ham. 
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Gå – så går det!
70.000 skridt. Det går jeg hver uge. I gråvejr. Regnvejr. Solskin. Frostvejr.

At gå er så sundt. 

For benmusklerne.  

For hele helbredet. Det giver ro.  

Tid til at reflektere over, at 

selvom du måske føler, du går 

10.000 skridt alene, kan du  

stole på, at Gud går med dig. 

Så gå – så går det!
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Påskevandring
Palmesøndag d. 2. april kl. 14.00-16.00

Gå påsken i møde med en vandring mel-
lem tre stationer i Svendborg. Hvert 
sted holdes en kort andagt. Vandringen 
begynder i Pinsekirken, Svinget 2, og 
går videre til Skt. Knuds Kirke, Havne-
gade 1. Efter andagten i den katolske 
kirke fortsætter vandringen til Folke-
kirkens Tværkulturelle Samarbejde på 
Dronning holmsvej 61, hvor der sluttes 
af med smagsprøver på mad fra verden. 

Påskevandringen er arrangeret af Økume-
nisk Komité i Svendborg.

Nadvergudstjeneste 
Skærtorsdag d. 6. april kl. 19.00

Skærtorsdag tager musik og prædiken sit 
udgangspunkt i den jødiske påske, der er 
baggrunden for vores kristne påske.

Merete Holck prædiker, og vi hører klez-
mermusik spillet af Jens Schou på klari-
net og Anders Ringgaard på harmonika. 
Jens Schou er klassisk uddannet men har 
nu helliget sig klezmermusikken. Anders 
Ringgaard er uddannet klassisk basunist 
samt folkemusiker med harmonika som 
hovedfag. Desuden medvirker organist 
Amalie Hersnack Kaad og kirkens kor. 

Liturgisk gudstjeneste
Langfredag d. 7. april kl. 15.00 

Langfredag vil gudstjenesten være litur-
gisk. I ”den 9. time” følger vi – uden præ-
diken men båret af musik og salmesang 
– Jesu lidelseshistorie, sådan som evange-
listen Markus fortæller den. 

Organist Amalie Hersnack Kaad slutter 
gudstjenesten med at spille J.S. Bachs 
præludium i H-mol. 

Gudstjenesten ledes af kirkens præst,  
Lisbet Rønnow Torp.

Påske-højmesser
Påskedag og 2. påskedag d. 9.-10. april kl. 10.00

Én dag er ikke tilstrækkelig til at markere Jesu opstandelse. 

Påskedag fejres opstandelsen med højmesse kl. 10.00  
ved sognepræst Bente Holdgaard. 

Højmessen indledes med J.S. Bachs festlige C-dur 
præludium, spillet af organist Amalie Hersnack Kaad. 

Højmessen 2. påskedag kl. 10.00 ledes  
af sognepræst Gitte Meyer Jørgensen.

Påsken i 
Vor Frue 
Kirke
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Musikgudstjeneste
Torsdag d. 13. april kl. 16.30

Musikgudstjenesten, som er af en god 
halv times varighed, bliver holdt af kir-
kens præst, Lisbet Rønnow Torp. Udover 
tekstlæsninger og ord til eftertanke er der 
særlig plads til musik- og sangindslag. 

Ved denne musik gudstjeneste spiller 
organist Povl Chr. Balslev sine 4 forårs-
improvisationer på kirkens flygel.

Taizé – meditativ korsang
Har du lyst til at synge Taizé-sange? 

Det er enkle meditative kristne sange fra 
klosterfællesskabet i den lille sydfranske 
landsby Taizé. Sangene, der akkompag-
neres af to guitarer, har korte tekster og 
synges på enkle melodier. Det kræver 
ingen særlige forudsætninger at deltage.
Arrangementet begynder med 5 min. 
bøn i bevægelse. Efter en time med sang 
og meditation sluttes af med en kop te 
i HUSET for dem, der har lyst. Der er 
Taizé i Vor Frue Kirke tirsdage i lige uger 
kl. 19.00. Der kan dog være undtagelser 
især omkring jul og i sommerperioden. 
Yderlige oplysninger fås ved henvendelse 
til Bo Nissen tlf. 2020 7089.

Stillegudstjeneste 
Onsdag den 26. april kl. 17.00

Ved stillegudstjenesten er der tid til stil-
hed, refleksion og ro i hinandens fælles-
skab. Sognepræst Bente Holdgaard leder 
gudstjenesten. 

Teksterne og salmerne vil kredse om te-
maet omsorg belyst ud fra billedet hænder. 
Der står i en salme: ”Livets Gud har in-
gen hænder, derfor er det dig, han sen-
der”. Det er med hænderne, vi rækker 
hinanden trøst og nærvær, skaber tryghed 
og viser kærlighed. 

Efter stillegudstjenesten er der en kop kaf-
fe i HUSET, hvor der også er mulighed for 
at tale sammen om gudstjenestens tema.

Årsmøde i Vor Frue Sogns menighedspleje
Søndag d. 16. april kl. 11.15
Vor Frue Sogns menighedspleje afvikler sit årsmøde søndag d. 16. april efter gudstjenesten. Menighedsplejen er vært 
ved en let frokost som indledning til årsmødet. Ved årsmødet vil bestyrelsen fortælle om arbejdet i det forløbne år, 
men ikke mindst indvi deltagerne i de initiativer, bestyrelsen har planer om. Bestyrelsen håber, at mange vil deltage i 
drøftelsen af menighedsplejens arbejde og muligheder. Forslag til nye aktiviteter er meget velkomne.

Dagsordenen for årsmødet fremlægges i våbenhuset og kan hentes på kirkekontoret. 

Emner, der ønskes på dagsordenen, skal afleveres på kirkekontoret senest d. 2. april.

Povl Chr. Balslev



  

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

HJEMMESIDE
Se kirkens hjemmeside
www.vorfruekirke.dk 
for opdateret kalenderinformation
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April
 2. kl. 10.00  Højmesse. Palmesøndag. MH
 2. kl. 14.00  Påskevandring fra Pinsekirken
 4. kl. 19.00  Taizé – meditativ korsang
 5. kl. 17.00  Kristen meditation
 6. kl. 19.00  Nadvergudstjeneste. Skærtorsdag. MH 
 7. kl. 15.00  Liturgisk gudstjeneste. Langfredag. LRT
 9. kl. 10.00  Højmesse. Påskedag. BH
10. kl. 10.00  Højmesse. 2. påskedag. GMJ
12. kl. 17.00  Kristen meditation
13. kl. 16.30  Musikgudstjeneste. LRT
16. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag efter påske. LRT
16. kl. 11.15  Årsmøde i menighedsplejen
16. kl. 15.00  Koncert. Vox Humana og Jakob Høgsbro
18. kl. 19.00  Taizé – meditativ korsang
19. kl. 17.00   Kristen meditation
20. kl. 18.30  Åbent menighedsrådsmøde
23. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag efter påske. MH
23. kl. 16.00  Fælleskoncert. Staka og Vor Frues Kantori
25. kl. 19.30   Koncert. Pro Cantu Koret og Fyns Amatør

symfoniorkester
26. kl. 17.00   Stillegudstjeneste. Meditationsgruppen/BH 
27. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Vokalgruppen Fontana
27. kl. 19.00   Cafékoncert.  

Strygere fra Svendborg Musikskole
30. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag efter påske. LRT
30. kl. 11.15  Menighedsmøde

Maj
 1. kl. 17.00   Festgudstjeneste og klokkespil. 

Biskop Mads Davidsen medvirker
 2. kl. 19.00  Taizé – meditativ korsang
 3. kl. 17.00   Kristen meditation 
 5. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation. Bededag. LRT 
 7. kl. 10.00  Højmesse med konfirmation.  

4. søndag efter påske. LRT
 8. kl. 19.30  Koncert. Svendborg Kammerorkester 

og Maria Lantz
10. kl. 17.00  Kristen meditation
14. kl. 10.00   Højmesse med konfirmation.  

5. søndag efter påske. MH
16. kl. 19.00  Taizé – meditativ korsang
17. kl. 17.00  Kristen meditation
18. kl. 10.00  Højmesse. Kristi himmelfartsdag. BH 
21. kl. 10.00  Højmesse. 6. søndag efter påske. LRT
24. kl. 17.00  Kristen meditation
24. kl. 18.30  Åbent menighedsrådsmøde 
25. kl. 16.15  Fyraftenskoncert. Miguel Pesce
25. kl. 17.30  Klokkespilskoncert. Lokale musikere
26. kl. 16.30  Kormaraton. Sydfynske kor
28. kl. 10.00   Højmesse. Pinsedag. GMJ
29. kl. 10.00  Højmesse. 2. pinsedag. MH
30. kl. 19.00  Taizé – meditativ korsang
31. kl. 17.00   Kristen meditation 
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GUDSTJENESTER 
på plejecentrene
Caroline Amalielund: Den 4/4 (BH), 2/5 (MH) og 8/6 (BH) kl. 10.30 
Frøavlen: Den 27/4 (GMJ), 25/5 (GMJ) og 29/6 (GMJ) kl. 10.30

SVENDBORG PROVSTI
Find information om kirker og aktiviteter  
på provstiets hjemmeside: 
www.svendborgprovsti.dk 7

Juni
 1. kl. 19.30  Koncert. Michala Petri og  

Patricia van Duuren Svendsen
 4. kl. 10.00   Højmesse. Trinitatis. BH
 7. kl. 17.00  Kristen meditation. Efterfølgende møde i HUSET
11. kl. 10.00  Højmesse. 1. søndag efter trinitatis. MH
13. kl.  9.00  Caféudflugt til Horsens Kunstmuseum  

og Horsens Klosterkirke
13. kl. 19.00  Taizé – meditativ korsang
14. kl. 17.00  Kristen meditation
14. kl. 18.30   Åbent menighedsrådsmøde 
15. kl. 17.00  Koncert. DR Vokalensemblet og Philip Faber
18. kl. 10.00  Højmesse. 2. søndag efter trinitatis
21. kl. 17.00   Kristen meditation
25. kl. 10.00  Højmesse. 3. søndag efter trinitatis
27. kl. 19.00  Taizé – meditativ korsang
28. kl. 17.00   Kristen meditation. 
29. kl. 16.15  Fyraftenskoncert.  

Martin Norddahl og Stefan Bauer

Juli
 2. kl. 10.00  Højmesse. 4. søndag efter trinitatis
 5. kl. 17.00  Kristen meditation 
 9. kl. 10.00  Højmesse. 5. søndag efter trinitatis 
12. kl. 17.00  Kristen meditation
16. kl. 10.00  Højmesse. 6. søndag efter trinitatis 
19. kl. 17.00  Kristen meditation 
23. kl. 10.00  Højmesse. 7. søndag efter trinitatis 
26. kl. 17.00  Kristen meditation
30. kl. 10.00  Højmesse. 8. søndag efter trinitatis

GMJ:  Gitte Meyer Jørgensen 
BH: Bente Holdgaard 
MH: Merete Holck 
LRT: Lisbet Rønnow Torp

Kirkekaffe
Hver søndag efter højmessen er der kirkekaffe i HUSET. 

Kom og deltag i uformelt samvær med mulighed for at hilse på de andre kirkegængere 
og få en lille snak.
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Vi kører fra Vor Frue Kirke klokken 9.00. 
På turen synger vi et udvalg af højskole-
sangbogens danske sommersange. 

Halvvejs får vi formiddagskaffen på Tvil-
lingegården ved Båring, et aktivt fristed 
for ældre, som har forvandlet tvillingerne 
Evald og Haralds gamle gård til en sand 
oase. Her nyder vi den skønne udsigt 
over Båring Vig.

Horsens Kunstmuseum  
indsamler eksperi men-
terende sam tidskunst  
med hovedvægt på  
dansk kunst. 

Vi vil denne dag zoome ind på værker 
af kunstneren Michael Kvium, da mu-
seet har landets største samling af Kvi-
ums værker, som spænder over maleri, 
tegning, grafik og skulptur skabt i årene 
1985-2014. Michael Kvium (født 1955) 
har igennem de seneste godt 30 år mar-
keret sig som en af Danmarks væsentlig-
ste billedkunstnere. 

Han maler med inspiration fra 
bl.a. surrealismen, barokken og 

middelalderen og kunstnere  
som Caravaggio, Velasquez,  

Rembrandt og Goya. 

Hans kunst kredser om individets grund-
læggende eksistensvilkår – det at være til 
på både godt og ondt. Det er et billeduni-
vers, der inviterer beskueren ind i men-
neskesindets mere mørke og primitive 
afkroge. Museumsinspektør Julie Horne 
Møller vil være vores guide på denne tur 
gennem Michael Kviums billedverden.

Efter rundvisningen er der frokost på 
Dollys Café, som ligger på havnefronten 
og oprindelig var havnearbejdernes gam-
le varmestue. Her nyder vi en god dansk 
frokost, før vi tager videre til Horsens 
Klosterkirke. Anne-Grete Thestrup – tid-
ligere præst gennem 33 år ved Vor Frue 
Kirke men nu bosiddende i Horsens – vil 
vise os rundt og fortælle klosterkirkens 
spændende historie. 

Der afsluttes med kaffe og kage i  
Klostergården, før vi vender  

bussen og er tilbage  
i Svendborg ca.  

kl. 18.00.

Caféudflugt til Horsens
Tirsdag d. 13. juni kl. 9.00-18.00
Årets udflugt tager os til Horsens, hvor vi skal besøge Horsens Kunstmuseum og Horsens Klosterkirke.

Egenbetaling: 300 kr.  
Tilmelding og betaling  

(kontant eller med mobilepay) til 
kirkekontoret senest d. 23. maj.



Når jeg selv står ved kassen og ekspederer, 
byder jeg altid kunderne indenfor med et 
”Velkommen!”. Stort set alle svarer ”Tak for 
det”, og så er samtalen i gang…

Hvad støtter vi?  
”Hvad støtter vi, når vi handler her?”, 
spørger nogle kunder. ”Hvem står bag 
butikken, og hvordan går det med sal-
get?”. Alle synes, det er dejligt, at butik-
kens overskud anvendes til lokalt socialt 
arbejde gennem Vor Frue Sogns menig-
hedspleje. Det kan være julehjælp, som 
kan søges af økonomisk sårbare familier 
til mad og julegaver.

 
Der ydes økonomisk støtte til forskellige 
grupper i sognet efter anbefaling fra præ-
sterne, og som noget nyt ønsker menig-
hedsplejen at sende økonomisk trængte 
børnefamilier på sommerferie. 

Der er flere andre sociale projekter i stø-
beskeen, som vil blive finansieret af over-
skuddet fra driften i Kirkens Genbrug. 

Butik i vækst  
Kirkens Genbrug åbnede 24. juni 2022. 
Vi har fra første dag haft susende travlt, 
og salget er blot steget i en sådan grad, at 
vi ikke altid kan nå at fylde varer i butik-
ken fra dag til dag. Butikken er på 198 
m2 i alt, og vi har pladsproblemer. Vi hå-
ber at kunne udvide, og det lykkes nok i 
løbet af 2023 at finde egnede lokaler. 

Der er tydeligvis behov for butikken, 
og med den nuværende interesse for at 
handle i Kirkens Genbrug forventer vi et 
pænt overskud i 2023 til Vor Frue Sogns 
menighedspleje.

Arbejdsfællesskab af frivillige  
Gruppen af frivillige medarbejdere vok-
ser støt, og vi er på nuværende tidspunkt 
15 engagerede medarbejdere. Vi kan sag-
tens bruge flere, for der er mange opgaver 
at udføre. 

Butikken holder åbent ugens fem første 
dage kl. 12.00-17.00, lørdag kl. 10.00-
14.00. De fleste medarbejdere arbejder 
en dag om ugen i 4-5 timer. Nogle tager 
to dage, fordi de har lyst. 

Vi har et godt fællesskab, og ca. hver 2. 
måned er der medarbejdermøde, hvor vi 
spiser sammen, taler om hverdagen, ori-
enterer om økonomien og drøfter butik-
kens udvikling. 

Giver det mening?  
Et er at genbruge materielle ting, som er 
blevet tilovers, med alle de samfundsmæs-
sige og klimamæssige fordele, det giver. 
Noget andet er at bruge tid i et fællesskab 
med det formål at kunne give andre men-
nesker en hjælpende hånd. Det er, hvad 
vi med at flot ord kalder næstekærlighed. 
Det giver livskvalitet og god mening for 
mig, og jeg tror, alle medarbejdere her i 
butikken har det på samme måde.

Derfor en opfordring til alle jer, som har 
idéer til en bedre butik eller har lidt tid 
tilovers i hverdagen: Kig ind hos Kirkens 
Genbrug i Møllergade 44 og lad os få en 
snak. Måske er vi et fællesskab for dig?

Torben Engelhardt Holm

9

Kirkens Genbrug er menighedspleje

Kirkens Genbrug er blevet en populær butik i Møllergade.  
Den får dagligt ros af kunderne for at være en hyggelig butik 

med gode varer, rimelige priser og en god stemning. 
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Koncert med Vox Humana og 
Jakob Høgsbro
Søndag d. 16. april kl. 15.00

Organist og komponist Bernhard Chri-
stensens 24 timers jazzoratorium, der 
beskriver et døgn i en ung students liv, 
er både humoristisk og eftertænksomt.
Værket var oprindeligt skrevet for en-
stemmigt børnekor og klaver, men er nu 
genarrangeret af dirigent Jakob Høgsbro 
og opføres ved koncerten af Kammerko-
ret Vox Humana, ledsaget af Alexander 
Bak Hansens trio.

Koncerter  
Adgang til koncerterne er gratis, når ikke andet er nævnt.  
Evt. gave til menighedsplejen lægges i kirkens indsamlingsbøsser.

Fælleskoncert med Staka  
og Vor Frues Kantori
Søndag d. 23. april kl. 16.00

Denne søndag får Vor Frues Kantori be-
søg af det islandske kor Staka, som har 
base i København men består af islandske 
sangere. Korene mødes inden koncerten 
og øver sammen et par numre. Koncerten 
vil således bestå af tre afdelinger, idet ko-
rene synger både hver for sig og sammen. 
Musikken er nordisk med komponister 
som Hugo Alfven, Ola Gjeilo, Kim André 
Arnesen og Kari Bæk.

Koncert med Pro Cantu Koret og 
Fyns Amatørsymfoniorkester
Tirsdag d. 25. april kl. 19.30

Pro Cantu Koret, der har til huse i Rin-
ge, har indledt et samarbejde med Fyns 
Amatør symfoniorkester om en række for-
årskoncerter. Programmet består bl.a. af 
nogle fællessatser: Faurés Cantique de Jean 
Racine, Gades Morgensang af Elverskud 
samt Schumanns Zigeunerleben. Desuden 
satser for orkester alene og a cappella kor-
satser. Dirigent er Erik Jakobsen.

  

Fyraftenskoncert med  
Vokalgruppen Fontana
Torsdag d. 27. april kl. 16.15

Vokalgruppen Fontana består af 10 dyg-
tige sangere, der har sunget sammen siden 
2002. Gruppens base er Svendborg, men 
sangerne kommer fra det meste af Sydfyn. 
Det primære repertoire er renæssancemu-
sik samt musik fra ca. 1900 og frem. Der 
er dog også mere raffinerede jazz-prægede 
satser på programmet.  

Cafékoncert med strygere fra 
Svendborg Musikskole
Torsdag d. 27. april kl. 19.00

Nogle af Svendborg Musikskoles allerdyg-
tigste stryger-elever fra bl.a. talentlinien 
holder denne aften cafékoncert i HUSET 
ved Vor Frue Kirke.

Festgudstjeneste og klokkespil
Mandag d. 1. maj kl. 17.00

Den 1.-3. maj holder Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) årsmøde 
i Svendborg. Vor Frue Kirke og Sankt Nikolai Kirke er værter for en række 
arrangementer bl.a. festgudstjeneste i Vor Frue Kirke med Fyens Stifts nye 
biskop Mads Davidsen. Alle er velkomne. 

Efterfølgende er der klokkespilskoncert fra kirkens tårn og senere orgel-
koncert i Sct. Nicolai Kirke kl. 20.00.
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Koncert med Svendborg 
Kammerorkester & Maria Lantz
Mandag d. 8. maj kl. 19.30

Svendborg Kammerorkester har lige 
haft 100-års jubilæum. Det blev dan-
net i 1922 på Skårup Seminarium. I dag 
holder orkestret til på Den Frie Lærer-
skole i Ollerup. Orkestret samarbejder 
ved denne koncert med sopranen Maria 
Lantz, der er uddannet på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium. Musikken 
er af Purcel, Telemann, Händel og Elgar.  

Fyraftenskoncert  
med Miguel Pesce
Torsdag d. 25. maj kl. 16.15

Den argentinske guitarist Miguel Pesce fra 
Buenos Aires gæster Danmark i forbindel-
se med en større turné i Europa og læg-
ger vejen forbi Svendborg denne torsdag 
eftermiddag. Så kom og hør både klassisk 
men også argentinsk guitarmusik.  

Klokkespilskoncert
Torsdag d. 25. maj kl. 17.30

Efterfølgende samme dag er det muligt 
helt ekstraordinært at høre Mike Old-
fields ikoniske værk Tubular Bells med det 
transportable klokkespil og lokale musi-
kere. Dette sker netop på 50-års dagen for 
værkets udgivelse. Koncerten foregår på 
Torvet foran kirken.

Kormaraton
Fredag d. 26. maj kl. 16.30

Vi genoptager traditionen med kormara-
ton, hvor flere af de sydfynske kor deltager 
med 15 min hver. Kom og lyt til en spæn-
dende og alsidig palet af kormusik.  

Koncert med Michala Petri og 
Patricia van Duuren Svendsen
Torsdag d. 1. juni kl. 19.30

Fløjtenist Michala Petri har for længst slå-
et sit navn fast som en af nutidens største 
virtuoser på sit instrument, og vi er glade 
for at kunne byde det danske verdensnavn 
velkommen i Vor Frue Kirke denne første 
aften i juni. 

Hun har igennem sin lange karriere tur-
neret i det meste af verden og spillet med 
mange af de helt store navne og orkestre. 
Michala Petri akkompagneres ved koncer-
ten af Patricia van Duuren Svendsen. 

Entré 100 kr. der går til kirkens flygelfond. 

Koncert med DR Vokal -  
ensemblet og Philip Faber
Torsdag d. 15. juni kl. 17.00

Som afslutning på kordirigentkonkurren-
cen NCCC, der afholdes i Svendborg, er 
det lykkedes at få konkurrencens profes-
sionelle kor til at blive en ekstra dag for at 
give koncert i Vor Frue Kirke. 

Tag med Philip Faber og DR Vokalensem-
blet på aftenvandring gennem smukke 
skovklædte landskaber. Med kormusik af 
bl.a. Brahms, Poulenc, Gade og Nielsen 
bliver turen både eftertænksom, poetisk 
og humoristisk – og fuld af stemning fra 
vores lyse, nordiske sommernat.

Billetter á 120 kr. købes via:  
https://billet.drkoncerthuset.dk/webshop.

Fyraftenskoncert med Martin 
Norddahl og Stefan Bauer
Torsdag d. 29. juni kl. 16.15

Martin Norddahl er til daglig organist ved 
Søllerød kirke, og han vil denne eftermid-
dag sammen med den dygtige saxofonist 
Stefan Bauer spille musik af Bach, Rach-
maninov, Carl Nielsen, Naji Hakim og 
Norddahl selv.

Svendborg Kammerorkester Maria Lantz DR VokalensembleMichala Petri Martin og Stefan

Klokkespilsfestival
24. juli - 3. august

Også i år afholdes klokkespils-
festival i Vor Frue Kirke. Sta-
tens Kunstfond har velvilligt 
støttet årets festival økono-
misk, hvilket gør det muligt at 
lave aftaler med internationale 
klokkenister. 

Se mere i dagspressen og på 
www.klokkespilsfestival.dk.



Adresser
Præster:  
Gitte Meyer Jørgensen 
Ørbækvej 25 · 5700 Svendborg 
Tlf. 6222 3117 · gmj@km.dk

Bente Holdgaard 
Bagergade 43 · 5700 Svendborg 
Tlf. 4048 8751 · benho@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder: 
Susanne Maria Brohave 
Tlf. 2444 1161 · Lørdag fri  
kirku.vorfrue@gmail.com

Organister: 
Povl Chr. Balslev 
Tlf. 2160 6258 · Fredag fri.  
organist@vorfruekirke.dk 

Amalie Hersnack Kaad 
Tlf. 2271 2921 · Mandag fri.  
amaliehersnack@gmail.com

Kirketjenere: 
Kirsten Andersen 
Tlf. 3029 0139 · Fredag fri  
vorfrueskirketjenere@gmail.com

Britta Birkholm 
Tlf. 2323 7793 · Tirsdag fri 
vorfrueskirketjenere@gmail.com 

Kirkebladet redigeres af  
Leon Torp Nielsen. 
Kirkebladet bliver omdelt af  
KFUM-spejderne Svendborg,  
Dronningholmsvej 62a.
Tina Øhlenschlæger  
tlf. 2712 4654.

www.vorfruekirke.dk
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Vi begynder med højmesse i kirken  
kl. 10.00 ved Lisbet Rønnow Torp.

Derefter serveres et let traktement i 
HUSET, hvortil der er tilmelding se-
nest mandag d. 24. april på kirkekon-
toret. Umiddelbart efter traktementet 
begynder mødet, som forventes at slut-
te ca. kl. 14.00.

På menighedsmødet vil menighedsrå-
det orientere om sit arbejde og fortælle 
om de aktiviteter, der foregår i øje-
blikket. Desuden får du mulighed for 
at give din mening til kende – og evt. 
komme med forslag til nye aktiviteter. 

Vi glæder os til at møde dig til en drøf-
telse af Vor Frue Kirkes aktiviteter nu 
og i fremtiden.

Dagsorden for menighedsmøde:

•  Velkomst ved menighedsrådets 
formand

•  Orientering om kirkens  
aktiviteter

• Kirkens regnskab og budget
• Respons og idéudveksling
• Eventuelt

Venlig hilsen 
Vor Frue Kirkes menighedsråd

Hvad sker der i din kirke? 
Kom til menighedsmøde i din kirke søndag d. 30. april 2023.  
Her kan du høre om kirkens arbejde og få indflydelse på kommende aktiviteter.


