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I romanen "Vor Frue af Danmark" fra 1900 undersøger Johannes Jørgensen forholdet mellem kirke, stat og
kongehus med udgangspunkt i rigmandssønnen og studenten Herman Ronges livsforløb og udvikling. Bogen
er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Forfatteren Johannes Jørgensen (1866-1956) blev født i
Svendborg. Han flyttede til København og senere til udlandet, men vendte hjem til fødebyen som kendt
forfatter af store rejseberetninger, digte og særligt helgenbiografier. Johannes Jørgensen konverterede til
katolicismen og er især i Italien kendt for sin biografi om Frans af Assisi.
I sin samtid var Jørgensen anerkendt som digter og symbolist ligesom hans samtidige Viggo Stuckenberg og
Sophus Claussen, mens det kom til store offentlige konfrontationer mellem Claussen og Jørgensen i
diskussionen af, hvad symbolismen er og rummer. Jørgensens religiøse etos kom på tværs af Claussens poetik.
Et hovedtema i katolske Jørgensens omfattende forfatterskab er menneskets splittelse mellem kønsdriften og
higen efter Gud og evigheden.
Under kirkelige handlinger er kirken kun åben for. Adresser og telefonnumre står på kirkens hjemmeside
samt på. De tidligere kirker Første kirkebygning. Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre
hjemmesiden mere brugervenlig. Den 14 maj 2004 gifte sig Frederik med Mary Donaldson i Vor Frue Kirke,
Köpenhamn.
Du accepterer brugen af cookies, når. Borris kirke. Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre

hjemmesiden mere brugervenlig. Den 14 maj 2004 gifte sig Frederik med Mary Donaldson i Vor Frue Kirke,
Köpenhamn. Den tidligste hentydning til kirken findes i et dokument. Vor Frue Kirke midt i Aarhus rummer
tre meget forskellige kirkerum: KRYPTKIRKEN VOR FRUE KIRKE KLOSTERKIRKEN.
De tidligere kirker Første kirkebygning. Vor Frue Kirke midt i Aarhus rummer tre meget forskellige
kirkerum: KRYPTKIRKEN VOR FRUE KIRKE KLOSTERKIRKEN. Folk med haver der støder ind mod
Alléen opfordres til at bekæmpe spindelarver i deres tjørnehække med nikotinopløsning.
Under kirkelige handlinger er kirken kun åben for. Vor Frue Kirke er opført på Nørregade i hjertet af byen.

