
4 UGE 45  |  UGENYT  |  

 - Det var helt fantastisk at der 

kom så mange gæster sidste 

år, og her i 2019 håber vi at 

endnu flere vil besøge vores 

udstilling, fastslog Per Thue-

sen, fmd. for Slagelse Turist-

forening, ved et pressemøde i 

Tårnborg kirke forleden.

Bag projektet står fire loka-

le ildsjæle: Per Thuesen,  Ulla 

Thorbjørn Hansen, provst i 

Slagelse Provsti, samt kunst-

nerne Estrid Maria Eriksen og 

Branka Lugonja.

Der har været travlt i 

arbejdsgruppen. For årets 

Kunst og Kirker er på ingen 

måde en gentagelse af sidste 

års stærkt roste succes. Ar-

rangementet er både udvidet 

- og udviklet.

- Det er Kunst og Kirkers 

strategi, at udstillingen år for 

år udvikles både i størrelse, 

men også i indhold. I 2018 

deltog 10 kirker og 21 kunst-

nere, hvoraf en enkelt var fra 

udlandet. I år deltager hele 15 

kirker og 29 kunstnere, både 

danske og gæster fra bl.a. Li-

tauen, Holland, Belgien, Kro-

atien, Schweiz, Norge, Sveri-

ge og Færøerne., fortalte Per 

Thuesen.

Publikum får i år også mu-

lighed for at stemme på Årets 

Kunstner.

- På sigt er det hensigten at 

udstillingen skal dække hele 

Slagelse Kommune eller Sla-

gelse Provstis område. 

Vores udstilling er enestå-

ende i Danmark, idet vi i dag 

men også i fremtiden udeluk-

kende vil gennemføre udstil-

lingerne i det kirkelige rum, 

fastslog Per Thuesen. Som 

ikke forventer at man kan nå 

ud til samtlige 42 kirker i Sla-

gelse Provsti

- 20-25 kirker vil udstillin-

gen nok kunne rumme, anslår 

Per Thuesen.  - Allerede nu er 

der tre kirker står allerede på 

spring til næste år.

Bustransport og guider
Som noget nyt har Kunst og 

Kirker her i 2019 indgået 

samarbejde med Danmarks 

Busmuseum og Egons Busser. 

Danmarks Busmuseum sørger 

for fire busrundture med vete-

ranbusser fra Slagelse Station, 

hvor passagererne kommer 

rundt til de forskellige kirker. 

Prisen er 30 kr. pr. person pr. 

dag, og der vil være lokale 

guider i busserne, så publikum 

under turen vil kunne høre hi-

storier om lokalområdet. 

Egons Busser sørger for 

bustransport fra København 

til Slagelse Station, hvis nogen 

ikke har mulighed for at tage 

turen i bil eller med tog.

Ny café-ordning
Sidste år kunne de besøgende 

give deres meninger til kende, 

både ris og ros, i de enkelte 

kirker. Arrangementet fik alle-

rede dengang mange rosende 

ord med på vejen, men gen-

nemgående var også beske-

den: - Vi er sultne.

- Vi arbejdede lidt med 

en idé om nogle sandwich i 

kirkerne, men det blev forka-

stet. I stedet har vi indledt et 

samarbejde med fire caféer i 

Slagelse bymidte: Café Korn, 

Café Caramel, Café Vivaldi 

og Meatery, der giver rabat 

på frokosten, hvis man med-

bringer et kort, der uddeles i 

de deltagende kirker.

Kunsten ændrer sig
En af årets nye kunstnere er 

Jette Kirkeby, som glæder sig 

til at udstille i Kirke Stillinge 

kirke. 

For det er en helt særlig 

oplevelse at udstille i et kir-

kerum - både fordi det er et 

særligt rum, og bl.a. også fordi 

lyset til stadighed ændrer sig.

Branka Lugonja har selv 

udstillet i hollandske kirker. 

- Jeg oplevede at min egen 

kunst ændrede sig fuldstæn-

dig og blev til noget helt an-

det i kirkerummet, fortæller 

Branka 

De deltagende kunstnere 

i Kunst og Kirker må højst 

medvirke tre gange, for der 

skal være noget nyt at opleve 

hver gang, ligesom Estrid Ma-

ria Eriksen og Branka Lugon-

ja lægger vægt på at invitere 

kunstnere, der laver noget 

forskelligt. Såvel billed- som 

skulpturkunst.

Åbning i Sct. Mikkels kirke
Kunst og Kirker 2019 åbnes 

officielt på lørdag den 9. no-

vember 2019 kl. 10.00 i Sct. 

Mikkels Kirke, Rosengade 4A 

i Slagelse. 

Her vil kunstnerne være til 

stede med udvalgte værker, og 

der vil være taler v. borgmester 

John Dyrby Poulsen, provst 

Ulla Thorbjørn Hansen og 

formand for Slagelse Turist-

forening Per Thuesen. Alle er 

velkomne.

Der er gratis adgang til både 

åbningen samt til alle udstil-

linger i kirkerne, 

Åbningstiderne ligger ho-

vedsagelig lørdag kl. 11-16 og 

søndag kl. 10-16, se evt. mere 

på kunstogkirker.dk 

En del steder vil der også 

være gudstjeneste i udstillin-

gens åbningstid.

De deltagende kirker er:  

Vemmelev Kirke, Tårnborg 

Kirke, Sct. Mikkels Kirke, 

Hejninge Kirke, Kr. Stillinge 

Kirke, Havrebjerg Kirke, Søn-

derup Kirke, Gudum Kirke, 

Sørbymagle Kirke, Kirkerup 

Kirke, Sludstrup Kirke, Sct. 

Peders Kirke,  Helligånds-

kirken, Skørpinge Kirke og 

Gimlinge Kirke.

Kunst og Kirker 2019: Mere kunst i flere lokale kirker
Sidste år lagde 3.000 besøgende vejen forbi, da Kunst og Kirker for første gang inviterede indenfor til kunstudstillinger i en række by- og lands-
bykirker i Slagelse Kommune. Nu er de lokale ildsjæle klar til for anden gang at invitere indenfor til spændende kunst i endnu flere lokale kirker,  
i den kommende weekend d. 9.-10. november

Per Thuesen, fmd. for Slagelse Turistforening, bød velkommen til tirsdagens pressemøde i den smukke Tårnborg kirke. Foto: 
Evan

Arbejdsgruppen og en hhv. kommende og tidligere udstiller ved Kunst og Kirker. Fra venstre Jette Kirkeby (som i år udstiller i 
Kirke Stillinge kirke),  Estrid Eriksen, Per Thuesen, Branka Lugonja, Ina Christensen (som udstillede ved Kunst og Kirker sidste 
år), og Ulla Thorbjørn Hansen. Foto: Evan

Vi holder 

Åbent Hus 
Kom og smag på Cafe 39 
fredag den 8-11-2019 fra 12 til 20

Vi byder på lidt smagsprøver og 
lidt at drikke. Du kan se vores 
nye kort og få en snak med 
de nye ansigter.

Venlig hilsen 
Henrik Jarl Robert Pedersen
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