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 »JULE VINEN«

Intens, fyldig og 
harmonisk 

2017 BEAST OF ZIN
USA, CALIFORNIEN, LODI
Lækker intens og fyldig Zinfandel med 
mørke bær og et elegant krydret præg. En 
rigtig lækkerbisken. 
Serveringstemperatur: 16 - 18°C

BEDSTE KØB HHHHHH 
Flaskehalsen Barego’mad

HHHHH	 HHHHH 
Flaskehalsen JydskeVestkysten

PR. FLASKE

6975
NORMALPRIS PR. FL. 119,75

SPAR 5000

Det fastslår den mest anerkendte undersøgelse 
af danske banker, EPSI.

Vi har 
Danmarks 
mest tilfredse 
kunder

sparkron.dk

Slagelse 
Dyrehospital A/S 
Rugvænget 12 • Slagelse
58505161

slagelsedyrehospital.dk 
mail@slagelsedyrehospital.dk

SunDheDSpAkke  
til båDe hunD og kAt

FASt måneDligt beløb
SE MERE PÅ SLAGELSEDYREHOSPITAL.DK

Bliv medlem  
og få ekstra 

gode fordele!

»Smuk og flot udstilling - og 

katalog i topklasse«. »Flot flot, 

også rent arrangementsmæs-

sigt. + lejlighed til at tale rus-

sisk«. »Fantastisk«. 

Det var blot nogle af de 

begejstrede kommentarer til 

weekendens Kunst & Kirker, 

hvor hele 29 professionel-

le kunstnere, både danske 

og gæster fra bl.a. Litauen, 

Holland, Belgien, Kroatien, 

Schweiz, Norge, Sverige og 

Færøerne, udstillede i 15 lo-

kale kirker.

Her stod medlemmer af 

menighedsrådene klar til at 

tage imod - sammen med de 

aktuelle kunstnere i den en-

kelte kirke, som var klar til en 

snak om de udstillede værker. 

Der blev budt på masser af 

kaffe og kage og meget andet 

godt  - og mange steder også 

forskellige former for under-

holdning.

Udstillingen var da også en 

besøgsmæssig succes ud over 

alle grænser. Det stod klart da 

Per Thuesen, fmd. for Slagelse 

Turistforening, søndag aften 

havde samlet besøgstallene fra 

de enkelte kirker.

- 6.295 besøgende - det 

er helt vildt, konstaterede 

en superglad Per Thuesen. 

Dermed er besøgstallet mere 

end fordoblet i forhold til sid-

ste år.

- Det er bare gået så godt, og 

alle er tilfredse og begejstre-

de. Der er måske to eller tre 

kunstnere, som ikke har solgt 

under udstillingen - ellers har 

alle været meget tilfredse.

- Der er kun en lille malu-

rt i bægeret: busserne havde 

ikke ret stor tilgang, forment-

lig fordi det tog for lang tid 

at komme rundt. Det var lidt 

ærgerligt. Vi må gøre op, om 

vi vil det til næste år.

Kunst og Kirker i 2020
For selv om der ligger et kæm-

pestort stykke frivilligt arbejde 

bag udstillingen, er Per Thue-

sen  ikke i tvivl om at Kunst 

og Kirker vender tilbage til 

næste år.

- Med den succes kommer 

vi til at gøre det igen. Vi har 

allerede planlagt et evalue-

ringsmøde d. 3. december, og 

til januar går vi igang igen!

Kæmpe succes: 6295 oplevede Kunst og Kirker
De lokale kirker myldrede af liv hen over weekenden, hvor Kunst og Kirker afvikledes for anden gang. Det blev en kæmpe succes

Fra den officielle åbning af Kunst og Kirker i Sct. Mikkels kirke lørdag kl. 10.  
Foto: Evan

Interesserede gæster tog turen rundt til smukke lokale kirker. Fra Skørpinge kirke, hvor der var kunst både inde og ude.


