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SLAGELSE KOMMUNE: Det bli-

ver kulturminister Joy Mogen-

sen (S), der åbner årets udgave 

af Kunst og Kirker i Slagelse 

Provsti. 

Ved åbningsceremonien i 

Sct. Mikkels Kirke i Slagelse 

fredag den 6. november hol-

der kulturministeren åbnings-

talen.

- Vi er glade for og stolte af, 

at kulturministeren har sagt 

ja til at åbne udstillingen, 

fortæller Per Thuesen, der er 

formand for Kunst og Kirker.

Sammen med provst Ulla 

Thorbjørn Hansen vil han 

ligeledes tale ved åbningen, 

ligesom Bel Canto Koret sør-

ger for lidt musikalsk under-

holdning.

Åbning kræver tilmelding
Kunst og Kirker strækker sig 

over weekenden den 7.-8. no-

vember, hvor 30 professionel-

le danske kunstnere udstiller 

med malerier og skulpturer 

som omdrejningspunkterne i 

15 kirker fra Slagelse Provsti.

På grund af Covid-19 er 

der kun plads til 125 gæster 

ved åbningsceremonien i Sct. 

Mikkels Kirke, derfor er det 

nødvendigt med tilmelding til 

kirkekontoret på tlf. 58 52 05 

11 efter først til mølle-prinw-

cippet.

- Hvis alle pladser ikke 

er optaget på forhånd, kan 

man også møde op på dagen. 

Vi sørger desuden skiltning, 

sprit og mundbind, lover for-

manden.

Ved udstillingerne i kir-

kerne er der også sørget for 

skiltning og håndsprit, mens 

gæsterne ligeledes opfordres 

til at medbringe mundbind.

- Menighedsrådene i kir-

kerne sørger desuden for at 

holde mandtal, så vi lever op 

til forsamlingsrestriktionerne 

i alle kirkerne, forklarer Per 

Thuesen.

Stem på årets kunstner
Allerede nu kan kataloget med 

beskrivelse af årets udstillin-

ger hentes på bibliotekerne 

i Slagelse, Korsør og Skæl-

skør, ligesom det kan ses på 

hjemmesiden kunstogkirker.

dk, så der er mulighed for 

at planlægge weekendens 

kunst-rundtur.

I løbet af weekenden under 

selve udstillingen kan gæster-

ne desuden stemme på årets 

kunstnere via et link, der fin-

des i de deltagende kirker.

- Når sulten melder sig, har 

vi ligeledes sørget for at lave 

aftaler med en række spise-

steder i Slagelse, hvor gæster-

ne kan få rabat, hvis de har 

et rabatkort med, der ligger 

fordelt og kan afhentes i de 

deltagende kirker, slutter Per 

Thuesen.

Kulturministeren åbner Kunst og Kirker
Kulturminister Joy Mogensen (S) åbner årets udgave af Kunst og Kirker i Slagelse

Kulturminister Joy Mogensen (S) kommer til Slagelse d. 6. november. Arkivfoto

D. 7.-8. november er der igen Kunst og Kirker i Slagelse.

SLAGELSE: Corona pandemi-

en har holdt sit indtog i hele 

verden, og på mange måder er 

det vigtigt at vi alle sammen 

holder sammen – hver for sig. 

Det gælder også, når det 

kommer til handlen i byens 

butikker, hvor det vil være 

vigtigt for at vi kommer godt 

ud på den anden side, at der 

støttes i de lokale butikker. 

Bankerne i Slagelse er i 

år gået sammen for at støtte 

netop julehandlen i Slagelse. 

- Vi gør det, fordi det er 

vigtigt for vores by at vi har 

en aktiv handelsby i fremtiden 

også. Så dette er vores besked-

ne bidrag til at gøre det at-

traktivt at handle julegaverne 

lokalt, siger afdelingsdirektø-

rerne samstemmigt.

Bankerne udlover sammen 

et gavekort på kr. 10.000 til 

byens butikker, til en heldig 

handlende der gør sine jule-

gaveindkøb lokalt. Alle der bor 

og handler i byen kan deltage.

Du deltager ved at hand-

le lokalt, og enten komme 

kvitteringen eller en kopi af 

kvitteringen (hvis du har brug 

for at gemme som byttebevis) 

i en kuvert og skrive dit navn, 

adresse og telefonnummer på 

kuverten. Derefter afleverer 

du kuverten i en af bankerne i 

Slagelse i perioden fra den 28. 

oktober 2020 til og med luk-

ketid den 3. december 2020. 

Vinderen trækkes den 4. 

december 2020, og får direkte 

besked, så der er lidt ekstra 

at forsøde julehandlen med.

Du kan indlevere din kuvert 

i følgende pengeinstitutter:

Arbejdernes Landsbank, 

Danske Bank, Handelsban-

ken, Jyske Bank, Nordea, 

Nykredit, Spar Nord, Spare-

kassen Kronjylland, Spare-

kassen Sjælland og Sydbank.

Støtte til den lokale julehandel: 
Slagelse-banker udlodder 10.000 kr.


