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01.11
Mindegudstjeneste kl. 10.30
Allehelgen
ved Jesper Marbæk Christensen

03.11
Kirkehøjskolen kl. 10.00
Glæden ved – at læse bøger
Jesper Marbæk Christensen
Meditation i kirken kl. 17.00
ved Ragnar Aase

05.11 og 26.11 kl. 19.00
Studiekreds om Bonhoeff er
ved Jesper Marbæk Christensen

07.11
Dåbsgudstjeneste kl. 11.00
ved Lykke Fugl Wester
Koncert kl. 15.00
Cikaderne synger

08.11
Gudstjeneste kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis
ved Bjarke Pil Mørch

10.11
Litteraturkreds kl. 9.30
Bog: Der vokser et træ i Mostamägg

12.11
Menighedsrådsmøde kl. 18.00
Alle er velkomne
- dagsorden fi ndes på hjemmeside

13.11
Fredag og Fyraften kl. 17.00
Rytmisk gudstjeneste med 
Sebastians musik, Finsmag og 
kirkens præster

15.11
Gudstjeneste kl. 10.30
23. søndag efter trinitatis
ved Lykke Fugl Wester

17.11
Kirke og Kødsovs kl. 17.30
Familiegudstjeneste og aftensmad 
i Sankt Gertruds Hus bagefter
ved Jesper Marbæk Christensen

19.11
Konst. menighedsrådsmøde 
kl. 18.30. Alle er velkomne
- dagsorden fi ndes på hjemmeside

22.11
Gudstjeneste kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
ved Jesper Marbæk Christensen

29.11
Gudstjeneste kl. 10.30
1. søndag i advent
Kirkefrokost i Sankt Gertruds Hus
ved Lykke Fugl Wester         
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KONTAKT
Kirkepladsen 5
4220 Korsør
T: 5837 1309
E: sanktpovls.sogn@km.dk
W: sktpovls.dk

KIRKEKONTORET 
Man-tirsdag og fredag kl. 10-13 
og torsdag kl. 12-15
Kirkebil bestilles på telefon 
i kontorets åbningstid.

SOGNEPRÆST (kbf)
Lykke Fugl Wester
T: 2674 0646 / E: lfw@km.dk
Fridag: onsdag

SOGNEPRÆST
Jesper Marbæk Christensen
T: 4258 1309 / E: jebc@km.dk
Fridag: mandag

DET SKER

TILMELDING NØDVENDIG
til musik- og børnegudstjene-
ster samt alle arrangementer
Se Kirkenyt eller hjemmesiden

CIKADERNE
Korkoncert
med glæde og entusiasme
 
Lørdag 7. november kl. 15.00

SLAGELSE: Alt var klappet og 

klart, 30 danske udstillere var 

inviteret til at udstille i 15 lo-

kale kirker og kulturminister 

Joy Mogensen (S) skulle have 

stået for den officielle åbning 

af kunstudstillingen Kunst og 

Kirker i Slagelse den kom-

mende weekend d. 7.-8. no-

vember. 

Men sådan kommer det 

ikke til at gå. Udstillingen er 

aflyst. Det oplystes tirsdag i en 

pressemeddelelse, udsendt på 

styregruppens vegne af provst 

Ulla Thorbjørn Hansen og Per 

Thuesen, formand for Kunst 

og Kirker.

- Det er med stor beklagelse, 

at Styregruppen vedrørende 

Kunst og Kirker må medde-

le, at vi ser os nødsaget til at 

aflyse  Kunst og kirker i år 

pga. covid19.

 I tirsdags, på det afslut-

tende arbejdsgruppemøde, 

modtog alle involverede me-

nighedsråd en begrundelse 

for, hvorfor styregruppen ud 

fra gældende bestemmelser 

udsendt fra Kirkeministeriet 

fortsat støttede op om udstil-

lingen Kunst og Kirker også i 

denne situation. Men da situ-

ationen henover weekenden 

har udviklet sig, og der nu 

desværre er smittede blandt 

kirkens personale i to af 

provstiets kirker, og det viser 

sig, at der nu tillige er ventetid 

på at få taget en test, så synes 

Styregruppen ikke længere, at 

det er forsvarligt at gennem-

føre  Kunst og Kirker.

Hellere safe than sorry
- Det er rigtig ærgerligt at 

måtte aflyse, og på dette sene 

tidspunkt, men hellere »safe 

than sorry« – og med 15 kirker 

involveret i  Kunst og Kirker, 

inkl. personale og frivillige, så 

kan én smittet hurtigt bety-

de, at rigtig mange menne-

sker bliver smittet eller skal 

i isolation i længere tid, også 

uden symptomer, indtil de kan 

blive testet. Det har betydning 

lokalt for gennemførelse af 

kirkelige handlinger, bisæt-

telser/begravelser, bryllupper, 

dåb og gudstjenester, som vi 

bliver nødt til at prioritere i 

denne tid. Og da der forventes 

at komme besøgende fra hele 

landet til Kunst og kirker, kun-

ne det desværre også betyde 

smittespredning til resten af 

landet.

- Når vi i styregruppen har 

valgt at satse på at gennemføre  

Kunst og Kirker  indtil nu, så 

er det fordi det er vigtigt, at vi 

ikke lader corona-tristheden 

råde. Og arrangementet  Kunst 

og Kirker var tænkt som en 

af de måder, hvorpå vi her i 

Slagelse kunne være med til 

at modvirke ensomhed og tab 

af livsmod. Vi vil nu i stedet 

anbefale folk at besøge et lo-

kalt galleri og en af provstiets 

smukke kirker i den kommen-

de weekend ved at deltage i 

gudstjenestens fællesskab lo-

kalt, hvor det er muligt, lyder 

det i pressemeddelelsen.

Styregruppen har i løbet 

af tirsdagen udsendt skriftli-

ge meddelelser til deltagende 

menighedsråd og deltagende 

kunstnere om aflysningen.

Coronasmitte i to kirker: 
Kunst og Kirker aflyst

Kunst og Kirker er en populær kunstudstilling, som sidste år tiltrak mere end 
6000 gæster. Den tredje udgave af udstillingen skulle have været afholdt den 
kommende weekend, men blev tirsdag aflyst grundet coronasmitte i to kirker. På 
billedet styregruppen bag udstillingen: fra venstre Per Thuesen, Ulla Thorbjørn 
Hansen, Branka Lugonja og Estrid Eriksen. Foto: arkiv

Kunst og Kirker i Slagelse tiltrak sidste år mere end 6000 besøgende. Arkivfoto


