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KULTUR

Af Henny Ferrold
henny.ferrold@sn.dk

SLAGELSE: Det er stadig en god 

idé at udstille kunst i de lokale 

kirker. Det fremgik tydeligt ef-

ter at kunstudstillingen Kunst 

og Kirker, som i weekenden 

blev afviklet for femte gang. 

Fredag var der i Sct. Mikkels 

kirke i Slagelse officiel åbning 

af udstillingen, med cirka 220 

deltagere. Og de i alt 15 lokale 

kirker, som lørdag og søndag 

præsenterede værker af 32 

kunstnere, myldrede det af 

liv og snak og god stemning 

blandt de mange kunstinteres-

serede besøgende, og menig-

hedsråd som diskede op med 

alt fra kaffe og hjemmebagt 

kage til grillede pølser. 

Det er da også en tilfreds 

formand for Kunst og Kirker, 

som gør status efter en travl 

weekend.

-  Det har været en succes! 

Både kunstnerne og de besø-

gende har været meget glade, 

konstaterer Per Thuesen. - Vi 

har haft i alt 5707 besøgen-

de. Der er godt 200 mere end 

sidste år.

-  Det er bare gået rigtig 

godt. Alt er forløbet efter 

planen. Kunstnerne har især 

denne gang gennemgående 

været meget tilfredse om-

kring hele arrangementet. 

Mange havde ikke forventet 

at vi stillede med indkvarte-

ring og mad. Det glæder os 

selvfølgelig, fastslår Kunst 

og Kirker-formanden. Som 

til gengæld også noterer at 

kunstnernes salg ikke har 

været i samme skala som tid-

ligere. - Det tilskriver vi den 

økonomiske situation, konsta-

terer Per Thuesen. 

-  Det vigtigste er at gæster-

ne og kunstnerne har været 

ovenud tilfredse.

Hele forløbet bliver nu 

evalueret nærmere. - Den 6. 

december har vi evaluerings-

møde med menighedsrådene, 

oplyser Per Thuesen. Her skal 

der kigges nærmere på både 

positive og negative tilbage-

meldinger, og nye ideer til ud-

vikling af det populære event. 

5707 så på kunst i lokale kirker

Mere end 220 var med i Sct. Mikkels kirke i Slagelse, da Kunst og Kirker fredag blev officielt åbnet for femte 
gang. I 15 af kommunens kirke kunne man lørdag og søndag finde forskellige kunstnere, der udstillede deres 
værker. Formålet er, at gøre borgerne klogere på deres lokalområder - og kunsten. Foto: Anders Ole Olsen

Også udstillingerne i kirkerne i Sørbymagle og Kirkerup havde mange besøgende, og der var stor begej-
string for de udstillede værker. Her et glimt fra Sørbymagle kirke, hvor man kunne se værker af Claus Bohn 
og Kirsten Lillelund.

Efter fredagens officielle åbning med taler og en mini-orgel koncert af 
organist Martin Legène Jensen fik de fremmødte i Sct. Mikkels kirke 
mulighed for at tage et nærmere kig på  udvalgte værker. Udstillingens 
32 kunstnere havde hver især medbragt et udvalgt kunststykke til 
åbningsceremonien. Meningen var, at alle kunne få en forsmag på, 
hvad der ventede dem ved udstillingerne rundt i kommunens kirker i 
løbet af weekenden.


