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NYE LÅGER
- monteret på 1 dag

Skift låger, skuffer, 
evt. bordplade. 
Så har du et nyt køkken.

Carsten Tangaa

Så har du et nyt køkken.

Carsten Tangaa

Ring på
47 470 403 
og aftal tid 

til et GRATIS 
hjemmebesøg

K Ø K K E N  •  B A D  •  G A R D E R O B E

FØREFTER

Tlf. 70 444 222
www.skfn.dk

Kontaktlinser & briller

Smedegade 4
Slagelse
Tlf. 58 53 33 30
www.clinicc.dk

NYE BRILLER?

SLAGELSE: I vor omtale af 
fredagens Erhvervsaward 
på Comwell i Korsør i lør-
dagsavisen nåede vi ikke at 
få den fjerde og sidste pris 
med, da den blev overrakt 
efter avisens deadline.

Det drejer sig om PwC’s 
Eksportpris i Slagelse Kom-
mune, hvor de nominerede 
var Planets Pride A/S, Fre-
se A/S og CUC Engineering 
A/S

Vinderen her blev Frese 
A/S, hvis direktør René Ba-
rington modtog prisen.

Frese A/S fik  
eksportprisen

Direktør René Barington fra Fre-
se A/S modtog PwC’s Eksportpris 
i Slagelse Kommune. Foto: Mette 
Juhl Nygaard

KUNST: Det første 
danske kunstpro-
jekt af sin art - efter 
hollandsk forbille-
de - fangede lørdag 
formiddag an i Hel-
ligåndskirken i Sla-
gelse. Godt en snes 
kunstnere dekorere-
de i denne weekend 
hele 10 af provstiets 
43 kirker med deres 
kunst.

Af Carsten Lysdal

SLAGELSE: Kunst og kirke-
rummet forenedes i weeken-
den på en ny og ganske sær-
lig facon, da en snes profes-
sionelle kunstnere fra hele 
landet udstillede værker, 
hvor det angiveligt kun sker 
ganske sjældent. 

Som et nyskabende og - 
ifølge ildsjælene bag - ene-
stående projekt blev ti af 

provstiets 43 kirker invol-
veret i et kunstærinde, som 
finder inspiration på en hol-
landsk ø og en festival for 
kunstnere, som efter 22 år 
er blevet et gevaldigt tilløbs-
stykke. Et arrangement, 
som eksempelvis den lokale 
kunstner Branka Lugonja 
har besøgt og i weekenden 
bragte til virkelighed som 
en Slagelse-variant. I øvrigt 
i samarbejde med kunst-
nerkollegaen Estrid Maria 
Eriksen, provst i Slagel-
se Provsti Ulla Thorbjørn 
Hansen og formanden for 
Slagelse Turistforening, Per 
Thuesen.

Åbnet med salmesang
Kunstinteresserede fre-
kventerede i stor stil ud-
stillingerne såvel lørdag 
som søndag. Den formelle 
åbning fandt sted lørdag 
klokken 10, hvor Helligånds-
kirkens bænke i Slagelse 
hurtigt blev fyldt, så de sid-
ste ankomne måtte stå op. 
Kirken ligger i forbindelse 
med Slagelse Kloster i Bre-

degade, der huser 43 beboere 
i 33 boliger

Ved åbningen talte flere 
af dem, der har banet vejen 
for nyskabelsen. Et kunst-
projekt, som har potentiale 
til at blive et årligt tilbage-
vendende. Det påpegede for 
eksempel byrådsmedlem 
Stén Knuth (V), som sidder 
i kommunens kultur- og fri-
tidsudvalg. 

- Jeg håber, at dette er star-
ten på en tradition. Vi har 
meget at byde på her i kom-
munen, sagde Stén Knuth. 

Provst Ulla Thorbjørn 
Hansen bemærkede, at 
kunst og kirke passer godt 
sammen, idet begge dele 
repræsenterer noget med 
menneskelige værdier. 

- Det kan ikke måles eller 
vejes, sagde hun, hvoref-
ter kirkerummet blev fyldt 
med salmesang, idet man 
afsluttede talerrækken med 
»Dejlig er jorden« af karsken 
bælg.

Også Radikale Venstres 

Troels Brandt, såvel med-
lem af kultur- og fritidsud-
valget som fortaler for land-
distrikternes bevarelse og 
høje værdi, gæstede kirken 
lørdag formiddag. Dog ikke 
som taler, men som stolt bor-
ger og politiker.  

- Jeg synes, at konceptet 
med at bygge by og land sam-
men er genialt. Landdistrik-
ternes kirker må forvente et 
rykind i denne weekend. Ros 
til idémagerne, sagde han.

Værker lyste op
Det er primært danske 
kunstnere, som lader deres 
værker udstille i kirkerne. 
En enkelt hollænder i form 
af skulptør Jan van Strien 
var dog også på kunstner-
listen, som for Helligånds-
kirkens vedkommende 
også indbefattede Else Pia 
Martinsen Erz. Den 57-åri-
ge kvinde, som er vestjyde 
og suger inspiration og mo-
tiver fra Vadehavet, har i 
25 år ageret kunstner. Hun 

er samtidig amatørorni-
tolog og fugleinteresseret, 
i hvert fald når det drejer 
sig om hendes værker, hvor 
overskriften hedder »tro og 
trækfugle«. 

At hun fik muligheden for 
at udstille i en kirke, glæ-
der hende enormt. Mest på 
grund af troen. 

- Det er næsten blevet et 
tabu at tale om tro - altså når 
det ikke handler om trosret-
ninger, man ikke bryder sig 
om, for så taler vi hjertens 
gerne om det, siger kunstne-
ren, som bruger Vadehavet 
til at fortælle om farver. 

Ikke de kolde, men de var-
me, rødlige nuancer, som er 
fremtrædende, når eksem-
pelvis solen står op eller går 
ned.  

- Dagslyset og det, jeg ser, 
er en stor del af min hver-
dag. Og når man tilmed ser 
sine værker her i kirken, er 
det jo, som om det hele lyser 
op og giver rummet en helt 
anden farve, siger hun.

Hollandsk idé skal inspirere til 
kunst i kirker i mange år frem

 

Friske 
nyheder 

hele døgnet 
fra Sjælland

Salmesang og talere åbnede »Kunst i kirken« lørdag formiddag. Herefter var en ganske speciel, nyskaben-
de tradition påbegyndt.  Foto: Carsten Lysdal

Else Pia Martinsen Erz, 57 år og med adresse på vestkysten, udstillede 
i Helligåndskirken. Ni andre kirker i provstiet var også dekoreret med 
kunst.


