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Alle priser er incl. moms

Husqvarna Automower 315
kr. 14.995,- + installationssæt kr. 1.925,-

GRATIS 
OPSÆTNING

HAVETRAKTOR 
Husqvarna RC320Ts  

- En god mellemstor frontklipper  
med 4-hjulstræk og stor opsamler

Designet til boligejere.  
Uovertrufne områdedækning  
og stor opsamlingskapacitet  

gør den til en virkelig værdifuld  
investering til større haver.

Før kr. 75.000

NU KUN

kr. 45.000,-
SPAR 30.000,-

Spar  
næsten 

50%
DEMO

40 95 24 13 • www.luxuslife.dk

Julegaven...
Sammensæt en personlig og hyggelig julegave.

Se mere på vores hjemmeside.
Alle produkter er sicilianske, øko, 

veganske og GMO frie (ingen gensplejsning).
100% bæredygtige og ”Kun rørt af hænder”.

Besøg os på julemarked på 
Kragerup den 9.-10. november, 

og på Dybkærgård den 23.-24. november

NYHEDER FRA 
PARISPARIS

Alle Parisernyhederne er landet og det kan være svært 
at begrænse sig. Så derfor får du nummer 2 brille til 

1/2 pris

KUNST OG KIRKER: 
Kunst og kirker pas-
ser godt sammen, 
blev det fastslået 
ved receptionen for-
ud for weekendens 
store arrangement i 
14 kirker i Slagelse 
Kommune.

Af Arne Svendsen

SLAGELSE KOMMUNE: Der er 
mulighed for at få en kunst-
nerisk oplevelse i 14 kirker 
i Slagelse Kommune her i 
weekenden, men allerede 
fredag fik indbudte fra for-
eninger og erhvervsliv en 
appetitvækker i Sct. Mik-
kels Kirke.

Her kunne man møde de 
29 deltagende kunstnere og 
se nogle af de værker, som 
de lørdag og søndag udstil-
ler rundt omkring. En del 
menighedsrådsmedlemmer, 
som vil vise rundt i kirker-
ne i weekenden, var også til 
stede.

- Vi håber, at arrangemen-
tet vil føre til, at vi får man-
ge gæster udefra, som vil 
skabe aktivitet i kommunen 
og måske endda bosætte sig 
her, lød det fra formanden 
for Slagelse Turistforening, 
Per Thuesen, der måtte kon-
statere, at det havde været 
noget af en opgave at få det 
hele arrangeret, selv for en 
gammel militærmand som 
ham.

Både han og de to øvrige 
talere, borgmester John 
Dyrby Paulsen (S) og provst 
Ulla Thorbjørn Hansen, slog 
fast, at kunst og kirker pas-
ser godt sammen. 

- Kirken er jo et sted, der in-

viterer til fordybelse, så det 
er et godt sted at kombinere 
med kunst, sagde borgme-
steren blandt andet.

Han rettede en stor tak til 
Per Thuesen og de øvrige 
folk omkring ham, som har 
været med til at løfte opga-
ven, ligesom borgmesteren 
også takkede provsten og de 
deltagende menighedsråd.

Ikke i Sct. Mikkels
Ulla Thorbjørn sagde, at det 
var hendes håb, at arrange-
mentet ville føre til, at folk 
fik øjnene op for de mange 
smukke kirker i provstiet 
og for det rige kirkeliv, der 
udfolder sig her med mange 
aktiviteter.

- Når folk spørger mig, 
hvad provstiet får ud af 
samarbejdet med turistfor-
eningen i kommunen, så er 

svaret jo, at provstiet i sin 
udstrækning er sammenfal-
dende med kommunen, og 
at vi i lighed med turistfor-
eningen går ind for at skabe 
trivsel og vækst, sagde prov-
sten.

Både reception og arran-
gementets officielle åbning 
klokken 10 i dag finder sted 
i Sct. Mikkels Kirke, men 
kirken er ikke med på listen 
over kirker, der udstilles i.

- Det skyldes, at da vi gik i 
gang med at planlægge ar-
rangementet, var kirken 
reserveret til et bryllup. Det 
blev dog aflyst for en måned 
siden, men da var det for 
sent at få Sct. Mikkels Kirke 
med på listen, fortalte Per 
Thuesen de knap 100 frem-
mødte ved receptionen.

Man kan læse mere på 
www.kunstogkirker.dk

Appetitvækker på kunst og kirker
De to lokale kunstnere og med-
lemmer af arbejdsgruppen, 
Estrid Maria Eriksen og Branka 
Lugonja (i midten) i snak med 
nogle af receptionsdeltagerne 
foran et kunstværk.  
Foto: Jens Wollesen

Knap 100 var mødt frem til receptionen, der var en lille appetitvækker forud for weekendens arrange-
ment. Blandt andre tidligere borgmester Lis Tribler (S) i forgrunden.

Turistformand Per Thuesen kom 
med forklaringen på, hvorfor der 
ikke udstilles kunst i Sct. Mikkels 
Kirke i weekenden.


