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SLAGELSE KOMMUNE: Ingen-
ting er, som det plejer, efter 
covid-19 har sat sit tydelige 
præg på 2020. 

Udstillingen Kunst og Kir-
ker, der i 2019 tiltrak flere 
end 6.000 gæster hen over en 
weekend, bliver dog afviklet 
efter planen i weekenden 
7.-8. november 2020 med åb-
ningsceremoni fredag den 
6. november i Sct. Mikkels 
Kirke.

- Vi er naturligvis op-
mærksomme på covid-19 
og sørger for at følge myn-
dighedernes retningslinjer. 
Heldigvis er vores arrange-
ment fordelt på 15 forskellige 
kirker, så de besøgende er 
spredt godt ud i hele Slagel-
se Kommune, forklarer Per 
Thuesen, der er formand for 
foreningen Kunst og Kirker, 
som står bag kunstudstillin-
gen.

Selv om Kunst og Kirker 

bliver afviklet som normalt, 
så er der alligevel lidt æn-
dringer. Normalt byder ud-
stillingen på professionelle 
kunstnere fra ind- og ud-
land. I år er kunstnerne kun 
fra Danmark.

- Vi ved ikke, hvordan 
smittespredning og ind-
rejsemuligheder ser ud i 
fremtiden. Derfor har vi be-
sluttet, at årets udstilling 
kun byder på professionelle 
danske kunstnere, fortæller 
formanden.

Fire nye kirker
Kunst og Kirker byder i 2020 
på udstillinger med 30 for-
skellige danske kunstnere, 
hvor omdrejningspunkter-
ne som vanligt bliver male-
rier og skulpturer.

- Udstillingerne foregår i 
15 forskellige kirker fordelt 
i Slagelse Kommune. I år 
er Boeslunde Kirke, Havre-

bjerg Valgmenighedskirke 
og Lundforlund Kirke nye 
udstillingssteder, afslører 
Per Thuesen.

I Boeslunde kan gæsterne 
opleve kunstmaler Diana 
Blüthgen samt skulptørerne 
Ida Wieth og Robert Jakob-
sen, mens kunstmaler Tina 
Kolding og skulptør Svend 
Holst-Pedersen indtager 
Havrebjerg Valgmenigheds-
kirke.

Sidst men ikke mindst er 
det kunstmaler Lars Boller-
slev og skulptør Finn Borch, 
der udstiller i Lundforlund 
Kirke. Resten af program-
met kan ses på kunstogkir-
ker.dk samt i de trykte pro-
grammer, der blandt andet 
ligger til afhentning i de del-
tagende kirker.

Åbning i Sct. Mikkels Kirke
Sidste nye »gamle« kirke 
er Sct. Mikkels Kirke, hvor 

årets udgave af Kunst og 
Kirker skydes i gang med 
en åbningsceremoni fredag 
6. november kl. 16.30-18.00, 
hvor der er gratis adgang, og 
alle er velkommen.

Som noget nyt udstilles 
der også i kirken hen over 
weekenden, hvor gæsterne 
kan opleve kunstmaler Ulla 
Lundsgart og skulptør Peter 
Hesk.

I forbindelse med åbnings-
ceremonien vil der være tre 
taler, ligesom publikum kan 
opleve en koncert med Bel 
Canto Koret fra Slagelse.

- Under åbningsceremo-
nien vil der ligeledes være 
udstillet et værk fra hver af 
de deltagende kunstnere, så 
man allerede fredag kan få 
en forsmag på de mange ud-
stillinger, der kan opleves i 
løbet af weekenden, slutter 
Per Thuesen.

Selve udstillingen i de 15 

deltagende kirker foregår i 
weekenden 7.-8. november 
kl. 10.00-16.00. De udstillen-
de kunstnere vil begge dage 
være til stede i de aktuelle 
kirker, og deres værker vil 
være til salg. 

I nogle kirker vil der ud 

over den udstillede kunst 
også være mulighed for at 
høre sang og musik. I et an-
tal kirker vil der om sønda-
gen ligeledes være gudstje-
neste.

Se evt. mere på http://
kunstogkirker.dk

Kunst og Kirker klar med dansk program

Kunst og Kirker d. 7.-8. november byder på udstillinger med 30 for-
skellige danske kunstnere, hvor omdrejningspunkterne som vanligt 
bliver malerier og skulpturer.

CORONA: En 18-årig 
håndboldspiller 
handlede i god tro, 
da han trods en 
forstuvet ankel trop-
pede op i Spar Nord 
Arena forleden. Han 
vidste ikke, at han 
reelt var smittet 
med Covid-19. Han 
havde få dage forin-
den fået et negativt 
testsvar. Test num-
mer to viste lørdag 
et andet resultat. 

Af Carsten Lysdal

SLAGELSE: I alt omkring 
100 gymnasieelever blev for 
nylig sendt i selvisolation 
- mere eller mindre af egen 
fri vilje. De menes at have 
været i nær kontakt med mi-
nimum en af deres tre med-
studerende, der forrige uge 
kunne meddele, at de var 
smittet med coronavirus. 

Flere bestilte i slipstrøm-
men af den konstatering en 
test, som for manges ved-
kommende har vist sig at 
være negativ. Det er dog in-
gen garanti for, at man ikke 
er smittet åbenbart.

Det er i hvert fald tilfældet 
for en 18-årig elev fra Slagel-
se, der ellers ingen sympto-
mer har udvist. Han sidder 
nu i hjemmeisolation og har 
egentlig henholdt sig myn-
dighedernes nyeste anbefa-
linger, der siger, at man skal 

testes to gange. 
Han har dog også været 

ude af hjemmet, fra han fik 
sit første og negative testre-
sultat i starten af sidste uge, 
til han fik svar nummer to i 
lørdags. 

Fuldstændig som anbefa-
lingerne foreskriver. 

- Hvis den første test er ne-
gativ, og du ikke har nogen 
symptomer på covid-19, be-
høver du ikke længere være 
i selvisolation, lyder det i 
Sundhedsstyrelsens ret-
ningslinjer. 

Var smittet 
Den unge mand, som sam-
tidig er håndboldspiller, 

spenderede eksempelvis 
sin fredag på at støtte sine 
holdkammerater på Slagel-
se Håndboldklubs U19-hold. 
Imens han vel at mærke af-
ventede et svar på sin anden 
test. Den skulle lørdag vise 
sig at påvise covid-19.

Ved kampen var han bæn-
ket grundet sin forstuvede 
ankel og heppede derfor 
blot, såvel som det var tilfæl-
det for tilskuere og forældre, 
der havde taget opstilling i 
Spar Nord Arena, da Slagel-
se-holdet spillede mod Has-
højs U19-ditto. 

Den 18-årige spiller, der er 
klubformand Lotte Albæks 
søn, handlede i god tro.

- Han har ingen sympto-
mer, og det er faktisk kun på 
grund af, at gymnasiet bad 
så mange om at blive testet, 
at vi har set det, lyder det fra 
Lotte Albæk, der også har 
isoleret sig sammen med 
sønnen. 

Mange i karantæne
Ifølge myndighedernes 
retningslinjer er det ikke 
forbudt at tage ud, fra man 
modtager et negativt svar på 
den første test, til det andet 
testresultat foreligger. 

- Det er dog fortsat vigtigt, 
at du overholder de gene-
relle råd om forebyggelse  
af smittespredning, da 
testen kun er et øjebliks- 
billede, lyder det hos Sund-
hedsstyrelsen, som til Sjæl-
landske præciserer, at der 
altså reelt ikke er krav om, 
at man holder sig isoleret, 
hvis det første svar er nega-
tivt. 

I sagen fra håndboldhallen 
kunne det dog have været på 
sin plads. Den coronasmitte-
de Slagelse-spiller, der har 
været smittebærer siden 
25. august, forårsager nu, at 
begge hold og tilskuere dels 
skal i karantæne, dels have 
taget ikke bare en, men to 
tests.

- Der er kun én indgang 
ind til hallen, og mange 
mennesker må have rørt 
ved det samme gelænder 
som ham. Han har samti-
dig siddet ét sted, hvorefter 
han efter pausen har rykket 
sig. Heldigvis har han ikke 
haft nogen nærkampe med 
spillere på banen, i og med 

han er skadet, siger mod-
standerens træner, Morten 
Røngaard, som anslår, at det 
inklusive hold, tilskuere og 
andre vil dreje sig om 60-70 
mennesker, der bør blive te-
stet og være i karantæne de 
næste dage. 

- Herudover træner flere 
hold om lørdagen, og det er 
jo her, hans svar er kom-
met. Så hvorvidt man har 
fået sprittet alt af, tvivler jeg 
på, siger Morten Røngaard, 

som generelt også undrer 
sig over, hvad en spiller, der 
både er skadet og derfor ikke 
spiller, men samtidig afven-
ter et testresultat, overhove-
det laver i hallen.

Han roser imidlertid for-
manden for hurtig respons i 
forbindelse med sagen. 

De fleste berørte vil blive 
testet fra i dag, mens test 
nummer to venter efter fi-
re-fem dage. Spillerne må 
ikke træne i perioden.

Smittet spiller sender hold  
og tilskuere i karantæne

■n Når du får besked om, 
at du er nær kontakt 
til en person smittet 
med ny coronavirus, 
skal du kontakte 
Coronaopsporing, 
der er en enhed under 
Styrelsen for Patient-
sikkerhed, og som kan 
henvise dig til test. 

■n Når du er blevet hen-
vist, skal du selv gå 
ind på coronaprover.
dk og booke tid til 2 
tests:

■n 1. test: Book tid til 
første test hurtigst 
muligt efter, at du er 
blevet henvist, dog 
tidligst 4 dage efter 
at du første gang var i 
nær kontakt med den 
smittede. 

■n Hvis du løbende har 

haft nær kontakt med 
en smittet, f.eks. fordi 
I bor sammen, skal du 
booke tid til første test 
hurtigst muligt,

■n 2. test: Book tid til an-
den test 2 dage efter 
den første test. Hvis 
der er gået mere end 
6 dage efter du sidst 
var i nær kontakt med 
den smittede, skal du 
ikke have to tests og 
behøver kun at booke 
tid til første test.

■n Er du i tvivl om, hvor-
dan og hvornår du 
skal booke tid til test, 
kan du kontakte Coro-
naopsporing på tlf. 
32 32 05 11, som kan 
vejlede dig.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Retningslinjer

Slagelse Håndboldklubs U19-hold mødte forleden Hashøj. Slagel-
se-spiller, der sad på bænken hele kampen grundet en skade, var 
smittet med coronavirus. Han blev testet få dage før med et negativt 
testresultat. 


