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SLAGELSE: Da Slagelse Jazzklub 29. oktober åbnede igen 
efter en hel sæsons corona-nedlukning, skete det med 
“klubrekord”, idet 81 mennesker deltog i spisningen før sel-
ve koncerten med Riverside City Band.

19. november går det løs igen i SBI’s klubhus, når det sven-
ske orkester Second Line Jazzband med seks musikere kom-
mer på besøg.

Orkestret blev stiftet i 1989, og der er i dag fire af bandets 
oprindelige medlemmer tilbage. 

Second Line Jazzband er et af Europas mest populære, tra-
ditionelle jazzband, som turnerer i hele Europa til festivals, 
og optræder mange steder i radio og tv.

Bandet, som har udgivet 13 cd’er, kommer direkte fra et 
engagement i Schweiz til Slagelse Jazzklub.

Aftenen begynder som sædvanlig med spisning klokken 
18.30. Tilmelding til spisningen kan ske til Bertel Erichsen 
på e-mail: be@berevision.dk eller tlf. 29 62 20 09 senest 15. 
november. Der er som altid åben for indgang fra klokken 20 
til musikken. Her er tilmelding ikke nødvendig. Der er flere 
oplysninger at finde på www.slagelsejazzklub.dk.

Jazzen satte klubrekord

SLAGELSE KOMMUNE: Fre-
dag var der ekstra åbent for 
at brevstemme på kommu-
nens borgerservicentre, 
men allerede inden da kun-
ne det konstateres, at antal-
let af brevstemmer kommer 
til at ligge betydeligt over 

sidste valg.
Det oplyses nemlig fra 

kommunen, at der til og med 
torsdag var kommet 2735 
brevstemmer. Ved sidste 
valg var der 1991 brevstem-
mer i alt.

Stor stigning i 
brevstemmer

Lørdag 
10.00 - 13.00:  Aktivitetshuset 

Midgård: Byttemarked for 
alle

10.00-16.00: Slagelse Provsti: 
Kunst og Kirker

10.00-18.00: Japanvej: Åb-
ningsdag Eventyrsport

11.00: Vestsjællandscentret: 
Mød Peter Ingemann

13.00-17.00: Røde Tårn: Ud-
stilling med Roald Als og 
Annette Valstrøm 

21.00: Slagelse Musikhus: 
Magtens Korridorer

Søndag
10.00-16.00: Slagelse Provsti: 

Kunst og Kirker
Mandag
10.00-12.00: Anlægget v. Østre 

Skole: “Seje Seniorer” spil-
ler petanque.

17.00-18.00: Slagelse Bibliotek: 

Gratis advokatvagt.
19.00-21.00: Slagelse Bibliotek: 

Skumringsaften, højtlæs-
ning 

Udstillinger
Slagelse Museum, Bredegade: 

Åbent tirsdag 10-16, lør-
dag-søndag 10-14.

Dansk Forsorgshistorisk 
Museum, Rosenkildevej 59: 
Åbent hver torsdag 10.00-
14.00 og søndage 13.00-15.00. 
Lukket på helligdage.

Galleri Jethoni, Sorøvej 11: 
Udstilling af kunst. Åbent 
søndage og onsdage kl. 11-16 
samt efter aftale.

Det gamle Trykkeri, Brede-
gade 11 B: Onsdag kl. 10-14 + 
lørdag 11-14.

 

Panorama
Lørdag
13.00: Boss Baby - Det blir i 

familien - Dansk Tale
13.00 Paw Patrol: Filmen - 

Dansk Tale
13.15: Forsvundet Til Hallow-

een
13.30: Familien Addams 2 - 

Dansk Tale
13.45: Familien Jul og Nisse-

hotellet
15.00: Margrete den Første   
15.15: Ternet Ninja 2
15.30, 18.00 og 20.30: Skyggen 

i mit øje
15.45 og 19.45: Venom: Let The-

re Be Carnage
16.00 og 20.00 No time to die
17.15: CODA

18.00: Dune
20.00 Halloween Kills
21.00 Copshop

Søndag
13.00: Boss Baby - Det blir i 

familien - Dansk Tale   
13.00: Paw Patrol: Filmen - 

Dansk Tale
13.15: Forsvundet Til Hallow-

een
13.30 og 13.45: Familien Ad-

dams 2 - Dansk Tale
15.00: Margrete den Første   
15.15 og 18.15: Ternet Ninja 2 
15.30, 18.00 og 20.30: Skyggen 

i mit øje
15.45 og 19.45: Venom: Let The-

re Be Carnage
16.00 og 19.30: No time to die
17.15: CODA
17.30: Dune
20.15: Copshop
20.30: Halloween Kills

Mandag
16.00: Familien Jul og Nisse-

hotellet
16.00 og 18.15: Skyggen i mit 

øje
16.00: Familien Addams 2 - 

Dansk Tale
18.00: Venom: Let There Be 

Carnage
18.30: Venuseffekten
20.15: No time to die
20.30: Halloween Kills
21.00: Copshop

Gudstjenester, 
søndag 14. november 
Antvorskov 10:00: Myrna 

Sara Kristiansen Hidalgo
Gimlinge 10:30: Merete Dalby 

Hansen.
Havrebjerg 10:00: Grith Seers-

holm.

Hejninge 09:00:  Morten Brøg-
ger.

 Høve 09:00: Lisbeth Ravn 
Bolin.

Nørrevangskirken 10:00: Lars 
Kistrup.

Ottestrup 09:00: Tommy To-
udahl Corfixen.

 Sankt Mikkels 10:00: Marie 
Riisgaard Legarth.

Sankt Peders 10:00: Stefan 
Lamhauge Hansen.

 Stillinge 10:30: Morten Brøg-
ger.

Sønderup 10:30: Tommy To-
udahl Corfixen.

Ting Jellinge 10:30: Tom Thy-
gesen Daugaard.

KUNST: Lørdag og 
søndag kan der igen 
opleves kunst i 15 
forskellige kirker 
i Slagelse Provsti. 
Udstillingen Kunst 
og Kirker 2021 blev 
åbnet fredag efter 
aflysning sidste år.

Af Fleur Sativa

SLAGELSE: –  Hvert kunst-
værk - om det er malet på 
kirkevæggene eller udført 
af vores deltagende kunst-
nere - fortæller om en unik 
historie. 

Sådan indledte formanden 
for foreningen Kunst og Kir-
ker, Per Thuesen, da der fre-
dag sidst på eftermiddagen 
blev afholdt åbningsrecep-
tion for udstillingen “Kunst 
og Kirker 2021”. 

Det skete i Sct. Mikkels 
Kirke i Slagelse, der er én ud 
af 15 deltagende kirker, efter 
udstillingen sidste år måt-
te aflyses på grund af coro-
navirus. 

Aflysningen skete den-
gang få dage før udstillin-
gens afvikling, idet der var 
smittede blandt personalet 
i to af Slagelse Provstis kir-
ker. Sådan var det - heldig-
vis - ikke i år. 

–  Det er godt at stå her i Sct. 
Mikkels Kirke igen - herinde 
i den hvide katedral - efter at 
have været gennem epide-
miens første faser og den for-
sigtighed ved forsamlinger, 
der fulgte af disse, lød det fra 
talerstolen, da provst Ulla 
Thorbjørn Hansen fik ordet 
fredag. 

En mulighed for samtale 
”Kunst og Kirker” blev af-
holdt første gang i 2018, og 
allerede det første år lagde 
cirka 3.000 vejen forbi en af 

de deltagende kirker rundt 
om i Slagelse Provsti. 

I år deltager i alt 30 kunst-
nere fra hele landet, hvis 
kunst kan opleves i kirker-
ne. 

–  Det har ikke været et 
krav til de udstillede kunst-
nere, at deres kunst skulle 
være religiøs eller forsøge 
at give udtryk for kristen-
dommens budskab - hver-
ken direkte eller indirekte. 
Men ved at udstille i en kirke 
har de sagt ja til at indgå i en 
samtale med kristendom-
men og kirkens rum - og med 
de mennesker - kirkegænge-
re -, der bevæger sig ind i kir-
kens rum, forklarede provst 
Ulla Thorbjørn Hansen ved 
åbningsreceptionen. 

–  Og det kan, tror jeg, ikke 
undgås, at der findes en ud-
veksling sted - en udveks-
ling af tanker og meninger, 
følelser, indtryk og udtryk 
og tro, uddybede hun og fast-
slog: 

–  Jeg ser fortsat “Kunst og 
Kirker” som en mulighed 
for samtale og dialog - en 
mulighed for forundring og 
positiv livsforvandlende for-
andring. 

Ingen corona-
restriktioner 
I  år mærkes coronavirus-
sen kun ved, at der ved åb-
ningsreceptionen fredag 
var krav om coronapas. 
Dette krav gælder imidler-
tid ikke under selve udstil-
lingen, når den afvikles i de 
15 deltagende kirker lørdag 
og søndag fra klokken 10 til 
klokken 16.

De udstillende kunstnere 
vil begge dage være til stede 
i de aktuelle kirker, og de-

res værker vil være til salg. 
Ligesom besøgende under 
udstillingen kan stemme på 
kunstnere og dermed med-
virke til at kåre årets billed- 
og skulpturkunstner.

Søndag vil der foruden ud-
stilling være gudstjeneste i 
de fleste deltagende kirker, 
oplyser  provst Ulla Thor-
bjørn Hansen. 

Kunsten er tilbage i kirkerne
FAKTA

I alt 15 kirker - og 30 kunst-
nere - deltager i udstillin-
gen Kunst og Kirker 2021. 

De udstillende kirker er: 

	n  Boeslunde Kirke

	n  Gimlinge Kirke

	n  Gudum Kirke 

	n Havrebjerg valgmenig-
hed

	n Hejninge Kirke 

	n  Helligåndskirken 

	n  Kirkerup Kirke 

	n  Lundforlund Kirke

	n  Sønderup Kirke

	n Sørbymagle Kirke

	n Skørpinge Kirke

	n Sct. Peders Kirke 

	n Sct. Mikkels Kirke

	n Tårnborg Kirke

	n Vemmelev Kirke

Coronavirus aflyste sidste år udstillingen »Kunst og Kirker«, der nor-
malvis tiltrækker tusindvis af kunstinteresserede til kirkerne i Slagelse 
Provsti. Men i år er udstillingen stærkt vendt tilbage uden coronare-
striktioner.  Foto: Thomas Olsen

I Slagelse Kommune har mange flere end tidligere brevstemt.


