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Vinder af Frontløberprisen blev Female Dluxe ved Maria Rasmussen.  Foto. Mette Juhl Nygaard Vinder af Iværksætterprisen blev Omø Perlen ved Camilla og David Linnebjerg.

PRIS: Perlen på Omø 
og Female Dluxe 
blev hædret under 
fredagens Erhvervs 
Award på ZBC. 

Af Arne Svendsen

SLAGELSE: Det blev sent in-
den de sidste priser blev delt 
ud ved fredagens Erhvervs 
Award på ZBC i Slagelse.

Så sent, at Sjællandskes 
deadline forlængst var over-
skredet, så derfor nåede de 
to sidste prisvindere ikke 
med i lørdagsavisen, men 
måtte “nøjes” med at kom-

me med på sn.dk
De to vindere fortjener dog 

også at komme i avisen, så 
derfor bringer vi her bille-
der af vinderen af Iværksæt-
terprisen fra Slagelse Er-

hvervscenter, Omø Perlen, 
og vinderen af den nye pris, 
Frontløberprisen, Female 
Dluxe.

Bag Erhvervs Awards står 
Slagelse Erhvervscenter, 

Slagelse Erhvervsråd, JCI 
Slagelse, Sydbank, SK For-
syning, pwc samt Korsør Er-
hvervsforening, Skælskør 
Erhvervsforening og Busi-
ness Slagelse.

Endnu to Award-vindere

SLAGELSE: Sidste år blev det 
aflyst, men denne weekend 
kom 5324 besøgende forbi 
i alt 15 forskellige kirker i 

Slagelse Provsti, da udstil-
lingen Kunst og Kirker løb 
af stablen. 

Det er ifølge formanden for 

foreningen Kunst og Kirker, 
Per Thuesen, cirka 1000 be-
søgende færre, end da ud-
stillingen fandt sted sidste 

gang i 2019. Altså før corona. 
–  Der kom cirka 6295 (i 

2019, red), fortæller han til 
Sjællandske. 

Ifølge Per Thuesen har 
corona haft en indflydelse, 
selv om udstillingen ikke 
var ramt af coronarestrikti-
oner udover på åbningscere-
monien i Sct. Mikkels Kirke 
i Slagelse fredag. 

–  Vi har selvfølgelig haft 
sprit og bedt folk om at holde 
afstand. Men vi har måske 
højest været 20 ad gangen i 
de små lokale kirker, hvor 
udstillerne har haft deres 
kundt, forklarer han. 

Er sket forsvarligt 
Altså har det i stedet været 
frygten for smittespred-
ning, der har holdt gæsterne 
væk, vurderer Per Thuesen, 
der dog ikke selv er i tvivl: 
Afholdelsen af Kunst og Kir-
ker er sket forsvarligt.

–  Vi holdt en fest (med de 
30 deltagende kunstnere, 
red.) på Liselund, og der var 
tre kunstnere, der valgte 
ikke at komme på grund af 
coronavirus. Men det er 100 
procent, at det har været sik-
kert, fastslår han. 

Ifølge Per Thuesen har de 
deltagende kunstnere - og 
gæster - været glade for ud-
stillingen. Derfor ventes det 
også, at den vender tilbage 
til næste år med nye kunst-
nere og nye kirker. 

–  Kunstnerne har fået lov 
til at udstille nogle andre 
steder, end de er vant til. Og 
så er der nogle, der har fået 

solgt noget, og dem der ikke 
har, de har haft en god op-
levelelse alligevel og fået et 
nyt netværk, fortæller han. 

”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. 

fleur

Corona betød færre besøgende

Årets Kunst og Kirker, der blev 
alyst sidste år, tiltrak cirka 1000 
færre besøgende til de deltagen-
de kirker end i 2019. Corona får 
skylden, selv om formand for-
sikrer, at afholdelsen er sket for-
svarligt.  Foto: Thomas Olsen


