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KUNST: Med mere 
end 5.600 besøgen-
de i kommunens 
kirker under sidste 
års ’Kunst og Kir-
ker’ håber formand, 
at succesen i år bli-
ver endnu større.

Af Emilie  Haumann Munck

SLAGELSE: De 32 kunstnere 
havde hver især medbragt et 
udvalgt kunststykke til åb-
ningsceremonien af Kunst 
og Kirker i Skt. Mikkels Kir-
ke i Slagelse fredag. Menin-
gen var, at alle kunne få en 

forsmag på, hvad der venter 
dem, hvis de besøger udstil-
lingerne rundt i kommu-
nens kirker i løbet af week-
enden.

Til åbningen, var det for-
mand for foreningen Kunst 
og Kirker, Per Thuesen, der 
indledte årets udstilling 
med ordene: 

- Jeg håber, at alle får nog-
le udbytterige dage. Både 
kunstnerne, der har værker 
til salg, men også alle de be-
søgende i kirkerne. Jeg hå-
ber, at I får knyttet venska-
ber. Der er mere end 220 gæ-
ster i kirken i dag. Uden jer, 
er der ingen kunst og kirker, 
sagde Per Thuesen.

Også nyvalgt biskop, Ulla 
Thorbjørn Hansen og borg-

mester Knud Vincents (V) 
var med i talerækken i den 
officielle åbning: 

- Jeg håber mange vil 
benytte muligheden til at 
komme rundt i kirkerne og 
udforske lokalområderne, 
var nogle af ordene fra borg-
mester Knud Vincents.

- Kirken åbner sine døre. 
Nu er det os, der skal åbne os 
for hinanden og for kunsten, 
lød det fra biskop Ulla Thor-
bjørn Hansen. 

Nu ser de frem til den fem-
te afholdelse af konceptet, 
og håber, at det kan bringe 
mange folk rundt i kommu-
nen.

Femte gang
Organisten placerede van-

ligt fingrene på de rette tan-
genter, og spillede en mini-
koncert for de godt 220 frem-
mødte, og kirken blev stille 
mens de mange fremmødte 
lyttede tavst til musikken. 

Siden konceptet startet 
har der været stigende inte-
resse år for år. Derfor håber 
Per Thuesen, at i år igen vil 
slå rekord med antal besø-
gende. 

- Det hele startede lidt ved 
en tilfældighed, hvor jeg 
blev præsenteret for idéen. 
Så tænkte jeg, hvor svært 

kan det være, men det gav 
lidt mere arbejde end jeg 
havde regnet med. Til gen-
gæld er det sjovt, fortæller 
Per Thuesen. 

Lige inden corona brød 
ud nåede arrangementet op 
på 6300 besøgende, og det er 
målet igen i år. 

- Det er nye kunstnere hver 
gang, og formålet er at ud-
brede folks kendskab til lo-
kalområderne og kirkernes 
betydning for lokalområder. 
Dernæst er det at udbrede 
kunsten. Og vi har kirker, 

der står i kø for at være med 
nu. 

Konceptet er udviklet 
med inspiration fra Hol-
land, hvor en lille ø danner 
rammen om en månedlang 
kunstbegivenhed med flere 
tusinde besøgende.

Og dét er også målet i Sla-
gelse. Udstillingerne kan 
ses i 15 kirker i kommunen 
lørdag den 12. og søndag den 
13. november mellem klok-
ken 10 og 16.

Kunstkoncept lokker folk rundt  
i alle kommunens afkroge

KIRKERNE

	n SKT. POVLS KIRKE: Betty Nielsen og Henning Elving

	n VEMMELEV KIRKE: Gitte Buch og Jeannette Hiiri Marquart

	n TÅRNBORG KIRKE: Hanne Schmidt og Sara Scheel

	n BOESLUNDE KIRKE: Suse Hartung, John Bredahl og Tho-
mas Andersson

	n SCT. MIKKELS KIRKE: Oiciel åbning

	n SØNDERUP KIRKE: Charlotte Westerlund og Trine Brix

	n HØVE VALGMENIGHEDSKIRKE: Jeanette Elmelund og 
Frank Fenriz

	n GUDUM KIRKE: Jette Isaksen

	n SØRBYMAGLE KIRKE: Claus Bohn og Kirsten Lillelund

	n KIRKERUP KIRKE: Birgitta Glode og Beate Andersen

	n SLOTS BJERGBY KIRKE: Ditte Green og Martin Birk Møller

	n SCT. PEDERS KIRKE: Øssur Mohr og Søren West

	n HELLIGÅNDSKIRKEN: Helge Nordstrøm og Tony Brifa

	n SKØRPINGE KIRKE: Hanne Sie og Joseph Salamon

	n SORTERUP KIRKE: Soie Børsting og Helle Rask Crawford

	n KIRKE STILLINGE KIRKE: Susan Lüth Hedegaard, Peter 
Lunding, Paul M. Cederdorf og Marianne Hansen

»»  Det er nye kunst-  Det er nye kunst-

nere hver gang, og nere hver gang, og 

formålet er at udbrede formålet er at udbrede 

folks kendskab til lokal-folks kendskab til lokal-

områderne og kirkernes områderne og kirkernes 

betydning for lokalom-betydning for lokalom-

råder. råder. 

Per Thuesen
Formand Kunst og Kirker

Efter den oicielle åbning med taler og en mini-orgel koncert af organist Martin Legène Jensen ik de 
fremmødte mulighed for at tage et nærmere kig på de udvalgte værker. 

Mere end 220 var med, da Kunst og Kirker blev oicielt åbnet for femte gang. I 15 af kommunens kirker, kan man inde forskellige kunstnere, 
der udstiller deres værker, og formålet er, at gøre borgerne klogere på deres lokalområder - og kunsten.   Foto: Anders Ole Olsen

Kunstnerne havde hver især medbragt et udvalgt værk til åbningsce-
remonien, så man kunne få en forsmag på, hvad man kan forvente i 
de enkelte kirker. Her ses et værk af Peter Lunding, som kan ses i Kirke 
Stillinge Kirke.


