Forærer 14 litografier væk

Børnekunstdag

Køb og støt

(udpluk af journalist Poul Bechs artikel i Fredericia Dagblad, 09.12.2004)

Interview med Børge Munk Povlsen
(af Esther Jensen)

(af sognemedhjælper Esther Jensen)

Et ældre ægtepar i Fredericia, Else & Hans
Møller, er blandt de største private bidragsydere til Bjørn Nørgaards kunstværk i
Christianskirken. Parret har ikke kun indskudt
25.000 kr., men har også købt ikke færre
end 14 litografier af de 250 nummererede
eksemplarer, som Bjørn Nørgaard har lavet
for at fremme ind-samlingen til kunstværket
- en samlet udgift på knap 50.000 kr. ”Det
startede med, at vi selv købe et litografi, som
vi har hængt lige over sengen, og det har en
fin placering, for vi ser noget nyt i det næsten
hver dag,” fortæller den 83-årige Else Møller.
”Vi blev så glade for billedet, at vi gerne ville
give den samme glæde til nogle af vore venner. Så vi købte 13 litografier mere til vore
venner, og de blev overrakt ved en sammen-

komst i kirkens sognehus midt i november,”
lyder det fra Hans Møller på 81 år.
”Vi synes da ikke, at det er noget særligt,
at vi har givet nogle penge til et kunstværk.
Vi har ikke børn og har derfor kunnet spare
lidt sammen, som vi så gerne vil dele ud til
andre,” fortæller parret.
Begge står udenfor folkekirken og finder
det ikke problematisk, at de økonomisk
støtter et kunstværk, der skal udsmykke
kirken. ”Vi kommer da en sjælden gang i
Christianskirken; men vores støtte er ikke
rettet med kirken, men mod kunstværket, som, vi tror, bliver noget helt unikt,
og som vil tiltrække folk langvejs fra.
Vi er store beundrere af Bjørn Nørgaard. Han
er en genial kunstner,” fortæller Else Møller.

Ib Zachariassen, arkitekten bag Christianskirken
(af Esther Jensen)
Jeg bliver lukket ind af en nydelig, ældre
herre, der adspurgt og med glimt i øjet betror
mig, at han skam gik på pension, da han
blev 75 år, og det er næsten 5 år siden!
Ib Zachariassen fortæller:
Jeg har været arkitekt i 50 år, så meget andet
kender jeg jo ikke til. Men det fag har jeg så
til gengæld også god forstand på! Jeg maler
selv lidt – fortrinsvis akvareltegninger af
huse, og i mine første år som arkitekt fulgte
der ofte en akvarel med til de officielle skitser, jeg havde udarbejdet til bygherren.
Ib Zachariassen har gennem årene tegnet
flere kirker, når der har været spurgt efter
det, og én af tegningerne er blevet til virkelighed: Nemlig Christianskirken!
Historien om kirken må siges at være en
udviklingshistorie, der tager sin begyndelse
i 1930’rne, hvor kirkegården anlægges, og
kapellet opføres. Allerede i 1942 indvies
kapellet til kirke og får navnet ”Christianskirken”. Sognet nærmer sig med lynets hast
10.000 indbyggere, og i 1961 er vi to arkitekter, der indgiver forslag til en langt større
kirke samt menighedslokaler. Mit forslag
bliver valgt; men i første omgang er der
kun penge til at opføre det, vi i dag kalder
Christianshus. Det ser pudsigt ud med hullet
i midten mellem den lille kirke og sognelokalerne! Men sådan må man leve fra 1968 til
1972, hvor den store og 22 meter høje kirke
kan indvies.
Det var en spændende udfordring at tegne
og være med til at opføre kirken. Den gamle
kirke skulle jo bevares og også indgå i den
nye. Desuden ønskede man det nye kirkeskib vendt øst/vest. Det kostede godt 3,5
millioner kroner at opføre kirken. Næsten
det samme, som der nu skal findes til alterudsmykningen. Man har faktisk fået mange
kvadratmeter kirke for de penge!

Lyden og lyset er vigtige faktorer i en kirke.
De kirker, jeg har tegnet, har alle begrænset
dagslys. Så kan man bedre samle tankerne,
synes jeg. Lyden blev der arbejdet meget
med, og det var ikke altid lige let at stille
organist såvel som præster tilfreds! Førstnævnte forventede en efterklangstid på et
sekund, hvor præsterne måske nok kunne
ønske sig lidt mindre. Men resultatet blev i
hvert fald byens vel bedste koncertkirke.

I hvert fald bliver den billedrig, hvor den før
billedfattig. Måske kan man sige, at jeg som
arkitekt arbejdede meget med rummet, lyden
og lyset. Bjørn Nørgaard fortsætter med at
bearbejde lyset i kirken og tilføjer endvidere
en billedlig dimension, som må glæde og
inspirere alle små og store kirkegængere.

Hvad tænker du så ved, at der skal pilles ved
alterudsmykningen?
Hver ting har sin tid, og nu har Bent Exners
udsmykning så haft sin. Det vigtigste er, at
resultatet bliver godt. Det ved vi jo ikke. Men
forventningerne er høje, når billedkunstner
Bjørn Nørgaard, glarmester Per Steen Hebsgaard og arkitektfirmaet Frost & Juul er med
på banen. Vi må vove springet og tro på, at
de kan deres metier. Det har jeg tiltro til, og
derfor har jeg støttet projektet økonomisk.
Jeg har smådrillet Bjørn Nørgaard med, at
han gør Christianskirken helt katolsk!

Fortsat fra forsiden...
At Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad
desuden står som både initiativtager og økonomisk garant for det økonomisk største
delprojekt - de 250 litografier - som Bjørn
Nørgaard har skabt specielt til formålet, understreger, hvor betydelig bladhusets opbakning er.
Gennem hele året har TV Syd givet projektet
en meget fin omtale. Særligt det lange indlæg,
der blev bragt om efterårets børnekunstdag,
gav fornemme tilbagemeldinger.
Udover PR har årets andet store mål været at
skaffe det økonomiske fundament for projektet. Også dette mål nærmer vi os i et tempo,
der er større, end vi turde forvente. I 2004 er til-

Den 21. september var sognets seks fjerdeklasser inviteret til Børnekunstdag i Christianskirken. Jeg spørger provst Børge Munk
Povlsen, hvordan man finder på at invitere så
mange børn ind i en kirke og udlevere pensler
og maling til dem!
Vi havde også sommerfugle i maven! Men
et lokalt flyttefirma havde dagen forinden
tømt kirken for møbler, og ansatte såvel som
medlemmer af menighedsrådet afdækkede
vort store kirkerum med plast og pap. 12
kæmpe staffelier var blevet banket sammen til
lejligheden, og hver af dem bar en MDF-plade
i størrelsen 244 x 122 cm.
Hvordan vidste børnene, hvad de skulle
male?
Temaerne, som børnene skulle arbejde med,
var fra de samme bibelske fortællinger, der i
løbet af få år vil indgå i den nye alterudsmykning i kirken – udvalgt af Bjørn Nørgaard.
Eleverne havde hjemmefra udarbejdet et lille
billede, som skulle udføres i fuld størrelse på
selve kunstdagen. Hvert hold kom til at arbejde både med en gammeltestamentlig fortælling og en nytestamentlig modfortælling.
Hvordan forløb dagen så?
Det blev en fantastisk dag med stor kunst
i børnehøjde. Fra tidlig morgen til langt ud
på eftermiddagen vejledte Bjørn Nørgaard
børnene i deres ivrige arbejde. De gik helt
uimponerede til sagen sammen med deres
”kollega”, der til gengæld gav gode råd til,
hvordan man med små virkemidler sætter liv

Følgende ting er til salg til fordel for
Christianskirkens alterprojekt:
og dybde i himmel og hav og spreder lys over
de mange detaljer. Selv lagde kunstneren ikke
skjul på, at børnenes arbejde med de bibelske
fortællinger gav ham megen inspiration til det
videre arbejde med kirkens alterudsmykning.
De allerfleste af klassernes indvandrere (i alt
14) med muslimsk baggrund deltog også i
arrangementet og fik på den måde gennem
dagen og forberedelserne forud lejlighed til
at arbejde med bibelske beretninger. På den
måde blev Børnekunstdagen et glimrende
eksempel på, at vi kan lave gode kirkeskoleprojekter med integrationsdimension.
Ved den afsluttende fernisering af børnenes
altertavler var der 3-400 mennesker forsamlede. Kunsten i almindelighed og kirkekunsten
i Christianskirken i særdeleshed fik den dag i
september 150 nye ambassadører.
Skal Børnekunstdagen gentages?
Børnekunstdagen var enestående forstået på
alle måder. I Christianskirken føler vi ikke, den
er helt forbi endnu, fordi vi fortsat sælger
den flotte evighedskalender og de fine kort,
hvorpå børnenes alterbilleder er foreviget af
byens fotograf Helle S. Andersen. Jeg forestiller mig ikke, at Børnekunstdagen skal gentages en gang om året. Men det vil være oplagt
at udbygge Christianskirkens samarbejde med
sognets tre skoler med et kreativt projekt af en
eller anden art. Om det så bliver billeder igen,
musical eller noget helt tredje vil tiden vise.

Fredericia Kommunes julekort
Forsiden af Fredericia Kommunes julekort 2004 var prydet af et billede af en altertavle fra børnekunstdagen. 5.000 medarbejdere, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere i ind- og udlandet
og ca. 4 gange så megen familie har dermed fået en julehilsen med børns livsbekræftende malerier
af emner, der ligger som fundament for hele vores kultur og tro. På bagsiden af kortet var der en kort
omtale af de to beretninger, som altertavlen er bygget op omkring, ligesom der var en henvisning til
alterudsmykningens hjemmeside. Det anvendte kunstværk, pryder dette nyhedsbrevs forside.

sagnene gået fra 25.000 kr. til ca. 1,9 millioner!
En stor del af årets betydelige økonomiske tilsagn kan tilskrives store erhvervsvirksomheder
i Fredericia. Lige fra det første møde mellem
disse virksomheder og Bjørn Nørgaard blev
der givet håndslag på væsentlige økonomisk
bidrag. Da først vejen var vist og niveauet lagt,
fulgte en række helt afgørende tilsagn. Flere
erhvervsledere nøjedes ikke med dette. Der
blev også gjort mange anstrengelser for, at
betydelige fonde tog beslutning om at medvirke. Andre stillede know-how og materialer
til rådighed.
Det er en kendt sag, at det er meget vanskeligt at komme i betragtning, når store fonde

betænker kunst og kultur i Danmark. Det er
derfor af afgørende betydning, at Dronning
Margrethe og Prins Henriks Fond i 2003 bevilgede projektet et pænt pengebeløb. I 2004
fulgte ligeledes et beløb fra Kong Frederik og
Dronning Ingrids Fond. Med to royale fonde i
spidsen bakker i alt 8 fonde på nuværende tidspunkt op om projekt ”Du skal elske din fjende”
med økonomisk hjælp.
Private bidragsydre er kommet meget stærkt
på banen i løbet af 2004. I Nyhedsbrevet
fortælles om ægteparret Else & Hans Møller,
der så helhjertet har bidraget til realisering
af kunstplanerne. Ca. 30 andre private har
bidraget med betydelige beløb - typisk fordelt

over en flerårig aftale. Endelig bør det fremhæves, at medlemmerne af menighedsrådet ved
Christianskirken af private midler har givet
tilsagn om at give 75.000 kr.
Det har således været et år rigt på oplevelser og
opmuntringer. Interessen for Christianskirkens
alterprojekt har bredt sig til en langt større
kreds i 2004. Nu gælder det om at fastholde
interessen og engagementet. Når de sidste
små 100 litografier er solgt, mangler der knap
en million kroner. Det må og kan gøres i 2005!
Lad os sammen løfte i flok for at få økonomien
på plads, så Bjørn Nørgaard kan gå i gang med
sit enestående værk.

Evighedskalender
En kalender med alle årets dage, men
uden ugedage og årstal, kan bruges år
efter år. Her noteres fødselsdage og bryllupsdage, så du aldrig glemmer gode venners og families mærkedage! Hver måned
har sin egen side med mange spændende
situationsbilleder fra Børnekunstdagen i
september i Christianskirken. Endvidere
kan man på hvert blad glæde sig over
en lang række børnecitater hørt ved den
lejlighed af journalist Nana Hanghøj og
sognemedhjælper Esther Jensen.
Kalenderen koster 100 kr. og forhandles
fra Christianskirkens kirkekontor.
Layout og trykning: Pindpromotor A/S og
PR Offset A/S.
Kort
Ved Børnekunstdagen i september fremstillede 6 4. klasser 12 kæmpe altertavler
sammen med Bjørn Nørgaard i Christianskirken. Fotograf Helle S. Andersen har
fotograferet dem alle, og det er der kommet 12 smukke dobbelte kort ud af, som
sælges samlet med kuverter til 50 kr.
Forhandles fra Christianskirkens kirkekontor. Layout og trykning: Pindpromotor
A/S og PR Offset A/S.
Litografi
250 litografier er blevet fremstillet i
Frankrig efter forlag fra Bjørn Nørgaard.
På den ene side ses Moses afbilledet
med stentavlerne – på den anden side
Bjergprædikenen. Litografierne anses for
at være et investeringsobjekt; der fremstilles aldrig flere, og hvert eksemplar
er forsynet med nummer og navn af
Bjørn Nørgaard. Hvert litografi sælges
for 2737,50 kr. I denne pris er inkluderet
flot passepartout og ramme (guld eller
sølv) fra Spindler Glasindustri, Fredericia.
Litografiet kan naturligvis også købes
uindrammet. Prisen er da 2312,50 kr.
Dette initiativ er iværksat og finansieret af
Vejle Amts Folkeblad / Fredericia Dagblad.
Forhandles fra Christianskirkens kirkekontor.
Rødvin
Nyd et glas velsmagende, fransk rødvin
côtes-du-rhône fra Chateau Mont-Redon
eller forær et par flasker væk til fødselsdag, jubilæum eller andre festlige
lejligheder. For hver solgt flaske donerer
Junior Chamber Int. Fredericia og byens
vinhandlere 10 kr. til Christianskirkens
alterprojekt. Pris pr. flaske: 92 kr.

Status pr. 1. januar 2005

DU SKAL
ELSKE DIN FJENDE

Ved at benytte medsendte blanket, kan enhver der måtte ønske
det, bidrage til kunstværket „Du skal elske din fjende“. Støttekomitéen sikrer, at bidragene alene går til virkeliggørelse af planerne,
der er beskrevet i projektprospektet. Hvis projektet ikke realiseres,
returneres bidragene.

®
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Manglende
tilsagn 39%

Børnekunstdag

Cykelrally
(af Esther Jensen)
Som det fremgår af nyhedsbrevene, er rigtig mange mennesker
involveret i Christianskirkens alterprojekt: virksomheder i sognet
såvel som i kommune og amt, ansatte, menighedsrådsmedlemmer, den almindelige kirkegænger, skolerne og mange flere. Som
sognemedhjælper har jeg funderet noget over, hvordan vi også
får sognets kirkelige børne- og ungdomsarbejde involveret. Her
tænker jeg på FDF, KFUM og KFUK, KFUM-spejderne samt de børn
og unge, der kommer i kirkens caféer. Svaret er, at vi arrangerer et
CYKELRALLY lørdag den 30/4, i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00!
Tanken er, at alle børn og unge, der har lyst, melder sig til at cykle i
dette tidsrum. Der bliver lavet to ruter – begge med udgangspunkt
fra parkeringspladsen foran kirken. Den ene rute bliver kort og særdeles trafiksikker, så selv meget små mennesker roligt kan give sig i
kast med den! Den anden bliver på et par kilometer rundt i sognet.
Det er op til hver deltager at skaffe sig sponsorer, der vil give f.eks.
5 kr. pr. runde, man gennemfører. Jo flere penge, man er sponseret
for, desto flere penge vil det give til alterudsmykningen. Der bliver
præmier til den, der er bedst sponseret pr. runde – til den, der kører
flest penge ind – og til den, der kommer på den flotteste cykel! I
tidsrummet mellem kl. 12 og 14 er der pause, som man kan fordrive
i Christianshus. Her overrækkes præmierne, det økonomiske resultat gøres op, og man kan købe sig lidt at spise og drikke.
Kl. 14.00 slås dørene til Christianskirken op for en koncert udover
det sædvanlige: Sigurd Barrett kommer på besøg og underholder
alle børn og barnlige sjæle! Der sælges 300 billetter á 100 kr. til
koncerten, og denne indtægt går også til alterprojektet.
Vejle Amts Kulturpulje støtter koncerten
Måske nogle sidder og tænker, at en kapacitet som Sigurd Barrett
ikke kan være helt billig at få til Fredericia! Hvordan kan billetsalget
så give et overskud til alterudsmykningen? Det kan også kun lade
sig gøre, fordi der arbejdes intens på at få Sigurd Barretts honorar
sponsoreret! Foreløbig har Vejle Amts Kulturpulje støttet den gode
sag med 10.000 kr.

Det blev en fantastisk dag
med stor kunst i børnehøjde. Kunsten i almindelighed og kirkekunsten i
Christianskirken i særdeleshed fik den dag i september 150 nye ambassadører.

Tilsagn 61%

Kulturelle bidragsydere
pr. 1. januar 2005
Dronning Margrethe og
Prins Henriks Fond
R. A. Ussing & Søn A/S
Davidsen Partnere A/S
Oticon Fonden

Promotor Holding A/S
Børge Laursens
Begravelsesforretning

Nordea Danmark A/S

PR Offeset A/S

Danske Bank

Konsul Pouls Korchs Fond

Tove Bjørnshauges Fond

Spindler Glasindustri A/S

Grethe Rugholm Andersen

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.
gavefond

Vejle Amts Folkeblad /
Fredericia Dagblad

Vores støtte er ikke rettet mod kirken, men mod
kunstværket, som, vi tror,
bliver noget helt unikt.

Advokatgruppen

Middelfart Sparekasse

Jyske Bank A/S

Forærer litografier væk

Kong Frederik og Dronning
Ingrids Fond til Humanitære og
Kulturelle formål

Ib Zachariassen
Lyden og lyset er vigtige
faktorer i en kirke. De
kirker, jeg har tegnet, har
alle begrænset dagslys. Så
kan man bedre samle tankerne, synes jeg.

YIT A/S

PricewaterhouseCoopers

Tandlæge
Lisbet Vang-Pedersen

Tholstrup Cheese A/S

Fredericia Kommune

Året, der gik

Bankdata A/S

Vejle Amt

(af Torben Venndt)

Rahbek Fisk A/S

Menighedsrådet ved
Christianskirken

2004 har været et fantastisk år,
hvor alterprojektet har ændret
karakter fra store drømme til
konkrete tiltag båret af realisme
og gedigent engagement. Der
er dannet en kollektiv forståelse
i mange menneskers forestillingsverden. Der er udviklet og gennemført en række selvstændige
delprojekter: Trykning af et litografi, en børnekunstdag, fremstilling
af evighedskalender og postkort.
Alt dette har sin egen værdi

Else og Hans Møller
Associated Danish Ports A/S

Tandlægerne Bent og
Anne Marie Devantier

Billunds Boghandel

Bent Gerdes A/S

Vejle Amts Folkeblad Fonden

Arkitekt Ib Zachariassen

Nykredit Fonden

Malergården i Fredericia Aps
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L Østergaards
Maskinfabrik A/S

og har under alle omstændigheder tilført livet omkring
Christianskirken meget værdifuldt.
Først på året lykkedes det at fremlægge planerne om såvel den
kunstneriske ide som bygningsjusteringer, så de blev forstået,
accepteret og vandt genklang.
Den bærende idé - Bjergprædikenens radikale tale om den betingelsesløse kærlighed til fjenden
- har skabt megen debat og diskussion. Bjørn Nørgaard trækker
paralleller til den multikulturelle
og multireligiøse verden, som

vi skal magte at håndtere og
fremhæver vedvarende Søren
Kierkegaards ord om, at kærligheden er en forpligtelse:
”Du SKAL elske”.
I en proces som denne er mediebevågenhed en ubetinget nødvendighed for at nå de opstillede mål. Det har derfor været
et af forløbets største glæder, at
Vejle Amts Folkeblad/Fredericia
Dagblads chefredaktør Arne
Mariager fattede stor opmærksomhed for projektet. Efter forårets pressemøde skrev han i en
leder: ”Det var på samme måde

forleden dag i Christianskirken,
da Bjørn Nørgaard begyndte at
fortælle. Om baggrunden for at
udsmykke - primært med glasmosaik. Om arbejdet med lyset.
Om kunst, kirke og tro. Vi sad der
garanteret alle sammen med følelsen af, at vi oplevede noget ekstraordinært. Det kunstværk, der
kommer i Christianskirken, hvis
pengene kan skaffes, er imponerende. Det er ikke lokalt eller
regionalt – det er ikke engang et
nationalt – stykke kirkekunst. Det
er internationalt”.
Fortsættes side 2...

