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Fionia Bank
Torsdag den 25. august
rykkede målet mærkbart
nærmere. I de nye lokaler
i Gothersgade blev der
overrakt en check.

FREDERICIA
- BYEN MED CHRISTIANSKIRKEN

Mock-Up
Det var nødvendigt at
bygge en illusionsmodel
af et vindue med de tilstødende to mursøjler i fuld
størrelse.

Cykel og Sigurd
Den 11-årige Henrik
Jensen havde fundet 71
sponsorer og kørte 151
kr. pr. runde. Det blev til
10.472 kr. på 2 timer.

Når menigheden selv griber til tegnebogen
”Det vil tage 3 år at indsamle 3.100.000 kr.
til kirkens alterprojekt,” udtalte provst Børge
Munk Povlsen, da Støttekomitéen offentliggjorde alle planerne ved en pressekonference i januar 2004. Nu hvor der kun mangler
250.000 kr. må man formode, profetien går
i opfyldelse!
”Der var bred enighed i menighedsrådet
om, at vi havde et fantastisk flot kirkerum;
men det manglede en alterudsmykning, der
kunne matche de 22 meter høje murstenssøjler. Vi manglede noget at se på - noget
at undres over – noget, vi måtte i kirke igen
for at arbejde videre med,” fortæller Børge
Munk Povlsen.
Men hvor finder man lige det? Et ihærdigt
kunstudvalg blev nedsat og bragte flere
spændende forslag på banen. Det stod hurtigt klart, at det her ikke drejede sig om et
enkelt billede, en figur eller en anden belysning. Der skulle virkelig tænkes stort, og vi

vidste, det ville komme til at koste mange
penge.
Børge Munk Povlsen fortsætter: ”Bjørn Nørgaard opfylder vore ønsker. Han er ikke en
kunstner, der er kendt for nipsgenstande!
Hans kunst er stor på alle måder. Temaet ”Du
skal elske din fjende” skaber associationer og
reaktioner hos alle mennesker og i alle kulturer. Jeg opfatter arbejdet med det nye alter
som både et kirkeligt og kulturelt projekt.”
”Interessen fra lokale erhvervsfolk er overvældende,” fremhæver Børge Munk Povlsen
med glæde og taknemmelighed. ”Vi oplever
stor vilje fra mange sider til økonomisk at
støtte projektet – også fra mennesker med
rødder i den kulturelle, kunstneriske og
politiske verden. Det, der nok begyndte som
Christianskirkens projekt er blevet et bredt
Fredericia-projekt. Man kan vel sige, at med
engagementet her er der mange, der ønsker
at placere Fredericia på Danmarkskortet med
andet end Landssoldaten og skorstene! Nog-

le omtaler det endog som et regionalt eller
ligefrem nationalt projekt.
Jeg tror, det er altafgørende, at mennesker i
sognet selv hele tiden har troet på idéen og
går forrest - dels, når der skal arbejdes i komitéer og udvalg med praktiske og administrative opgaver – dels, når sognebørnene selv
griber til tegnebogen og køber litografier,
kort, kalendere, støtter Cykelrallyet, tegner
kontrakter osv. Vist er de enkelte beløb i sig
selv beskedne; men samlet drejer det sig om
flere hundrede tusinde kroner. Signalværdien
er fantastisk.
I sognet oplever vi ikke, at denne kæmpe
opgave har tappet os for kræfter. Det er jo
ikke sådan, at alle andre aktiviteter ligger
stille i disse år. Vi oplever en lang række
sidegevinster ved målrettet at arbejde på at
rejse de mange penge til alterprojektet. Børnekunstdagen og samarbejdet med sognets
skoler sidste efterår er et lysende eksempel
>>

Litografi
”Lithos” er græsk og betyder [sten]
”grapheur” betyder [at skrive].
I sommeren 2004 blev der trykt 250 litografier på ”Editions Atelier Clot, Bramsen
& Georges” i Paris - et af verdens førende
kunsttryk-virksomheder. For at få det flotteste tryk, laves det på sten, der knuses efter
processen. Billedkunstneren Bjørn Nørgaard
har nummeret og signeret hvert litografi.
85 litografier tilbage
Litografierne sælges fra Christianskirken;
kontakt sognemedhjælper Esther Jensen på
telefon 7620 1574 / 2167 2924. Et litografi
koster 2312,50 kr. og fås med smuk passe-

Fionia Bank
Torsdag den 25. august rykkede målet for indsamlingen mærkbart nærmere. I de nye lokaler
på Gothersgade blev der overrakt en check på 100.000 kr., som borgmester Uffe Steiner
Jensen tog imod på Støttekomitéens vegne.
Foto: Peter Honoré

herpå. Endvidere glæder
det mig, at det er lykkedes os at gøre alterprojektet til et fælles
projekt. Der er rigtigt
mange i sogn og by, der
med rette begynder at
føle ejerskab for sagen
og taler om kunstværket
som ”mit” og ”vort”.
Hvor jeg kommer frem i provsti og stift, spørges der ofte til Christianskirken: Hvordan går
det med indsamlingen? Får I solgt noget vin?
Er der flere litografier tilbage? Det er også en
PR-effekt, vi får forærende. Målet har ikke
været at gøre Christianskirken kendt, men at
fortælle om vort alterprojekt.”
Det økonomiske samarbejde mellem folkekirke og erhvervsliv er ret usædvanligt. Mener
provst Børge Munk Povlsen, at det er vejen
frem, hvis den lokale kirke mangler nye stole,
salmebøger eller messehagler? Skal man så
forvente, at det lokale fjerkræslagteri eller
tandlægen sponsorerer?
”Det, der skal til, for at holde folkekirken
kørende, skulle vi gerne kunne finde de
økonomiske midler til gennem kirkeskatten!
Men er der noget særligt – og her er nye
messehageler et godt eksempel – ville det da
være oplagt at spørge i det lokale erhvervsliv/fonde. Her sidder visionære mennesker
med stor indflydelse; de vil gerne gøre en
forskel. Endelig må kirken være villig til selv
at arbejde på sagen.”
Om få år har Fredericia By et stort værk af
Bjørn Nørgaard ophængt i Christianskirken.
Hvad vil det betyde?
”Når vi kører på søndagstur eller tager på
udflugt, sætter vi kursen efter kunstneriske eller kulturelle oplevelser. Sådan vil det
naturligvis også blive med dette værk, som
Christianskirken er den imponerende ramme
omkring. Jeg tror, vi kan se frem til ganske
mange besøgende i kirken såvel som i byen.
Det vigtigste bliver dog de historier, Bjørn
Nørgaards kunst fortæller om kærlighed og
tilgivelse. Om muligheden for at begynde forfra sammen med Gud og dit medmenneske.”

Den flotte donation kom fra Fionia Bank, der
i juli måned indviede et nyetableret regionscenter for trekantsområdet i den berømte
Knudsborg-bygning i Fredericia. Det var formanden for bankens bestyrelse og aktiefond
– borgmester Claus Hansen, Ejby – der havde
fornøjelsen af at overdrage de mange penge
ved en uformel sammenkomst. Ved samme
lejlighed forærede Christianskirken Fionia
Bank et af Bjørn Nørgaards litografier.
Men hvad får en nystartet bank til at støtte
et kirkeligt kunstprojekt? Vi har spurgt en af
bankens rådgivere Hanne Lumby, der uden
tøven svarer:
Som nystartet pengeinstitut i Fredericia er vi
naturligvis interesseret i selv at blive kendt,
men også i at byen bliver kendt og kommer
på Danmarkskortet. Bjørn Nørgaard kender
vi som en spændende billedkunstner, og vi er
fascineret af hans planer om den nye altervæg i Christianskirken. Sådan et kultur- og
kunstprojekt vil vi gerne støtte. På samme
måde, som vi er kendt for at støtte kunst og
sport på Fyn. Endvidere er vi en bank, der
henvender sig til mennesker, der vil noget,

om jeg så må sige. Iværksættere, kalder vi
dem. Det er tydeligt, at i Christianskirken vil
man noget. Det vil vi også!
Udover de 100.000 kr. giver Fionia Bank
50.000 kr. til Christianskirken til kulturelle
aktiviteter. Det er endnu ikke besluttet, hvad
pengene skal bruges til; men idéerne er
mange. Torben Venndt, formand for Støttekomitéen, udtaler:
I Støttekomitéen taler vi både om muligheden for golfturnering, koncert, filmforevisning, foredrag og andet. Intet er fastlagt
endnu. Under alle omstændigheder er vi
enige med Fionia Bank om, at arrangementet
skal ligge i 2006.
Med et resterende beløb på 250.000 kr. er
vi relativt tæt på at have indsamlet de 3,1
million kroner, som er indsamlingens målsætning. Vi håber snart at nå målet, så vi
kan påbegynde kunstprocessen. Alle, der har
arbejdet med lignende forløb, véd, at et projekt som dette udvikler sig under udførelsen.
Det er derfor overordentligt dejligt at have
dette fornemme beløb at arbejde med ud fra
en kulturel såvel som økonomisk synsvinkel.

partout og guld- eller sølvramme for 425 kr.
ekstra. Indtægterne fra de sidste litografier
går ubeskåret til gennemførelsen af hovedværket. Derfor: Køb eller formidl et salg til
andre, så kunstprocessen kan begynde.

Andre har sagt
- Jesus Kristus til venstre har ingen øjne og
øren. Han er blind for vore synder.

Det er der blevet sagt om litografiet
Flere end 150 mennesker, kunstforeninger,
virksomheder m.m. har valgt at investere
i litografiet. Tandlæge Bent Devantier var
blandt de første, der købte et til ophængning
i praksissen i Børkop. ”Vi har nogle meget
markante vægge i venteværelset,” fortæller
Bent Devantier. ”Vi havde længe været på
udkik efter et markant kunstværk, der kunne
passe æstetisk til den baggrund. Litografiet
opfylder vore krav. Det er virkelig et billede
med substans.”

- Moses til højre slæber på en tung sæk - eller
flere. Med til den gamle pagt hører også at
bære rundt på alle de forventninger, vi har til
os selv og hinanden.
- Kristi krop er rød – fuld af blod og liv. Hænderne er tomme og parate til at tage imod
mennesket og velsigne det. I modsætning
hertil har Moses hænderne fulde – med
lovens tavler trykket ind til hjertet.

Mock up

En illusion, der skaber afklaring
Da kunstprojektet ”Du skal elske din fjende”
blev valgt, var der fra første færd enighed
om ikke at påbegynde den egentlige byggeproces, før den nødvendige økonomi var
på plads. Denne beslutning står fortsat til
troende; men det har været nødvendigt og
naturligt at foretage en række byggetekniske
undersøgelser i de tre år, indsamlingen har
stået på.
Således har der i sommerens løb været
afholdt planlægningsmøder mellem kunstner, arkitekt og de øvrige involverede fagfolk.
Målet har bl.a. været at skabe større klarhed
om konstruktionsdetaljerne og kravene fra
brandmyndighederne.
Der var almindelig enighed om, at det var
nødvendigt at bygge en illusionsmodel af et
vindue med de tilstødende to mursøjler i fuld
størrelse – en såkaldt ”mock up”. På denne
måde simuleres en lang række løsninger, og
der skabes klarhed over vinduernes konstruktion, farve, overfladebehandling, m.m.

Bl.a. har der været arbejdet med de afstivende metalbånd, der sidder i hvert vinduesfelt for at støtte kirkens høje mursøjler. Det
er planen, båndene skal forblive der, men
naturligvis så lidt synlige som muligt.
Mock up’en er tegnet arkitektfirmaet Juul &
Frost og bygget af R.A. Ussing og Søn A/S,
L. Østergaards Maskinfabrik A/S og Spindler
Glasindustri.
Bjørn Nørgaard har været med til alle møderne og har sat sit tydelige aftryk på de beslutninger, der er truffet. Det er meget gunstigt
for hele forløbet, at Bjørn Nørgaard - som en
af de få billedkunstnere - også magter samarbejdet med byggefagets faggrupper.
Selve udviklingsforløbet har været præget af
et fortræffeligt samarbejde og en stor interesse, som lover godt for udviklingsprocessen, når vi er klar med økonomien.

Cykel og Sigurd
Det er ikke mange, der har en timeløn på
66.000 kr.! Men intet mindre kørte 23 piger
og drenge, kvinder og mænd ind i timen
lørdag den 30. april til fordel for kirkens nye
alterudsmykning. Efter 2 timer blev løbet
fløjtet af, og en særdeles tilfreds sognemedhjælper kunne opgøre resultatet til lige godt
132.000 kr.
Sognemedhjælper Esther Jensen fortæller:
I min ansættelse tænker jeg altid på, hvordan
vi gør trinnet til kirken så lavt som muligt. Det
optager mig også, hvordan kunstprojektet
kan komme i øjenhøjde med børn og unge
og med de mennesker, vi kun ser til julegudstjenesterne.
Et cykelrally var en mulighed for at slå 3 fluer
med samme smæk:
Penge: Det er dejligt, når der er nogle, der
donerer 100.000 kr. til alterprojektet, men
det er også legalt at give 100 kr. eller 1 kr. pr.
runde, nevøen cykler.
PR: Med en amtsborgmester på cyklen, en
deltager på kun 4 år og en dreng på 11,
der er sponsoreret for mere end 150 kr. pr.
omgang, er det nemt og oplagt at henvende
sig til aviserne. Der er en god historie i, at vi
tror så meget på sagen, at personale, menighedsråd, kor osv. trækker i cykelshortsene.
Personlighed: At mange føler ansvar for
virkeliggørelsen af Bjørn Nørgaards kunstværk er afgørende. Den sidste lørdag i april
blev en sjov dag, der styrkede sammenholdet
og troen på, at det, vi drømmer om, kan vi
også gøre.

I alt blev der kørt 784 km.
Den, der kørte længst, nåede 59,5 km. på 2 timer.
Midt på lørdagen var der mulighed for at
købe frokost i Christianshus. Imens blev
løbets resultater gjort op, og den lange
række af flotte sponsorerede præmier blev
uddelt til de deltagende.
Når man har ydet, må man også nyde! Klokken 14 var hver eneste af de 300 billetter til
Sigurd Barrett-koncerten i Christianskirken
udsolgt. Det blev en uforglemmelig time med
børnenes musikalske og hjertevarme ven,
der måtte bruge lige så lang tid på at skrive
autografer bagefter.
Jeg havde høje forventninger, og de blev
overgået! Sigurd Barrett havde sat sig godt

Foto: Helle S. Andersen

ind i materialet og refererede gang på gang
til det med at elske sine fjender, og var sig
vældigt bevidst, at han optrådte i en kirke.
Eksempelvis spillede han nogle af sine numre
på et af kirkens orgler.
Mandagen efter kunne man i ”Gaardbo på
P1”, der netop handlede om Sigurd Barrett
og hans atypiske karriere, høre en veloplagt
kunstner fortælle om lørdagens koncert.
Også på Sigurd Barrett havde det gjort indtryk at besøge en kirke, der forsøger at formidle budskabet om næstekærlighed – bl.a.
gennem koncerter, kunst og kultur.

Status pr. 15. september 2005
Kirkens alterudsmykning kan støttes økonomisk ved at indbetale
et beløb på projektets konto i Nordea Bank:
Reg.nr. 2440 Kontonr. 644 726 2507

Manglende
tilsagn 8%

Tilsagn 92%

Bidragsydere pr. 15. september 2005
PricewaterhouseCoopers

Dronning Margrethe og
Prins Henriks Fond:

Tholstrup Cheese A/S

Kong Frederik og Dronning
Ingrids Fond til Humanitære og
Kulturelle formål:

Bankdata A/S

R. A. Ussing & Søn A/S

Else og Hans Møller

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.
gavefond
Spindler Glasindustri
YIT A/S

Rahbekfisk A/S
Associated Danish Ports A/S

Oticon Fonden

Billunds Boghandel

Fredericia Kommune
Vejle Amt

Middelfart Sparekasse

Vejle Amts Folkeblad Fonden

Nordea Danmark A/S

Nykredit Fonden

Danske Bank

Netkoncept A/S
Elbo Grafisk A/S
Arkitekt Knud Erik Lauridsen a/s

Tandlæge Lisbet Vang-Pedersen

Davidsen Partnere A/S

Cort Trap Vin-Import Aps

Menighedsrådet ved
Christianskirken

Spar Nord Fonden
Gerdes & Wesenberg
Råd & Revision v/
Carsten Jensen
Billund Lufthavn

Advokatgruppen

Tandlægerne Bent og
Anne Marie Devantier

BT Gulve A/S

Tove Bjørnshauges Fond

Promotor Holding A/S

Bent Gerdes A/S

Fionia Bank

Grethe Rugholm Andersen

Børge Laursens
Begravelsesforretning

Arkitekt Ib Zachariassen

Inface Company a/s

Malergården i Fredericia Aps

Bimuca Chartering Aps

PR Offset A/S

L. Østergaards Maskinfabrik A/S

Trekantens Stilladser

Konsul Pouls Korchs Fond

Fotograf Helle S. Andersen

Fredericia Teater

Jyske Bank A/S
Vejle Amts Folkeblad /
Fredericia Dagblad
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