Udstilling
Filmfolk ved, det kan tage hundredvis af
timer at fremstille få minutters film. På
samme måde er der væsentligt mere at
se og sige om Bjørne Nørgaards kunstværk end det, man lige kan se i Christianskirken. Et væld af skitser, modeller,
fotografier og andet materiale hobede
sig op i de år, værket blev udtænkt, redigeret og udført.
Idéen om en udstilling blev født. Men det
er et håndværk for sig at lave en udstilling,
der dels er spændende at besøge – dels viser
udviklingen fra idé til realisering. Men alt gik
op i en højere enhed, da kurator Ellen Tange

At læse en rejsekammerat
tog opgaven på sig og løste den på bedste
vis i de lokaler, der blev stillet til rådighed på
Kongensgade 111.
Udstillingen ”Du skal elske din fjende – Vejen
til værket” blev åbnet på indvielsesdagen og
havde den måned, den var åben, godt 800
besøgende.
De økonomiske ressourcer til udstillingen
blev bragt til veje af Fredericia Kunstforening,
Museerne i Fredericia, Christianskirken og
ikke mindst Middelfart Sparekasse, som igen
trådte beredvilligt til.
Bjørn Nørgaard i samtale med Ellen Tange.

Skitsesamling
En af Støttekomitéens sidste bedrifter
var – sammen med Christianskirken – at
erhverve samtlige skitser, der ligger til
grund for Bjørn Nørgaards alterudsmykning. Skitsebeholdning tæller ca. 90 stk.,
så det er en betragtelig samling, der er
kunstværker i sig selv. Samtidig er de en
vigtig del af vores kulturarv.

Der er forskel på bøger. Nogle læser man
én gang, andre bliver rejsekammerater
gennem hele livet. Det kommer an på
indholdet. Nogle bøger fylder en læsestund med en god oplevelse, og så var det
dét. Andre har så væsentligt indhold, at
det fylder tankerne igen og igen. Du skal
elske din fjende er en rejsekammerat, en
”tankefylder”. Den fortæller ikke bare
om et tilfældigt emne. Den kræver noget
af sin læser igen og igen. Gennem år og
tid møder vi fordringen om tilgivelse.
Det vi har så svært ved sommetider; men
som vi ikke selv kan undvære at andre
giver os.
Bogen har ingen færdige løsninger, for bogens
forfattere er på sin vis ganske almindelige
mennesker. De er i besiddelse af dyb indsigt
og stor indflydelse; men de har lige så meget
bøvl med at elske fjenden, som alle andre har.
Det gør bogen vedkommende og vigtig, for
løsningen ligger hos det enkelte menneske.

Med stor økonomisk velvilje fra fem af de
største sponsorer lykkedes det at sikre skitsesamlingens forbliven i trekantsområdet. Efter
en fuldstændig registrering af kurator Ellen
Tange skal den omfangsrige skitsesamling
opbevares i ”Center for bevaring af kulturarven” i Vejle.
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Gæstebogen
Halvtomme kirker og aflyste gudstjenester kender Christians Sogn ikke til.
Mange selskaber ligger vejen forbi i
løbet af ugen og har på forhånd bestilt
en af kirkens 11 guider til at fortælle om
Bjørn Nørgaards alterudsmykning.
En del vælger forud for en rundvisning at
deltage i søndagens højmesse, så det er
ikke usædvanligt med både 2 og 3 store
busser på parkeringspladsen. I 2008 har der
været tæt på 300 rundvisninger. I 2009 er
der foreløbig bestilt 14 rundvisninger. Dertil
kommer en lind strøm af små og store flokke,
der bare kikker indenfor. Det anslås, at der i
gennemsnit er ca. 100 besøgende om dagen eller årligt et sted mellem 35.000 og
40.000 besøgende ud over de almindelige
kirkegængere.

I våbenhuset ligger en gæstebog, som
næsten er skrevet fuld på et år. Glimt fra
bogens sider:
• Rigdom for øje og sind
• Du har gjort det igen, Bjørn. En betagende
løsning. Tak for det og for, at kirken gav
dig plads
• Hele éndagsturen fra København værd
• Kunst, når det er bedst
• En fantastisk, flot udsmykning, der passer
godt til kirkens arkitektur
• Kunst i verdensformat
• Det kan virkelig tage pusten fra en
• En fortælling om vores menneskeliv – på
godt og ondt
• Nu taler kirken også, når det er hverdag, og
vi kikker forbi
• Det må gøre gudstjenesten endnu mere
givende
En guidet rundvisning bestilles ved kordegnen på telefon 7620 1571.

Bogens store afsnit om kunstværket Du skal
elske din fjende er en forunderlig rejse gennem en del af Bjørn Nørgaards univers. Hans
tanker og holdninger, der har givet kunstværket form og udtryk, hans klare kompromisløse tilgang til tilværelsens holdepunkter
og værdier, er tankevækkende læsning og en
bagage at have med, når man sidder på kirkebænken og kigger på det store billede.
Du skal elske din fjende er en bog, man
aldrig rigtigt bliver færdig med. Dens spørgsmål om livets store opgave får vi stillet igen og
igen. Vi bliver aldrig helt færdige. Vi vil altid
have behov for tankefyld og trøst, for et sted
at læse om, at denne opgave tager et helt liv.
Bogen om Du skal elske din fjende er en af
de bøger, der gør en forskel.
Bogen koster 298 kr. og kan købes i kirken og
hos Billunds Boghandel.

Kulturdøgn
Tæt ved 800 mennesker deltog, da
Christianskirken inviterede til Multimusik-dag lørdag den 1. marts i 2008.
Atter i 2009 har Christians Sogns musikudvalg og organister taget initiativ til
en kulturel manifestation med det
formål atter at sætte Christianskirkens
alterudsmykning og øvrige kulturelle
aktiviteter i fokus. Denne gang afvikles arrangementet i form af et Kulturdøgn i dagene 27. – 28. marts.
Fredag den 27. marts
(Entré: 50 kr. incl. traktement)
Kl. 18.45: Indstudering af fællessalmer
med tilhørerne
Kl. 19.30: Koncert med efterfølgende
traktement.
Christianskirkens Drenge- og
Mandskor under ledelse af
Hedvig Dobias uropfører
(i sin helhed) Holger Lissners
og Michael Bojesens ”24 salmer til Bjørn Nørgaards alterkunstværk”
Lørdag den 28. marts kl. 9.00–16.00
(Fri entré)
Af programmet kan nævnes:
• Morgensang
• Trine Klüver Møller, cello,
akkompagneret af Lasse Toft Eriksen
• Klovnerier for de yngste med
Klovnen ”Gummitud”
• Orgelkvarter med Hedvig Dobias
• Trinitatis Pigekor under ledelse af
Niels Erik Aggesen
• Frokost med taffelmusik ved
pianisten Torben Rauh
• Niels Jørgen Tranberg, baryton,
akkompagneret af Lasse Toft Eriksen
• Dorthe G. Lietzen, klarinet og
Frank Petersen, akkordeon
• Om alterkunst- værkets tilblivelse
og symbolik
• Aftensang
Tilblivelsen af Erik Haumanns ”Meditationer” samt Holger Lissners og Michael
Bojesens ”24 Salmer” er sket på initiativ
af Christianskirkens Altermusikudvalg og
med økonomisk støtte fra
• Christians sogns Menighedsråd
• Dansk Organist og Kantor Samfunds
Gramexmidler
• Fionia Bank
• Frobenius fonden
Yderligere oplysninger om Kulturdøgnet
kan man få ved at henvende sig til
Hans Chr. Magaard på mobil 2636 5123.

Kunstcenter

DU SKAL
ELSKE DIN FJENDE

Støttekomitéen til gennemførelse af ”Du
skal elske din fjende” har fuldt ud løst
opgaven at få kunstværket gennemført.
Fra Christianskirken skal der lyde en
hjertelig tak for den store og vellykkede
indsats. Komitéens sidste bedrift er at
færdiggøre regnskabet. Hermed ophører Støttekomitéen.

Informations- og nyhedsbrev nr. 7. december 2008

Udstilling

I stedet oprettes Kunstcenteret ”Du skal
elske din fjende”. Dets opgave bliver af føre
tilsyn med skitserne og stå for deres udlån /
udstilling. Kunstcenteret bærer også ansvaret for, at de kompositioner, der er blevet
komponeret til kirken, indspilles og udgives.
Kunstcenteret er en uafhængig organisation,
der knytter sig til Christianskirken.

Filmfolk ved, det kan tage
hundredvis af timer at
fremstille få minutters film.
På samme måde er der
væsentligt mere at se og
sige om Bjørne Nørgaards
kunstværk end det, man
lige kan se i Christianskirken.

Skitsesamling
Med stor økonomisk velvilje fra fem af de største
sponsorer lykkedes det at
sikre skitsesamlingens forbliven i trekantsområdet.

Kunstcenter
Støttekomitéen til gennemførelse af ”Du skal
elske din fjende” har fuldt
ud løst opgaven at få
kunstværket gennemført.
Fra Christianskirken skal
der lyde en hjertelig tak
for den store og vellykkede indsats. Komitéens
sidste bedrift er at færdiggøre regnskabet. Hermed
ophører Støttekomitéen.

Regnskab pr. 31. december 2007
for Støttekomiteén til „Du skal elske din fjende“
Indtægter

Primært resultat
3.011.320

Overskud ved salg af litografier

509.974

Administration, gebyrer m.m.

-8.395

Overskud ved salg af kort m.m.

38.115

Renteindtægter og kursgevinst

83.325

Overskud ved salg af vin

12.276

Sekundært resultat

74.930

Overskud ved koncerter

118.636

Overskud ved cykelrally

127.190

Overskud

18.473

I alt

3.817.511

Udgifter til kunstværket
Billedhugger Bjørn Nørgaard

Den 30. december 2007 blev kunstværket indviet ved en festgudstjeneste for
550 mennesker. HM Dronningen og HKH
Prinsgemalen deltog fra forreste række i gudstjenesten. Men også værkets
ophavsmand Bjørn Nørgaard var til stede. Faktisk blev vinglasset i Jesu hånd
først sat op ½ time før gudstjenesten!

der sammen med beholdninger af litografier, kort og vin
overføres til „Kunstcenteret“
Overskuddet foreligger således:

2.603.880

Indestående i Nordea Bank

394.694

R.A.Ussing & Søn A/S

620.337

Tilgodehavende sponsorbidrag

301.500

L. Østergaards Maskinfabrik A/S

407.296

Skyldige udgifter vedr. kunstværket

-677.721

Spindlers Glasindustri

120.845

Beholdning pr. 31.12.2007

Davidsen Partnere A/S

55.625

Ark. Juul & Frost

65.985

I alt

Indvielse

-3.873.968

18.473

De 550 mennesker, som politi og brandmyndigheder havde givet tilladelse til at
slippe ind, talte sponsorer, repræsentanter
fra bidragende fonde, håndværkere, kompo-

Fredericia, den 6. december 2008

Lars Bæk, statsautoriseret revisor.
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nister, menighedsråd, ansatte og hundredvis
af interesserede sognebørn.
Gudstjenesten vil først og sidst blive husket
for den flotte musik. Christianskirkens Drenge- og Mandskor sang under ledelse af
kirkens daværende organist og kantor Hans
Christian Magaard og fremførte bl.a. for
første gang en af Holgers Lissners nye salmer
med melodi af Michael Bojesen. Endvidere
medvirkede medlemmer af Slesvigske Musikkorps, strygere, pianist, 2 organister samt
vokalsolist. Ved kirkens hovedorgel sad Lasse

Toft Eriksen, der til dagen havde komponeret selvstændige korsatser samt arrangeret
samtlige gudstjenestens salmer. Biskop Niels
Henrik Arendt, provst Børge Munk Povlsen
og sognepræst Elin Skoven forestod gudstjenesten.
Efter reception på Fredericia Messecenter
blev dagens anden gudstjeneste afviklet
kl. 16.30 – nu med lejlighed til at se samtlige
glasmosaikker belyste.

