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For mere end 4 år siden nedsatte
Christianskirken et altermusikudvalg bestående
af provst Børge Munk Povlsen, menighedsrådets
næstformand Torben Venndt, kirkens daværende
organist og kantor Hans Christian Magaard samt
Lasse Toft Eriksen, organist og kantor ved Treenighedskirken i Esbjerg.
Udvalget fik bl.a. til opgave ”at fremskaffe et salmeværk med nye tekster og melodier, der kunne
betragtes som menighedens og korets kommentar til alterkunstværkets 24 motiver”.
Holger Lissner blev den foretrukne forfatter til
salmeteksterne. Som komponist faldt valget på
dirigent og komponist Michael Bojesen, der især
er kendt for sit virke som chefdirigent for DR Pigekoret.
Allerede til indvielsen forelå to satser ”Treenigheden” og ”Gud”. Siden fik alle de øvrige salmer
deres egne melodier og korsatser. Efter et intenst
arbejde blev salmeværket uropført i forbindelse
med Christianskirkens Kulturdøgn fredag den 27.
marts 2009. Det skete i vekselvirkning mellem

Udgivelse af salmebogen
Torsdag den 17/6 kl. 17.30 i Christianskirken
17.30 – 17.50	Minikoncert ved Christianskirkens
Drenge og Mandskor
17.50 – 18.50 U
 dgivelse af salmebogen. Mulighed
for at få Holger Lissner til at signere.
19.00 	Sommeraftensgudstjeneste ved
Elin Skoven
Ordreafgivelse til: bog@elskdinfjende.dk eller tlf.
76 20 15 71.
Ordre kan afgives allerede nu. Leveres efter 17/6
Salgspris: 100 kr. pr. styk + evt. porto.
Der opkræves ekspeditionsgebyr på 30 kr. for bestillinger på mindre end 20 styk.

Bjørn Nørgaards
skitser
Ved et lykkeligt tilfælde erhvervede Støttekomitéen
og Christianskirken det omfattende skitsemateriale.

Oeuvrekatalog
Bjørn Nørgaards samlede
værker er blevet katalogiseret på nettet.

Kunstvin
Junior Chamber i Fredericia og Cort Traps Vinhandel
hjemtog tidligere en kunstvin for at skaffe indtægter til
anskaffelsen af kunstværket.

Genoptrykt
magasin
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”Du sk a l el

korsatser udført af Christianskirkens Drenge- og
Mandskor, dirigeret af Hedvig Dobias, og med
komponisten Michael Bojesen selv ved kirkens
flygel samt menighedens fællessang.
Det samlede resultat er en imponerende kraftpræstation. 25 salmer er det blevet til, da Holger
Lissner valgte at skrive endnu en salme - inspireret af det store forgyldte bronzerelief, der er en
gengivelse af nadveren.
17. juni udgives salmebogen med samtlige tekster og tilhørende melodier med akkompagnement. Hermed afsluttes et nyt kapitel i samspillet
mellem kunst og kirke i tilknytning til Bjørn Nørgaards storværk i Christianskirken i Fredericia.

Informations- og
nyhedsbrev
Juni 2010

Holger Lissner og Michael Bojesen

Takket være stor velvilje fra
VAF/FDs ledelse lykkedes
det at fremstille et nyt oplag
af magasinet med flere nye
artikler.
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Ved et lykkeligt tilfælde erhvervede Støttekomitéen og Christianskirken det omfattende skitsemateriale, som ligger til
grund for alterkunstværket ”Du skal elske
din fjende”. Samlingen består af over 150
skitser. Både i kvalitet og omfang er samlingen enestående. Det er sjældent, at en
skitsesamling bevares komplet til så omfattende et kunstværk som dette.
Vi har tilmed været så heldige, at den
tidligere direktør for Køge Skitsesamling
- Ellen Tange - har påtaget sig at registrere samlingen og vejlede bestyrelsen i,
hvordan samlingen skal håndteres. Køge
Skitsesamling er indehaver af skitsematerialet, der lå til grund for produktionen af
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Bjørn Nørgaards skitser

Ellen Tange i snak med Bjørn Nørgaard ved ferniseringen i Christianskirken.
gobeliner til Dronning Margrethe.
Ellen Tange har derfor en omfattende erfaring, som Kunstcenteret
nyder godt af.
I øjeblikket er skitserne ved at blive
gennemgået og udbedret af Konserveringscenteret i Vejle. Det er
også her, de siden skal opbevares
på betryggende vis. Alle skitser bliver monteret i passepartout inden
opbevaringen, så de er beskyttede til senere udstillingsformål.
Hele samlingen er blevet professionelt fotograferet. Ellen Tange

forestår også udgivelsen af det katalog,
der beskriver såvel de enkelte skitser som
den kunstneriske proces. På denne måde
præsenteres samlingen på bedste vis for
eftertiden såvel ud fra kunstneriske som
kulturhistoriske synspunkter. Skitsekataloget vil kunne rekvireres.
Da hele processen er ganske omfattende,
er der søgt økonomisk støtte. Det er en
stor glæde, at vi har opnået smuk økonomisk støtte af Oda og Hans Svenningsens Fond, Beckett-Fonden og Haderslev
Stiftsfond til hjælp for udgivelsen.

Fortællerkorpset
Takket være et kompetent fortællerkorps
på 12-14 frivillige fra Christians Sogns menighed, er det lykkedes os gennem de
sidste mange måneder at imødekomme
alle ønsker om en guidet ”tur” ind i Bjørn
Nørgaards alterudsmykning.
De enkelte medlemmer af fortællerkorpset har grebet opgaven an på hver deres
måde. Nogle har benyttet lejligheden til
at fortælle bibelhistorie, for med billederne har vi fået det bedst tænkelige afsæt
til at fortælle gode historier fra Bibelen.
Andre har kompetent forsøgt at kommentere og tolke nogle af de mange
billedsymboler, som Bjørn Nørgaard har
givet os. Det er der kommet spændende
betragtninger ud af. Så har en del i fortællerkorpset lagt vægten dels på at fortælle
historien om Christianskirkens alterprojekt
- hvordan vi nåede så vidt - kombineret
med billedtolkning og bibelfortælling.
Uanset metoderne har været forskellige, har der næsten entydigt været rigtig
gode tilbagemeldinger fra besøgsgrupperne om gode oplevelser sammen med
fortællerkorpset.
I Kunstcentrets bestyrelse har vi glædet os
over den store indsats og der skal hermed
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lyde en kæmpestor tak til alle, der har
påtaget sig denne væsentlige opgave i
formidlingen af Bjørn Nørgaards kunst-

værk. Vi glæder os over, at de allerfleste
har givet tilsagn om at være med i denne
opgave også fremover.

Bjørn Nørgaard oeuvrekatalog
Bjørn Nørgaard (f. 1947) har efterhånden skabt værker i over et halvt århundrede med en idérigdom, spændvidde og
handlekraft, der gør produktionen helt
igennem bemærkelsesværdig og omfangsrig. Der er tale om mere end tusind
objekter, skulpturer, tableauer og installationer, og dertil kommer en lang række
aktioner. Alt breder sig tidsligt, geografisk
og materialemæssigt i adskillige retninger.
Men udspænder man i tanken et kvadratisk gitter hen over dem alle, aner man en
enhed i mangfoldigheden.

Med ønsket om fleksibilitet, overblik og
tilgængelighed har det i publiceringsøjemed været oplagt at udgive et webbaseret oeuvrekatalog i stedet for et trykt.
De åbenlyse kvaliteter, der følger med at
vælge at udgive kataloget i bogformat,
går hermed tabt. Til gengæld muliggør
publiceringen i et åbent, digitalt format,
at nye værker og nytilkomne litteraturog udstillingsoplysninger kan registreres løbende. Oeuvrekataloget er under
fortsat udgivelse al den tid, Bjørn Nørgaard skaber værker. Det er derfor også

muligt at opdatere ændringer, når et værk
skifter ejer - eller stedsangivelser, hvis en
udsmykning får ny placering, ligesom det
vil være muligt at korrigere utilsigtede fejl
og mangler.
Oeuvrekataloget finder du på:
http://bjoernnoergaard.dk/da/oeuvre

Kunstvinen ”Du skal elske din fjende”
fra Mont-Redon
Junior Chamber i Fredericia og Cort Traps Vinhandel hjemtog tidligere en kunstvin for at skaffe
indtægter til anskaffelsen af kunstværket. Efter
indvielsen har der imidlertid været adskillige forespørgsler på kunstvinen. Da vinen er en Cotês du
Rhône fra en af de førende producenter i Chateauneuf du Pape, er dette meget forståeligt.

Det er lykkedes at få et parti hjem af den flotte
2007-årgang. Vinen blev hurtigt udsolgt, så der er
hjemtaget yderligere et parti. Vinen koster 99 kr.
inkl. moms, hvilket stort set er kostpris.
Den kan erhverves via sognemedhjælper Esther
Jensen på telefon 2167 2924 eller
ej@christianskirken-fredericia.dk
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Magasinet ”Du skal elske din fjende”
Som bekendt udgav Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad i forbindelse
med indvielsesgudstjenesten den 30. december 2007 et magasin om kunstværk
og proces. Magasinet var vedlagt avisen
dagen før, og restoplaget på ca. 4000
magasiner fik Kunstcentret overdraget til
salg.
Det har været meget populært, og allerede i slutningen af 2008 var samtlige magasiner solgt til besøgende i kirken.
Takket være stor velvilje fra VAF/FDs ledelse lykkedes det at fremstille et nyt
oplag af magasinet med flere nye artikler
bl.a. om indvielsesfestlighederne den 30.
december 2007. Så det er nu igen muligt
for bare 25 kr. at erhverve sig en række artikler om hele den fantastiske historie om
Christianskirkens alterudsmykning.

Sekretariatet
Odinsvej 65, 7000 Fredericia
Telefon 75 92 13 98
mail@elskdinfjende.dk
www.elskdinfjende.dk
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I starten af 2008 blev Kunstcenteret ”Du
skal elske din fjende” dannet som en ny
organisation, der viderefører det arbejde,
Støttekomitéen ”Du skal elske din fjende”
udførte. Støttekomiteen var en projektorganisation, der rådgav og guidede arbejdet med at skaffe finansiering til gennemførelse af Bjørn Nørgaards kunstneriske
planer i Christianskirken.
Kunstcenteret er en driftsorganisation,
der har til formål at videreudvikle Christianskirken til et kraftcenter for kirkemusik
og kunst til inspiration og udvikling for
alle interesserede. Varetagelse af det omfattende skitsemateriale til alterkunstværket er en hovedopgave for kunstcenteret.

Det samme er tilfældet med udgivelse og
opførelse af det omfattende salmeværk,
som Holger Lissner og Michael Bojesen i
fællesskab har frembragt.
Indsatsområderne i 2009 har derfor naturligt været at få registreret, konserveret og
udgivet skitserne og at få udgivet salmeproduktionen. Som en del af udviklingen
af kunstcenteret har vi fået udviklet et
logo, der også pryder dette nyhedsbrev.
Kunstværket i Christianskirken besøges
fortsat flittigt. 2009 blev rundet af med,
at Christianskirken og ”Du skal elske din
fjende” dannede ramme om fire DR Kirkeudsendelser, som blev sendt fire søndage
i december. Ligeledes blev gudstjenesten
nytårsnat i DR bragt fra Christianskirken.

