Skovlunde Sogns Menighedsråd

Fremvisning af Erik Hagens billedkunst ”Nutid i Skovlunde Kirke” i Skovlunde Kirke.
I Skovlunde Kirke ønsker vi at åbne bibelens verden op for det moderne menneske, så vi kan erfare, hvor
tæt bibelen er forbundet med den verden, vi kender og lever i. Derfor er det vores ambition at skabe et
mere let, lyst, lydt og fleksibelt kirkerum, der med en moderne kunstudsmykning som kronen på værket
skal understøtte vores vision om være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden.
Ambitionen har vi døbt ”Effatha! Luk dig op!” efter Markusevangeliet og historien om helbredelsen af den
døve og den stumme, som kort fortalt handler om at åbne sig selv op og udvide sin horisont.
Projektets kunstudsmykning ”Nutid i Skovlunde Kirke” er udført af billedkunstner Erik Hagens, som er
kendt for sit Esbjerg-evangelium. Med sin moderne velfærds- og arbejderkunst formår han at forbinde livets helt store spørgsmål til vor tids dagligdag i Skovlunde ved blandt andet at koble evangeliets begivenheder til almindelige mennesker og konkrete steder i Skovlunde. Billedfortællinger i form af seks alterskabe
knytter an til gotikkens og renæssancens traditioner og taler samtidig i et billedsprog, som både børn, unge
og gamle i vores tid kan forholde sig til.
Kunstværkerne er naturligvis tilgængelige og kan nydes og studeres på egen hånd, som de hænger i kirkerummet i dagligdagen og i forbindelse med højmesser og kirkelige handlinger (i lukket tilstand). De respektive alterskabene åbnes ved den højmesse, der indleder højtiden, som alterskabet knytter sin fortælling til.
Ønskes fremvisning af kunstudsmykningen i Skovlunde Kirke for større eller mindre grupper gælder nedenstående vilkår. Indtægter herfra går til dækning af de direkte omkostninger forbundet med fremvisningen
samt til vedligeholdelse af kunstudsmykningen og tilhørende materialer.
Skovlunde Sogns Menighedsråd ser frem til at dele vores begejstring for projektet med alle interesserede.
Velkommen i Skolunde Kirke.
Lars Green Bach
formand for Menighedsrådet
1) Skoler og uddannelsesinstitutioner
45-60 min fremvisning:

kr. 0,00

2) Foreninger, virksomheder, institutioner og private selskaber m.v.
a) Lokale grupper fra Skovlunde Sogn samt sognets samarbejdspartnere
45-60 min fremvisning:
kr. 0,00
Kaffe/te i kirkecenterets lokaler i tilknytning til fremvisning:
kr. 750,00 + kr. 15 pr person
b) Øvrige grupper
45-60 min fremvisning:
Kaffe/te i kirkecenterets lokaler i tilknytning til fremvisning:

kr. 330,00
kr. 750,00 + kr. 15 pr person

I alle tilfælde kontaktes Skovlunde Sogns kirkekontor på telefon 44 94 48 97 eller mail
skovlunde.sogn@km.dk for at aftale nærmere. Se mere på sognets hjemmeside: www.skovlundekirke.dk
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