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Artikler

Skulptur på Torvet skal give dialog

 Jydske Vestkysten Varde 14.08.2016

4

Finansieringskrig i Vejle

 DR P4 Trekanten

14.11.2016 12:30

6

Ny klumme: "Alle trosretninger har lys og mørke"

 NYT OM Sydjylland

09.11.2016 11:00

7

"Alle trosretninger har lys og mørke"

 Lokalavisen Varde

08.11.2016

8

Religionskrig ender nu i byrådet

 Vejle Amts Folkeblad

04.11.2016 16:40

9

"Religionskrig" i kulturudvalget

 Jydske Vestkysten Vejen

04.11.2016

11

Tid og sted, Varde, lørdag den 29. oktober

 Jydske Vestkysten

28.10.2016 20:00

13

Sådan gik det med Abrahams Børn

 Jydske Vestkysten Varde 27.10.2016

14

Tre er nomineret til Vardes første integrationspris

 Jydske Vestkysten

26.10.2016 11:09

15

Hør om erfaringer med Abrahams Børn

 Ugeavisen Varde

25.10.2016

16

Erfaringer fra Abrahams Børn - har udstillingen påvirket borgerne?

 GoVarde

21.10.2016 10:14

17

Film: Varde Bibliotek viser gratis film om religion som del af Abrahams
Børn

 Lokalavisen Budstikken
Varde

20.10.2016 10:20

18

Kristne og muslimer bør gifte sig med hinanden

 Ugeavisen Varde

18.10.2016

19

Film skal ses på biblioteket

 Jydske Vestkysten Varde 15.10.2016

20

Film om religion på Varde Bibliotek

 GoVarde

14.10.2016 11:12

21

Ny pris til godt integrationsarbejde

 VesterhavsPosten

04.10.2016

22

Skulptøren med stærke budskaber

 Jydske Vestkysten
Tønder

07.09.2016

23

Skulptøren med de stærke budskaber

 Jydske Vestkysten

06.09.2016 10:17

25

Kunstforening: Alle er velkomne

 Ugeavisen Varde

06.09.2016

27

Fundamentalistens far i ord

 Ugeavisen Varde

06.09.2016

28

Formand: Kunst og kultur på recept er vejen frem

 Ugeavisen Varde

06.09.2016

29

Alle er velkommen i Varde Kunstforening

 Ugeavisen.dk

06.09.2016 07:00

31

Gratis: Foredrag om Jens Galshiøt

 Lokalavisen Budstikken
Varde

03.09.2016 07:33

32

Gratis foredrag med kunstkritiker

 GoVarde

01.09.2016 10:09

33

Samfundskritisk kunstner kommer til Jyderup

 NordVestNyt
(Kalundborg)

31.08.2016

34

Menneskebiblioteket: Lisbeth kom helt ind bag tørklædet, da hun lånte
bogen Helene

 Lokalavisen Budstikken
Varde

30.08.2016 10:00

35
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Lisbeth kom helt ind bag tørklædet, da hun lånte "bogen" Helene

 Lokalavisen Varde

30.08.2016

37

Lån et menneske på Varde Bibliotek

 GoVarde

25.08.2016 09:12

39

Lån et menneske og slip af med dine fordomme

 TV Syd

25.08.2016 07:49

40

Menneskelån: Lån et menneske på biblioteket

 Lokalavisen Budstikken
Varde

25.08.2016 07:07

41

Lån en muslim på menneskebiblioteket

 Ugeavisen Varde

23.08.2016

42

Lån et menneske på biblioteket

 Lokalavisen Varde

23.08.2016

43

Teater følger i hælene på skulptur

 Ugeavisen Varde

23.08.2016

44

Storstilet 50 års fødselsdag for minibyen

 Lokalavisen Varde

23.08.2016

45

50 år: Storstilet 50 års-fødselsdag for minibyen

 Lokalavisen Budstikken
Varde

23.08.2016 08:00

46

Lån et menneske på biblioteket

 Jydske Vestkysten
Billund

23.08.2016

48

Religionsmøde:Samtaleaften i religionens tegn

 Lokalavisen Budstikken
Varde

22.08.2016 07:00

49

Samtaleaften i religionens tegn

 Jydske Vestkysten Varde 22.08.2016

50

Abrahams Børn: Imam og præst snakker sammen

 Lokalavisen Budstikken
Varde

20.08.2016 10:27

51

Abrahams Børn: Døtrene åbner ballet

 NYT OM Sydjylland

20.08.2016 09:25

52

Abrahams Døtre går på scenen

 Jydske Vestkysten Varde 20.08.2016

53

Lån et menneske på biblioteket

 Jydske Vestkysten

19.08.2016 10:33

54

F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I-S-M blev sat op på Torvet

 Lokalavisen Varde

16.08.2016

55

Jens Galschiøt har indviet kæmpeskulptur på Vardes torv

 Ugeavisen Varde

16.08.2016

56

Overvældende: F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I-S-M blev sat op på Torvet

 NYT OM Sydjylland

16.08.2016 00:18

57

Nu har han visualiseret en prostituerets arbejde i et år

 Jyllands-Posten Premium 15.08.2016 09:00

58

Tid og sted, Varde, mandag 15-8

 Jydske Vestkysten

14.08.2016 20:07

59

SE VIDEO: Abrahams Børn - set indefra

 GoVarde

14.08.2016 16:25

61

SAGT

 Jydske Vestkysten Varde 14.08.2016

62

Skulptur på Torvet skal give dialog

 Jydske Vestkysten
Billund

14.08.2016

63

Jens Galschiøt har indviet kæmpeskulptur på Vardes torv

 Ugeavisen.dk

13.08.2016 17:44

65

Tonstungt kobberkunstværk skal bygge bro mellem religioner

 TV Syd

13.08.2016 14:22

66

Debat: Abrahams Børn - i følge sognepræst Morten Thaysen

 GoVarde

13.08.2016 14:13

68

14 tons stål og kobber udstiller religioner

 Avisen.dk

13.08.2016 06:05

71

PRM / 14 tons stål og kobber udstiller religioner

 Ritzau

13.08.2016

73

Navnligt - i dag med militærmusik, aber på afveje og fynsk galop

 Fyens Stiftstidende

13.08.2016

74

FUNDAMENTALISM på Varde torv

 GoVarde

12.08.2016 06:03

75

Tonstung: Skulpturen Fundamentalism blev sat op på Torvet i dag

 Lokalavisen Budstikken
Varde

11.08.2016 18:15

76

På lørdag åbner efterårets store kunstprojekt i Varde

 Jydske Vestkysten
Billund

11.08.2016

77

Det kan du opleve i efterårets kunstprojekt

 Jydske Vestkysten Varde 11.08.2016

78

14 ton: Skulptur på torvet skal sætte fokus på religionsforståelse

 NYT OM Sydjylland

10.08.2016 10:00

80

14 ton: Skulptur på torvet skal sætte fokus på religionsforståelse

 Lokalavisen Budstikken
Varde

10.08.2016 10:00

81

Kunstner viser lyset og mørket i 600 citater fra Bibelen, Toraen og Koranen  Politiken

10.08.2016

82

Menneskelån: Lån et menneske på biblioteket

 NYT OM Sydjylland

25.08.2016 07:00

83

Religionskrig ender nu i byrådet

 Fredericia Dagblad

04.11.2016 16:12

84

Ny klumme: Alle trosretninger har lys og mørke

 Lokalavisen Budstikken
Varde

09.11.2016 11:00

86

"Religionskrig" i kulturudvalget

 Jydske Vestkysten Login

03.11.2016 15:02

87

"Religionskrig" i kulturudvalget

 Vejle Amts Folkeblad

03.11.2016

89
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"Religionskrig" i kulturudvalget

 Jydske Vestkysten
Kolding

04.11.2016

91

"Religionskrig" i kulturudvalget

 Jydske Vestkysten
Billund

04.11.2016

93

Tid og sted, Varde, fredag den 28. oktober

 Jydske Vestkysten

27.10.2016 20:00

95

Sådan gik det med Abrahams Børn

 Jydske Vestkysten
Billund

27.10.2016

97

Tre er nomineret til Vardes første integrationspris

 Jydske Vestkysten Varde 26.10.2016

98

Film: Varde Bibliotek viser gratis film om religion som del af Abrahams
Børn

 NYT OM Sydjylland

20.10.2016 10:00

99

Gratis: Foredrag om Jens Galshiøt

 NYT OM Sydjylland

03.09.2016 07:00

100

Samfundskritisk kunstner kommer til Jyderup

 NordVestNyt (Holbæk)

31.08.2016

101

Menneskebiblioteket: Lisbeth kom helt ind bag tørklædet, da hun lånte
"bogen" Helene

 NYT OM Sydjylland

30.08.2016 10:00

102

50 år: Storstilet 50 års-fødselsdag for minibyen

 NYT OM Sydjylland

23.08.2016 08:00

104

Lån et menneske på biblioteket

 Jydske Vestkysten
Esbjerg

23.08.2016

106

Lån et menneske på biblioteket

 Jydske Vestkysten Varde 23.08.2016

107

Religionsmøde:Samtaleaften i religionens tegn

 NYT OM Sydjylland

22.08.2016 07:00

108

Abrahams Børn: Imam og præst snakker sammen

 NYT OM Sydjylland

20.08.2016 10:07

109

Abrahams Børn: Døtrene åbner ballet

 Lokalavisen Budstikken
Varde

20.08.2016 09:04

110

Abrahams Døtre på Brorsonskolen

 GoVarde

20.08.2016 06:14

111

Overvældende: F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I-S-M blev sat op på Torvet

 Lokalavisen Budstikken
Varde

16.08.2016 00:17

112

Nu har han visualiseret en prostituerets arbejde i et år

 Jyllands-Posten

15.08.2016

113

Skulptur på Torvet skal give dialog

 Jydske Vestkysten

13.08.2016 12:19

115

14 tons stål og kobber udstiller religioner

 Ritzaus Info

13.08.2016 06:00

118

Tonstung: Skulpturen Fundamentalism blev sat op på Torvet i dag

 NYT OM Sydjylland

11.08.2016 18:15

120

På lørdag åbner efterårets store kunstprojekt i Varde

 Jydske Vestkysten Varde 11.08.2016

121

Det kan du opleve i efterårets kunstprojekt

 Jydske Vestkysten
Billund

122

11.08.2016
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Skulptur på Torvet skal give dialog
 Jydske Vestkysten Varde. 2 lignende hits. 14.08.2016. Side: 6-7
Benny Baagø

KUNST

6

VARDE

OVA

SØNDAG 14. AUGUST 2016

JYDSKEVESTKYSTEN

JYDS KEVEST KYSTEN

SØNDAG 14. AUGUST 2016

VARDE

OVA

7

Kunstprojekt: Alle de monoteistiske religioner
indeholder noget godt og noget ondt. Det er
Der var en god flok mennesker, der var dukket op til åbningen af kunstprojektet.

fortolkningen, der afgør, hvordan de bruges. Det er
budskabet i kunstprojekt af Jens Galschiøt, som de
næste måneder udstilles i Varde.
Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I
for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver
elsket af.

Skulptur
på Torvet
skal give
dialog
Kunstprojekt: Alle de monoteistiske religioner indeholder noget godt og noget ondt. Det er fortolkningen, der afgør, hvordan de bruges. Det er budskabet i kunstprojekt af
Jens Galschiøt, som de næste måneder udstilles i Varde.

Jens Galschiøt fortæller, at han anser Abrahams Børn for et af sine vigtigste værker.
Hvis I kun elsker dem, der elsker
jer, hvad tak fortjener I for det?
Også syndere elsker jo dem, de
selv bliver elsket af.
Biblen, Det Nye Testamente,
Lukas 06 vers 32
Ovenstående citat er et af dem, der
vises på skærmene på Fundamentalism. Det er en stor skulptur på Vardes torv, der lørdag blev indviet.
De lyse citater fra Biblen, Toraen og
Koranen vises uden på skulpturen.
Den er kæmpestor og fylder godt på
Torvet, så mange vil formentlig gå
forbi og læse citaterne. Håbet er, at
det kan starte en debat om religioner
og kultur i hele Varde Kommune.
Kommunen er nemlig tilstrækkelig
lille til, at mange vil se værket og
diskutere det med folk, de møder,
mener Jens Galschiøt.
– Der er mange, der har sagt: "Hvad
fanden vil du i Varde?" Mange på

KUNST

Af Benny
Baagø,
beb@jv.dk

Sjælland ved ikke engang, hvor Varde
er, sagde Jens Galschiøt i sin tale.
Men faktisk er han glad for, at Varde har ønsket skulpturen, efter den
har været udstillet i Silkeborg og
København. Her håber han, at dens
budskab kan nå bredt ud.
Lige så glad er han for, at Varde
Kommune har lavet en del debatarrangementer, mens skulpturen står
på Torvet. Det er lige netop det, han
ville med den, fortalte han.
Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land.
Toraen, 5. Mosebog 16 vers 11.

Foto:
Chresten
Bergh
cbr@jv.dk

Det er Varde Kunstforening, der fik
ideen til at få skulpturen til Varde.
Det var dog et alt for stort projekt for
kunstforeningen alene, så foreningen
henvendte sig til kommunen for at
høre, om det var muligt med et sam-

arbejde. Det var det, og Kirsten Jensen, formand for Varde Kunstforening, er stolt over, at kommunen
havde det mod.
– Man skal turde, hvis man vil være
med til at vise debatskabende kunst,
sagde hun ved åbningen.
Og værket er debatskabende. Ikke
kun fordi dens pointe – ifølge kunstner Jens Galschiøt selv – er, at religionerne er lige gode, hvilket mange
formentligt ikke vil være enige i. Men
også fordi værket er fyldt med mørke
citater fra alle tre religioner.
Dette bliver deres gengældelse:
Helvede! Fordi de var vantro.
Koranen, Sura 18, vers 106
Jens Galschiøt fortæller ved åbningen, at det er let at blive forført af
de lyse citater fra alle tre religioner.
Men han mener, at man er nødt til
også kigge på skærmene med de

mørke citater. De citater er man også
nødt til at forholde sig til. Dermed er
det i sidste ende fortolkningen, der
afgør, om religion bruges til noget
godt eller noget ondt.
Han fortalte også, at han selv er
blevet overrasket undervejs. Han
mener, at alle tre bøger er meget
kvindefjendske.
– Der er ingen af de her tre bøger,
der er gode for jer piger, sagde Jens
Galschiøt foran skulpturen.
Men mest overrasket blev han over,
at de mest kvindefjendske citater
fandt han i Biblens nye testamente.
Sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.
Biblen, Det Nye Testamente,
Paulus' brev til efeserne 06 vers 05
Hans fordom var, at Koranen ville
være mest kvindefjendsk. Og hans
håb er, at skulpturen kan være med

FA K TA

til, at også andre får afprøvet deres
fordomme.
Lisbet Rosendahl (V), formand for
kultur og fritid, har det samme håb.
Ved åbningen fortalte hun, at hun er
mest slået over, hvor ens mange af
citaterne lyder. Både de lyse og de
mørke.
– Citaterne viser, at det ikke altid er
let at gætte, hvor citaterne kommer
fra, sagde hun i sin tale.
Og så kan kunst jo også være æstetik – altså simpelthen at have noget
pænt at kigge på. Også det mener
Lisbet Rosendahl, at skulpturen lever
op til.
– Bag mig står en kunstudstilling,
som næppe kan pryde Torvet smukkere, sagde hun.
I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge, forældreløse
og fattige.
Koranen, Sura 04 vers 036

Abrahams børn og Fundamentalism

Kirsten Jensen, formand for Varde Kunstforening, og kunstner Jens Galschiøt
holder snoren, mens Lisbet Rosendahl (V) erklærer Abrahams Børn for åbnet.

■ Abrahms Børn er navnet på hele kunstprojektet.
Projektet hovedværk er Fundamentalism, der er
udstillet på Vardes torv.
■ Fundamentalism er 3,4 meter højt og ni meter
bred. Skulpturen er udført i kobber og stål, og den
består blandt andet af flere end 8.000 kobberbøger.
Skulpturen har en samlet vægt på cirka 14 ton.
■ Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater
med lige mange lyse og mørke fra hver religion.
■ Fundamentalism har været udstillet i Silkeborg og
København. En gruppe europaparlamentarikere,
deriblandt Bendt Bendtsen (K), ønskede den opstillet foran Europa-Parlamentet, men parlamentets
præsidium sagde nej til værket. Ifølge Der Spiegel
skyldes det "dårlige erfaringer med udstillinger med
følsomt indhold".
■ Kunstner Jens Galschiøt har udstillet over hele
verden. I 1993 placerede han 20 udgaver af skulpturen Den Indre Svinehund rundt om i Europa uden
tilladelse fra myndighederne.

Biblen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 32
Ovenstående citat er et af dem, der vises på skærmene

havde det mod.

på Fundamentalism. Det er en stor skulptur på Vardes

- Man skal turde, hvis man vil være med til at vise

torv, der lørdag blev indviet.

debatskabende kunst, sagde hun ved åbningen.

De lyse citater fra Biblen, Toraen og Koranen vises

Og værket er debatskabende. Ikke kun fordi dens

uden på skulpturen. Den er kæmpestor og fylder godt

pointe - ifølge kunstner Jens Galschiøt selv - er, at

på Torvet, så mange vil formentlig gå forbi og læse

religionerne er lige gode, hvilket mange formentligt ikke

citaterne. Håbet er, at det kan starte en debat om

vil være enige i. Men også fordi værket er fyldt med

religioner og kultur i hele Varde Kommune.

mørke citater fra alle tre religioner.

Kommunen er nemlig tilstrækkelig lille til, at mange vil

Dette bliver deres gengældelse: Helvede! Fordi de var

se værket og diskutere det med folk, de møder, mener

vantro.

Jens Galschiøt.

Koranen, Sura 18, vers 106 Jens Galschiøt fortæller

- Der er mange, der har sagt: "Hvad fanden vil du i

ved åbningen, at det er let at blive forført af de lyse

Varde? " Mange på Sjælland ved ikke engang, hvor

citater fra alle tre religioner. Men han mener, at man er

Varde er, sagde Jens Galschiøt i sin tale.

nødt til også kigge på skærmene med de mørke citater.

Men faktisk er han glad for, at Varde har ønsket

De citater er man også nødt til at forholde sig til.

skulpturen, efter den har været udstillet i Silkeborg og

Dermed er det i sidste ende fortolkningen, der afgør,

København. Her håber han, at dens budskab kan nå

om religion bruges til noget godt eller noget ondt.

bredt ud.

Han fortalte også, at han selv er blevet overrasket

Lige så glad er han for, at Varde Kommune har lavet en

undervejs. Han mener, at alle tre bøger er meget

del debatarrangementer, mens skulpturen står på

kvindefjendske.

Torvet. Det er lige netop det, han ville med den, fortalte

- Der er ingen af de her tre bøger, der er gode for jer

han.

piger, sagde Jens Galschiøt foran skulpturen.

Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende

Men mest overrasket blev han over, at de mest

og fattige hos dig i dit land.

kvindefjendske citater fandt han i Biblens nye

Toraen, 5. Mosebog 16 vers 11.

testamente.

Det er Varde Kunstforening, der fik ideen til at få

Sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres

skulpturen til Varde. Det var dog et alt for stort projekt

mænd i alt.

for kunstforeningen alene, så foreningen henvendte sig

Biblen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til efeserne

til kommunen for at høre, om det var muligt med et

06 vers 05 Hans fordom var, at Koranen ville være

samarbejde. Det var det, og Kirsten Jensen, formand

mest kvindefjendsk. Og hans håb er, at skulpturen kan

for Varde Kunstforening, er stolt over, at kommunen

være med til, at også andre får afprøvet deres
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fordomme.
Lisbet Rosendahl (V), formand for kultur og fritid, har

Skulptur på Torvet skal give dialog

det samme håb. Ved åbningen fortalte hun, at hun er

Jydske Vestkysten Billund - 14.08.2016

mest slået over, hvor ens mange af citaterne lyder.
Både de lyse og de mørke.
- Citaterne viser, at det ikke altid er let at gætte, hvor
citaterne kommer fra, sagde hun i sin tale.
Og så kan kunst jo også være æstetik - altså
simpelthen at have noget pænt at kigge på. Også det
mener Lisbet Rosendahl, at skulpturen lever op til.
- Bag mig står en kunstudstilling, som næppe kan
pryde Torvet smukkere, sagde hun.
I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge,
forældreløse og fattige.
Koranen, Sura 04 vers 036
FAKTA Abrahams børn og Fundamentalism
&#9632 Abrahms Børn er navnet på hele
kunstprojektet. Projektet hovedværk er
Fundamentalism, der er udstillet på Vardes torv.
&#9632 Fundamentalism er 3,4 meter højt og ni meter
bred. Skulpturen er udført i kobber og stål, og den
består blandt andet af flere end 8.000 kobberbøger.
Skulpturen har en samlet vægt på cirka 14 ton. &#9632
Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater med
lige mange lyse og mørke fra hver religion. &#9632
Fundamentalism har været udstillet i Silkeborg og
København. En gruppe europaparlamentarikere,
deriblandt Bendt Bendtsen (K), ønskede den opstillet
foran Europa-Parlamentet, men parlamentets
præsidium sagde nej til værket. Ifølge Der Spiegel
skyldes det "dårlige erfaringer med udstillinger med
følsomt indhold".
&#9632 Kunstner Jens Galschiøt har udstillet over hele
verden. I 1993 placerede han 20 udgaver af skulpturen
Den Indre Svinehund rundt om i Europa uden tilladelse
fra myndighederne.
© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/1OM1c8OE

Oversigt over lignende hits
Skulptur på Torvet skal give dialog

Jydske Vestkysten - 13.08.2016
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Finansieringskrig i Vejle
 DR P4 Trekanten. 14.11.2016 12:30

En forholdsvis banal sag om penge til lokal markering af 500-året for reformationen var tirsdag anledning til en
ganske usædvanlig afstemming i kultur- og idrætsudvalget. Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender i
byrådet også.
Ribe Stift har søgt om 17.500 kroner til et folkemøde i Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har søgt en krone per
indbygger i kommunen til den lokale markering og 100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts kunstinstallation
”Fundamentalism/Abrahams børn”. Forvaltningen havde indstillet, at de to første ansøgninger skulle imødekommes,
mens den sidste - om Galschiøt - ikke skulle. Det fik udvalgsformand Dan Arnløv (K) og den radikale Torben Elsig til at
komme med et ændringsforslag som gik ud på et ja til alle tre ansøgninger. Her stemte de to forslagsstillere for, mens
to andre stemte imod. Fire tog forbehold, og dermed var ændringsforslaget bortfaldet. Herefter blev der stemt om
forvaltningens indstilling, og den stemte kun Arnløv for, mens Lars Aarup (DF) og Per Olesen (V) stemte imod. Resten
tog forbehold. Provstiet har planlagt en omfattende markering af jubilæet, som skal finde sted i slutningen af
september næste år. Blandt andet skal der opstilles 95 ”reformationsdøre” i gågaden. Reformationen startede rent
historisk med, at Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Såfremt der kan skaffes flertal for økonomisk
støtte, vil værket blive opstillet i Vejle i slutningen af august næste år og taget ned igen i starten af november.
© DR P4 Trekanten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/oQtA7Zcn
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Ny klumme: "Alle trosretninger har lys og mørke"
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 09.11.2016 11:00

Mens dette skrives rinder tiden ud for den gæst, vi har
haft på kirkepladsen i Varde nemlig skulpturen
'Abrahams børn'. Der er givet mange fra hele vores
område, der har set den.
Personligt synes jeg at skulpturen som sådan har
pyntet på torvet. Den er flot, og dens stærke linier
passer godt til torvet. Dog her gælder det, at der er
meget delte meninger blandt folk. Men skulpturen
handler jo ikke blot om dens udseende, men også om,
hvad den vil fortælle. Og her har den et klart budskab:
Abrahams børn, det vil sige jøder, kristne og muslimer
har ikke noget at lade hinanden høre, for alle
trosretninger indeholder både mørke og lyse sider.
Det er rigtigt; dét det så drejer sig om, er at spørge ind
til, hvordan jøder, kristne og muslimer omgås de mørke
sider i deres tro. Hvad gør vi ved dem? Hvordan undgår
vi at det, der måtte være mørkt og dårligt ved vores tro
river os fra hinanden i angst og mistillid? Hvordan
sørger for at det gode ved jødedom, kristendom og
Islam får plads, således at vi jøder, kristne og muslimer
kan tale sammen? Det har vi haft mulighed for at
diskutere i den sidste tid.
Jeg tror, der er en ting der er vigtig at holde fast ved,
når jøder, muslimer og kristne diskuterer: Vi skal kunne
samtale åbent med hinanden-men samtidig
respektere, at der visse ring vi ikke kan blive enige om.
Fuldstændig oplagt kan vi ikke blive enige om
Messias: For jøderne er Messias en mand de venter på,
og som ikke er kommet endnu. For kristne er Messias
kommet, og vi kalder ham Jesus Kristus ("Kristus"
betyder det samme som "Messias", nemlig Guds
salvede konge).
Hvad muslimerne angår, sætter de stor pris på Jesus,
og der står fine ting om ham i Koranen. Men ifølge
muslimerne er Jesus ikke blevet korsfæstet, og han er

Det er ting, vi ikke kan blive enige om, og det skal vi se
i øjnene. Der er jo også en grund til, at vi har tre
forskellige trosretninger, og ikke kun én.
Derfor skal vi alligevel kunne tale sammen-med
ordentlighed og høflighed, men også med ret til den
ærlige mening og kritik fra alle sider.
© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/aBOlxvw3

Oversigt over lignende hits
Ny klumme: Alle trosretninger har lys og mørke

Lokalavisen Budstikken Varde - 09.11.2016 11:00

følgeligt heller ikke blevet rejst op fra dødens land. Det
vil sige, at det, der er det vigtigste ved Jesus Kristus for
en kristen, ikke er en del af Islam.
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"Alle trosretninger har lys og mørke"
 Lokalavisen Varde . 08.11.2016. Side: 12
præst Poul Christian Tulinius

KLUMME Mens dette skrives rinder tiden ud for den

12

Nyheder

8. november 2016

gæst, vi har haft på kirkepladsen i Varde nemlig
skulpturen 'Abrahams børn'. Der er givet mange fra
hele vores område, der har set den.

“Alle trosretninger
har lys og mørke”
Af præst Poul Christian Tulinius

Personligt synes jeg at skulpturen som sådan har
pyntet på torvet. Den er flot, og dens stærke linier
passer godt til torvet. Dog her gælder det, at der er
meget delte meninger blandt folk. Men skulpturen
handler jo ikke blot om dens udseende, men også om,
hvad den vil fortælle. Og her har den et klart budskab:
Abrahams børn, det vil sige jøder, kristne og muslimer
har ikke noget at lade hinanden høre, for alle

Lokalavisen

Halloween i det gamle Varde
sommerland blev en anderledes oplevelse

kLumme
Mens dette
skrives rinder tiden
ud for den
gæst, vi har
haft på kirkepladsen
i Varde nemlig skulpturen
’Abrahams børn’. Der er
givet mange fra hele vores
område, der har set den.
Personligt synes jeg at
skulpturen som sådan har
pyntet på torvet. Den er flot,
og dens stærke linier passer
godt til torvet. Dog her gælder det, at der er meget delte
meninger blandt folk. Men
skulpturen handler jo ikke
blot om dens udseende, men
også om, hvad den vil fortælle. Og her har den et klart
budskab: Abrahams børn,
det vil sige jøder, kristne og
muslimer har ikke noget at
lade hinanden høre, for alle
trosretninger indeholder
både mørke og lyse sider.
Det er rigtigt; dét det så
drejer sig om, er at spørge ind til, hvordan jøder,
kristne og muslimer omgås
de mørke sider i deres tro.
Hvad gør vi ved dem? Hvordan undgår vi at det, der
måtte være mørkt og dårligt ved vores tro river os fra
hinanden i angst og mistillid? Hvordan sørger for at
det gode ved jødedom, kristendom og Islam får plads,
således at vi jøder, kristne og

muslimer kan tale sammen?
Det har vi haft mulighed for
at diskutere i den sidste tid.
Jeg tror, der er en ting der
er vigtig at holde fast ved,
når jøder, muslimer og kristne diskuterer: Vi skal kunne
samtale åbent med hinanden-men samtidig respektere, at der visse ring vi ikke
kan blive enige om.
Fuldstændig oplagt kan
vi ikke blive enige om Messias: For jøderne er Messias
en mand de venter på, og
som ikke er kommet endnu.
For kristne er Messias kommet, og vi kalder ham Jesus
Kristus (”Kristus” betyder det
samme som ”Messias”, nemlig Guds salvede konge).
Hvad muslimerne angår,
sætter de stor pris på Jesus,
og der står fine ting om ham
i Koranen. Men ifølge muslimerne er Jesus ikke blevet
korsfæstet, og han er følgeligt heller ikke blevet rejst op
fra dødens land. Det vil sige,
at det, der er det vigtigste
ved Jesus Kristus for en kristen, ikke er en del af Islam.
Det er ting, vi ikke kan
blive enige om, og det skal
vi se i øjnene. Der er jo også
en grund til, at vi har tre forskellige trosretninger, og
ikke kun én.
Derfor skal vi alligevel
kunne tale sammen-med
ordentlighed og høflighed,
men også med ret til den
ærlige mening og kritik fra
alle sider.

trosretninger indeholder både mørke og lyse sider.
Det er rigtigt; dét det så drejer sig om, er at spørge ind

gys 1200 valgte at gæste Halloween i det gamle Varde
Sommerland i mandags. Når
besøgstallet igen eksploderede, blev uhyggen udfordret.
Til gengæld indtraf hyggen på
det groveste.
Som arrangør af Halloween i det gamle Varde Sommerland, har man grund til
at hæve armene over hovedet.
Arrangementet er på blot fire
år gået fra ca. 100 gæster op til
1200 i mandags. Dog er det en
stor udfordring at skræmme
alle, når så mange mennesker
er samlet.
"Vi havde på ingen måder

forestillet os, at det her kunne ske. Sidste år var det første,
hvor besøgstallet for alvor steg
fra de oprindelige til ca. 600
gæster. Det faldt på en lørdag,
og derfor havde vi i bedste fald
håbet på, at vi i år blot kunne
tangere den vilde rekord. Men
da vi stod med ca. 1200 gæster i
mandags, så taber man kæben
på gulvet," griner Per Frøkjær
Madsen fra Varde Parkløb
Den enorme succes er en
simpel opskrift. Dedikerede
mennesker fra de fem aktører
er hovedingrediensen. Lysten
til at skabe en sjov og (u)hyggelig event er drivkraften. Ud

over det, koster det nogle fakler, en del varm kakao og lidt
sminke.
Da TV avisen meldte deres
ankomst blev der for alvor
travlt. Men de 2 minutter i den
bedste sendetid var det hele
værd.
"Da vi hørte, at TV avisen ville komme, blev vi pressede. De
ville gerne have gode billeder,
interviews osv. Men her var vi
stadig i gang med at gøre de
sidste detaljer klar til åbningen
klokken 18. Der fik vi lidt sved

på panden, men DR’s journalister virkede oprigtigt interessede til at hygge sig i den nedlagte forlystelsespark," siger
Lasse Frøkjær Madsen.
Allerede nu går gruppen
bag arrangementet og tænker
på Halloween 2017. Den største udfordring ligger i at gøre
området uhyggeligt, når der
er sort af mennesker. Men det
skal nok lykkes. I mandags blev
skoven jævnligt gennemtrængt
af skrig fra hele området.

Højtlæsning i skumringstimen
Verdens største højtlæsningsbegivenhed? Ølgod og Varde Bibliotek fejrer Nordisk Biblioteksuge for 20. gang i stearinlysenes skær
skumringstime Efterårs- og
vinterdagene i Norden er særdeles korte. Før i tiden - inden
der fandtes TV og computere var højtlæsning og historiefortælling en elsket og udbredt
tradition i den mørke tid.
Den 14. november 2016
giver Den Nordiske Biblioteksuge igen mulighed for at give
den gamle nordiske fortælletradition nyt liv. Det bliver en
uge fyldt med oplæsninger,
udstillinger, debatter og andre
former for kulturoplevelser på
biblioteker, skoler og andre
lokaliteter rundt om i Norden
og Baltikum.
Måske sættes der verdensrekord når tusindvis af mennesker i de nordiske og bal-

tiske lande på samme tid og
på mere end 2000 lokaliteter
lytter til højtlæsning på sine
respektive sprog. Årets tema
er ’Fremtiden i Norden’. Der
læses op af den finske forfatter
Emmi Itäranta.
Skumringstimen fejres på
Ølgod Bibliotek, hvor oplæseren er Dorthe Lundgaard. Hun
indleder aftenen med musik
og sang. Biblioteket byder på
kaffe og kage.
På Varde Bibliotek afvikles
Skumringstimen i samarbejde med den lokale afdeling
af Foreningen Norden. Varde
Bibliotek kl. 19. Arrangementerne er gratis. Der er ingen
tilmelding.

Janderup børn løb imponerende 25.000 kroner ind til flere fornøjelser
Løb Der foregår rigtig meget
på Janderup Skole.Ud over
undervisningstimerne sørger Støtteforeningen for Janderup Skole for arrangementer, der giver børnene ekstra
oplevelser.

til, hvordan jøder, kristne og muslimer omgås de mørke
sider i deres tro. Hvad gør vi ved dem? Hvordan undgår

De har været en tur til Ribe
vikingeby, undervisning i Givskud for alle klasser og meget
mere. I år afholdt Støtteforeningen et sponsorløb, for alle
skolens elever. Forældre og
bedsteforældre bakkede op,

og i løbet af en times tid havde
Janderup børnene løbet ikke
mindre end 25.000 kr ind.
Støtteforeningen er meget
begejstrede over det flotte
resultat og de mange penge
skal bruges til at give elever-

ne endnu flere oplevelser og
forny legeredskaber og meget
andet. Det vellykkede arrangement viste endnu en gang, at i
Janderup bobler det af energi.

vi at det, der måtte være mørkt og dårligt ved vores tro
river os fra hinanden i angst og mistillid? Hvordan
sørger for at det gode ved jødedom, kristendom og
Islam får plads, således at vi jøder, kristne og muslimer
kan tale sammen? Det har vi haft mulighed for at
diskutere i den sidste tid.
Jeg tror, der er en ting der er vigtig at holde fast ved,
når jøder, muslimer og kristne diskuterer: Vi skal kunne
samtale åbent med hinanden-men samtidig
respektere, at der visse ring vi ikke kan blive enige om.

Klummen her er udtryk for skribentens egne holdninger. Den
er lled i en serie, som vi på Lokalavisen Varde har sat gang i.
Her får en række lokale personer mulighed for at skrive om
et emne eller en særlig ting, som de mener, har relevans for
borgere i Varde Kommune.

ordentlighed og høflighed, men også med ret til den
ærlige mening og kritik fra alle sider.
© Lokalavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/flu0URLv

Fuldstændig oplagt kan vi ikke blive enige om Messias:
For jøderne er Messias en mand de venter på, og som
ikke er kommet endnu. For kristne er Messias kommet,
og vi kalder ham Jesus Kristus ("Kristus" betyder det
samme som "Messias", nemlig Guds salvede konge).
Hvad muslimerne angår, sætter de stor pris på Jesus,
og der står fine ting om ham i Koranen. Men ifølge
muslimerne er Jesus ikke blevet korsfæstet, og han er
følgeligt heller ikke blevet rejst op fra dødens land. Det
vil sige, at det, der er det vigtigste ved Jesus Kristus for
en kristen, ikke er en del af Islam.
Det er ting, vi ikke kan blive enige om, og det skal vi se i
øjnene. Der er jo også en grund til, at vi har tre
forskellige trosretninger, og ikke kun én.
Derfor skal vi alligevel kunne tale sammen-med
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Religionskrig ender nu i byrådet
 Vejle Amts Folkeblad. 1 lignende hits. 04.11.2016 16:40. Opdateret 18:41
Erik Andresen eran@vafo.dk

vejle - En forholdsvis banal sag om penge til lokal
markering af 500-året for reformationen var tirsdag
anledning til en ganske usædvanlig afstemming i
kultur- og idrætsudvalget.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender
i byrådet også.
Ribe Stift har søgt om 17.500 kroner til et folkemøde i
Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har søgt en krone
per indbygger i kommunen til den lokale markering og
100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts
kunstinstallation "Fundamentalism/Abrahams børn".
Forvaltningen havde indstillet, at de to første
ansøgninger skulle imødekommes, mens den sidste om Galschiøt - ikke skulle.
Det fik udvalgsformand Dan Arnløv (K) og den radikale
Torben Elsig til at komme med et ændringsforslag
som gik ud på et ja til alle tre ansøgninger.
Her stemte de to forslagsstillere for, mens to andre
stemte imod. Fire tog forbehold, og dermed var
ændringsforslaget bortfaldet.
Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling,
og den stemte kun Arnløv for, mens Lars Aarup (DF) og
Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.
Det fik udvalgsformanden til at anmode om at få
sagen op i ØK og byrådet. Og sådan bliver det.
Omfattende fejring
Provstiet har planlagt en omfattende markering af
jubilæet, som skal finde sted i slutningen af september
næste år.
Blandt andet skal der opstilles 95 "reformationsdøre" i
gågaden.

Reformationen startede rent historisk med, at Luther
slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Desuden er der planlagt udstilling af bannere i
gågaden, udført af skoleelever, opførelse af et korværk
samt en udstilling om "den lutherske præstegård".
Stor skulptur Galschiøts installation er en meget stor
skulptur, som er bygget op af 8000 bøger og viser 600
af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Bibelen og
Koranen.
Kunstneren ønsker med sit værk at bidrage til en
international dialog med de tre religioner, der alle har
Abraham som stamfar, men siden i den grad har ligget
i "familiestridigheder" blandt patriarkens børn.
Såfremt der kan skaffes flertal for økonomisk støtte,
vil værket blive opstillet i Vejle i slutningen af august
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næste år og taget ned igen i starten af november.
Det vil ikke være til at overse, for det fylder 3,4 gange
ni meter.
Sag om penge til reformations-fejring gav usædvanlig
afstemning. Arkivfoto: Morten Pape
© Vejle Amts Folkeblad - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må
ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/y9JP3mfV

Oversigt over lignende hits
Religionskrig ender nu i byrådet

Fredericia Dagblad - 04.11.2016 16:12

Side 10 af 123

Artikler - Varde Kommune

Uddrag

"Religionskrig" i kulturudvalget
 Jydske Vestkysten Vejen. 4 lignende hits. 04.11.2016. Side: 16
Erik Andresen

Uenighed; Sag om penge til reformations-fejring gav
usædvanlig afstemning. Nu skal sagen i byrådet.
En forholdsvis banal sag om penge til lokal markering
af 500-året for reformationen gav anledning til en
ganske usædvanlig afstemning i kultur- og
idrætsudvalget i Vejle Kommune.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender
i byrådet også.
Ribe Stift har søgt om 17.500 kroner til et folkemøde i
Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har søgt en krone
per indbygger i kommunen til den lokale markering og
100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts
kunstinstallation "Fundamentalism/ Abrahams børn".
Forvaltningen havde indstillet, at de to første
ansøgninger skulle imødekommes, mens den sidste om Galschiøt - ikke skulle.
Det fik udvalgsformand Dan Arnløv (K) og den radikale
Torben Elsig til at komme med et ændringsforslag
som gik ud på et ja til alle tre ansøgninger.
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TREKANTEN

Elever har
judo på
skemaet
Af Anders Christensen
fd@frdb.dk

Lyden af kroppe, der rammer fald-måtten, runger
gennem gymnastiksalen på
Kirstinebjergskolens afdeling på Indre Ringvej, hvor
24 elever fra 3. klasse er
startet på opvarmningen til
en utraditionel idrætstime.
Siden september har eleverne hver onsdag modtaget undervisning i judo
frem for at deltage i den traditionelle idrætsundervisning.
Det formanden for Fredericia Judoklub, Frank Wichmann, som står for undervisningen af eleverne, som
selv har meldt sig.
Forløbet er en del af
Dansk Judo og Ju-Jitsu
Unions initiativ Skolejudo,
som har til formål at få flere
børn og unge til at dyrke judo.
– Håbet er jo, at nogle af
eleverne får smag for sporten og begynder i klubben,
siger Frank Wichmann.
Ingen af eleverne på
holdet går til dagligt til judo.
Judoundervisningen fortsætter frem til december, og
Frank Wichmann håber derefter at kunne få lov til at køre et lignende forløb med
skolens 5. klasser.
– Det er jo en form for
idræt, som eleverne typisk
aldrig vil opleve, så det vil
være sjovt at få lov til at køre
det videre, siger Frank Wichmann.

VES
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"Religionskrig"
i kulturudvalget
Uenighed; Sag om penge til reformations-fejring gav usædvanlig afstemning. Nu skal sagen i byrådet.
Af Erik Andresen
eran@vafo.dk

En forholdsvis banal sag om penge til lokal markering af 500-året
for reformationen gav anledning
til en ganske usædvanlig afstemning i kultur- og idrætsudvalget i
Vejle Kommune.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender i byrådet
også.
Ribe Stift har søgt om 17.500
kroner til et folkemøde i Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har
søgt en krone per indbygger i
kommunen til den lokale markering og 100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts kunstinstallation
”Fundamentalism/
Abrahams børn”.
Forvaltningen havde indstillet,
at de to første ansøgninger skulle
imødekommes, mens den sidste –
om Galschiøt – ikke skulle.

Det fik udvalgsformand Dan
Arnløv (K) og den radikale Torben
Elsig til at komme med et ændringsforslag som gik ud på et ja
til alle tre ansøgninger.
Her stemte de to forslagsstillere
for, mens to andre stemte imod.
Fire tog forbehold, og dermed var
ændringsforslaget bortfaldet.
Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling, og den
stemte kun Arnløv for, mens Lars
Aarup (DF) og Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.
Det fik udvalgsformanden til at
anmode om at få sagen op i økonomiudvalget og byrådet. Og sådan
bliver det.

FA K TA

Omfattende fejring

95 ”reformationsdøre” i gågaden.
Desuden er der planlagt udstilling af bannere i gågaden, udført
af skoleelever, opførelse af et korværk samt en udstilling om ”den
lutherske præstegård”.

Provstiet har planlagt en omfattende markering af jubilæet, som
skal finde sted i slutningen af september næste år.
Blandt andet skal der opstilles

Fejring af reformationen
■ Vejle Provsti har planlagt en omfattende markering næste år af 500-året
for reformationen.
Reformationen begyndte historisk med, at Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg.

Skulpturen
■ Jens Galschiøts ”Fundamentalism/Abrahams børn” er en meget stor
skulptur, som er bygget op af 8000 bøger og viser 600 af de lyseste og
mørkeste citater fra Toraen, Bibelen og Koranen. Kunstneren ønsker med sit
værk at bidrage til en international dialog med de tre religioner, der alle har
Abraham som stamfar, men siden i den grad har ligget i ”familiestridigheder” blandt patriarkens børn.
Den fylder 3,4 gange ni meter.
Såfremt der kan skaffes flertal
for økonomisk støtte, vil Galschiøts installation blive opstillet i Vejle i slutningen af august næste år
og taget ned igen i starten af november.

Grill-ansat truet:
Du vil blive
slået ihjel
Onsdag aften var Havnegrillen i Fredericia udsat
for forsøg på røveri. Politiet efterlyser vidner og to
biler.
Gerningsmanden trådte
klokken 19.33 ind på Havnegrillen.
– Han havde en 30 centimeter lang kniv i hånden.
Han truede den ansatte og
sagde: ”Du vil blive slået
ihjel”, fortæller politikommissær Ole Eckholdt fra
Fredericia Lokalpoliti.
Den ansatte ville dog
ikke udlevere penge, og
gerningsmanden stak af.
Gerningsmanden beskrives som cirka 165-170
centimeter høj, almindelig
af bygning og han bar sort
elefanthue med huller til
øjnene. Desuden bar han
en mørk jakke med orange
tern i siden og handsker.
Umiddelbart efter røveriforsøget kørte to biler fra
stedet, men om de har
forbindelse til røveriforsøget, ved politiet ikke. Det
drejer som en sølvgrå VW
Golf og en sølvgrå BMW.

frdb

Branden på Fredericia Havn 3. februar i år – her set fra ottende sal i et af højhusene på Jernbanegade. Over 100 mand fra Trekantområdets
Brandvæsen kæmpede i flere døgn sammen med endnu flere kolleger fra andre brandvæsner og andre dele af beredskabet mod flammerne. Nu
kan man stemme på Trekantområdets Brandvæsen i en international konkurrence om hæder for veludført dåd.
Arkivfoto: Michael Svenningsen

Brandfolk i finale om fornem hæder
Tapper dåd: Lokale brandfolk er indstillet til hæder for indsatsen i forbindelse med storbranden på
Fredericia Havn.
Af Morten Kiilerich
moki@frdb.dk

Man kan selv være med til at stemme Trekantområdets Brandvæsen
til tops i finalen i Conrad Dietrich
Magirus Award.
Brandvæsnet er eneste danske i
feltet på ti brandvæsner fra forskellige lande, der dyster om prisen for veludført arbejde og tapper dåd. Baggrunden er storbranden på Fredericia Havn 3. februar i
år.
– Alle, der vil være med til at
støtte TrekantBrands nominering,

kan afgive deres stemme hér, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse:
Afstemningen er åben til 11. december 2016.

Kan vinde USA-tur
Ud over æren og en statuette modtager det vindende brandmandskab en rejse til USA med blandt
andet et besøg hos det berømte
brandvæsen i New York.
Viceberedskabsdirektør, Søren
Ipsen, Trekantområdets Brandvæsen, fortæller til Fredericia Dagblad, at 115 brandfolk i korpset,

der dækker Fredericia, Vejle, Kolding, Middelfart, Billund og Vejen,
var i kamp mod branden i flere dage.
Dertil kommer, at flere hundrede andre brandmænd fra nabobyer, lufthavne og fra Tyskland hjalp
til. Politiet, Beredskabsstyrelsen
og yderligere personel og frivillige
fra ikke mindst Hjemmeværnet
deltog også i arbejdet.
– Det er brandfolkene fra vores
station i Fredericia, der har indstillet Trekantområdets Brandvæsen
til Conrad Dietrich Magirus Award,
forklarer Søren Ipsen.

FA K TA

Branden
■ Branden på Fredericia Havn opstod, da en stor tank med flydende
gødning kollapsede. Ulykken, der
udviklede sig voldsomt, blev den
hidtil største og mest komplicerede
opgave for Trekantområdets Brandvæsen.
■ Afstemningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside.
■ Magirus er en tysk producent af
brandbiler og slukningsmateriel.

Her stemte de to forslagsstillere for, mens to andre
stemte imod. Fire tog forbehold, og dermed var

Fejring af reformationen

ændringsforslaget bortfaldet.

&#9632 Vejle Provsti har planlagt en omfattende

Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling,

markering næste år af 500-året for reformationen.

og den stemte kun Arnløv for, mens Lars Aarup (DF) og

Reformationen begyndte historisk med, at Luther slog

Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.

sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

Det fik udvalgsformanden til at anmode om at få sagen

Skulpturen

op i økonomiudvalget og byrådet. Og sådan bliver det.

&#9632 Jens Galschiøts "Fundamentalism/Abrahams

Omfattende fejring

børn" er en meget stor skulptur, som er bygget op af

Provstiet har planlagt en omfattende markering af

8000 bøger og viser 600 af de lyseste og mørkeste

jubilæet, som skal finde sted i slutningen af september

citater fra Toraen, Bibelen og Koranen. Kunstneren

næste år.

ønsker med sit værk at bidrage til en international

Blandt andet skal der opstilles 95 "reformationsdøre" i

dialog med de tre religioner, der alle har Abraham som

gågaden.

stamfar, men siden i den grad har ligget i

Desuden er der planlagt udstilling af bannere i

"familiestridigheder" blandt patriarkens børn.

gågaden, udført af skoleelever, opførelse af et korværk

Den fylder 3,4 gange ni meter.

samt en udstilling om "den lutherske præstegård".
Såfremt der kan skaffes flertal for økonomisk støtte, vil

© Jydske Vestkysten Vejen - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og

Galschiøts installation blive opstillet i Vejle i slutningen

må ikke videreformidles eksternt.

af august næste år og taget ned igen i starten af

Læs hele nyheden på http://ret.nu/MS6IimQM

november.
FAKTA
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"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten - Login - 03.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Vejle Amts Folkeblad - 03.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten Kolding - 04.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten Billund - 04.11.2016
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Tid og sted, Varde, lørdag den 29. oktober
 Jydske Vestkysten. 1 lignende hits. 28.10.2016 20:00

LØRDAG I VARDE 00: Udstillingen Overgange af Lise
Tuxen og Gunhild Bloch. Kunsthal vARTe, Smedegade
35, Varde. 10.00-16.00: Varde Miniby er åben. 13.0015.00: Erfaringer fra Abrahams børn- har udstillingen
påvirket borgerne?
Det sker ved udstillingen på Torvet.
14.30: " Gamle sange i nye klange". 90 korsangere fra
Øse-koret, Zelo og Vardacia giver koncert i Sct. Jacobi
kirke.
15.00: 7-kantens Musefælden kan ses i 7-kantens
teatersal, Vesterled, Janderup.
SØNDAG I VARDE
10.00-15.00: Udstillingen Overgange af Lise Tuxen og
Gunhild Bloch. Kunsthal vARTe, Smedegade 35, Varde.
10.00-16.00: Varde Miniby er åben.
15.00: 7-kantens Musefælden kan ses i 7-kantens
teatersal, Vesterled, Janderup.
LØRDAG I HELLE
10.00-13.00: Stormøde om udviklingsplanen for
Nordenskov de næste 5 år. Det afholdes på
Nordenskov Skole.
SØNDAG I HELLE
10.30: Efterårsmøde i Årre Kirke. Arr.: Fåborg og Årre
Menighedsråd.
19.00: Banko i Helle Hallen.
LØRDAG I ØLGOD
10.00-16.00: Kulturmarked i Kulturhuset, Ølgod. En del
af Kulturdagene i Ølgod.

14.30-16.00: Fernisering af udstilling med malerier og
keramik af kunstneren Jens Gaarde Thomsen på
Ølgod Museeum.
SØNDAG I ØLGOD
14.00: Ingeniør og professor Dorte Jørgensen,
fortæller om sin vej til toppen i karrieren. Kulturhuset,
Ølgod. En del af Kulturdagene i Ølgod. Arr.: I
samarbejde med Museumsforeningen.
© Jydske Vestkysten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/xeKpfcqO

Oversigt over lignende hits
Tid og sted, Varde, fredag den 28. oktober

Jydske Vestkysten - 27.10.2016 20:00
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Sådan gik det med Abrahams Børn
 Jydske Vestkysten Varde. 1 lignende hits. 27.10.2016. Side: 1
bec

VARDE: Varde Kommune har med kunstprojektet
Abrahams Børn fået en masse arrangementer og
aktiviteter med sig. Fra kunstfortælling om Jens
Galschiøt og debataften med fokus på de tre

JydskeVestkysten

VARDENSERE
FORTÆLLER OM
DENGANG

VARDE

2-3 VARDE

TO RS DAG 27-10-16

VA R D E . B LÅVAN DSH UK . H ELLE . B L A ABJ E RG . Ø LG O D

religioner til skoleworkshops.
Kunstprojektet har været vidt omkring, men hvordan
har borgerne taget i mod værket på torvet?
Det spørgsmål får man svar på ved
afslutningsarrangement lørdag den 29. oktober kl. 1315 ved skulpturen på Varde Torv.
Efter en kort rundvisning starter arrangementet med
uddelingen af Integrationsprisen kl. 13.15 på Varde
Bibliotek.
Den nyoprettet Integrationspris vil blive uddelt af Søren
Laulund, formand for Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration. Arrangementet er gratis og tilmelding sker
på vardebib.dk/detsker
© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og

40 år
med kunst

Sådan gik det
med Abrahams
Børn

Borgmester Erik Buhl (V) gravede for nyligt det første spadestik til en ny bygning ved Flensted-fabrikken i Skovlund.

bec

Arkivfoto: Chresten Bergh

Borgmester glæder
sig over Business
Region Esbjerg
Klar: Det formelle er ved at være på plads, så 1. januar 2017 bliver Sydvestjysk Udviklingsforum til Business Region Esbjerg. Det er ingen fusion, men den nye organisation knyttes tæt til erhvervs- og turismeforeninger.
Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Fusionen døde, men Business Region Esbjerg overlevede. Business Region Esbjerg skulle have været resultatet af en fusion mellem
erhvervs- og turismeforeninger i det sydvestjyske,
men det bliver nu i stedet
nærmere en slags paraplyorganisation. Egentlig er
det Sydvestjysk Udviklingsforum, der er et samarbejde
mellem Varde, Vejen, Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner, der ændrer form og
bliver til Business Region

Esbjerg.
Hvor Sydvestjysk Udviklingsforum mest var et samarbejde om at søge penge til
projekter, så får Business
Region Esbjerg flere opgaver. Samtidig bliver organisationen knyttet tættere
sammen med erhvervs- og
turismeforeninger i Varde,
Esbjerg, Fanø og Tønder
Kommuner. For eksempel
bliver Esbjerg Erhvervsudviklings direktør også direktør for Business Region Esbjerg ligesom Finn Erik Kristiansen fra ProVarde får et
tværgående ansvar for turisme.

,,

Når vi nu ikke fik den fusion, vi havde arbejdet på, så synes jeg, det her er en rigtig
god løsning.

VARDE: Varde Kunstforenings nye formand Erik
Dyhr Thomsen får som sin
første opgave at åbne
dørene til BRA’s 40 års
jubilæumsudstilling.
Udstillingen har fernisering tirsdag den 1. november kl. 16 i Varde
Kunstforenings udstillingslokale på Varde Museum.
"Foreningen for billedkunstnere i Ribe Amt" - i
daglig tale BRA - blev stiftet i 1976 med det formål
at styrke og fremme interessen for billedkunst og
at arbejde for bedre vilkår
for billedkunstnerne, samt
at skabe et fælles forum
for kunstnerne og støtte til
gensidig inspiration.
På dette års jubilæumsudstilling, som holdes i et
samarbejde med Varde
Kunstforening, udstiller 40
kunstnere deres værker.
Jubilæumsudstillingen kan
ses fra den 1. - 15. november i Varde Kunstforenings
udstillingslokale på Varde
Museum.
Der er åbent tirsdag søndag 10 - 16.

VARDE: Varde Kommune
har med kunstprojektet
Abrahams Børn fået en
masse arrangementer og
aktiviteter med sig.
Fra kunstfortælling om
Jens Galschiøt og debataften med fokus på de tre
religioner til skoleworkshops. Kunstprojektet har
været vidt omkring, men
hvordan har borgerne
taget i mod værket på
torvet?
Det spørgsmål får man
svar på ved afslutningsarrangement lørdag den
29. oktober kl. 13-15 ved
skulpturen på Varde Torv.
Efter en kort rundvisning starter arrangementet
med uddelingen af Integrationsprisen kl. 13.15 på
Varde Bibliotek.
Den nyoprettet Integrationspris vil blive uddelt af
Søren Laulund, formand
for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.
Arrangementet er gratis
og tilmelding sker på vardebib.dk/detsker

Julefrokost

Nemt, lækkert og velsmagende

Røde eller hvide sild med
hjemmelavet karrysalat .......... kr. 20,-

Hamburgerryg
med grønlangkål ...................... kr. 20,-

Hjemmelavede bondesild med
Hr. Skovs ramsløgsaioli ........... kr. 25,-

Kold kalvebryst med creme
og bagte rødder ........................ kr. 20,-

½ æg m. rejer, tomat
og mayo ...................................... kr. 20,-

Små juledeller med frisk
rødkålssalat ................................ kr. 25,-

1 fiskefilet med hjemmerørt
remoulade .................................. kr. 15,-

Braiseret grisenakke
med julechutney ....................... kr. 25,-

Koldrøget laks
med peberrodscreme ............... kr. 25,-

Confiteret plukket and på
bund af grønkålssalat ............. kr. 35,-

Leverpostej med hjemmerøget
bacon og rødbeder ................. kr.

20,-

Mørbradbøf
med trøffelsvampe ................... kr. 35,-

Hvidløgspate med små syltede
rødbeder og svampe .............. kr.

20,-

Ris a la mande
med kirsebærsauce .................. kr. 20,-

2 små tarteletter
med høns i asparges ............. kr.

20,-

Risengrød med æblekompot
og kanelsukker .......................... kr. 25,-

Hønsesalat på bund af
julesalat med bacon .............. kr.

25,-

3 slags ost og hjemmelavet
stikkelsbærkompot ................... kr. 35,-

Stegte sild med pickles ........... kr. 25,-

Ribbensteg med rødkål ........... kr. 20,-

Brød, smør og krydderfedt ..... kr. 15,-

ERIK BUHL

borgmester

Oprindeligt var borgmester Erik Buhl (V) stærk tilhænger af en fusion.
– Når vi nu ikke fik den fusion, vi havde arbejdet på,
så synes jeg, det her er en
rigtig god løsning, siger

han.
– Hvis man vælger at være
positiv, så har vi stadigvæk
muligheden for i ProVarde
at sætte en lokal dagsorden
og styrke den helt lokale erhvervsservice.

mad med mere Varde · Østervold 28 · 6800 Varde
Tlf. 75 22 00 04 · slagteren@madmedmere-varde.dk
www.madmedmere-varde.dk

må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/v0zVhpvC
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Sådan gik det med Abrahams Børn

Jydske Vestkysten Billund - 27.10.2016
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Tre er nomineret til Vardes første integrationspris
 Jydske Vestkysten. 1 lignende hits. 26.10.2016 11:09
YVONN TITTEL, YTI@JV.DK

VARDE: Lørdag klokken 13.15 bliver modtageren af
Varde Kommunes første integrationspris afsløret. Det
sker på Varde Bibliotek efter en rundvisning ved
skulpturen, Abrahams Børn, klokken 13.
- Vi har fået tre indstillinger, som alle er nomineret,
siger Pia Koch Hauge fra Varde Kommune.
De tre indstillede og nu nominerede er:
Amatørteaterforeningen 7-kanten for sit engagement i
opsætning af en gruppe syriske flygtninges teater om
flugten.
Asger Helth, der er boligsocial medarbejder i
Boulevardbebyggelsen, for sit store arbejde, og med
samme begrundelse er også SSP-medarbejder i Varde
Kommune Torben Berthelsen indstillet.
Søren Laulund, formand for arbejdsmarkeds- og
integrationsudvalget, vil overrække prisen. Ud over
æren og dokumentation til at hænge på væggen følger
der 5000 kroner med prisen.
© Jydske Vestkysten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/5pvAZC1Y

Oversigt over lignende hits
Tre er nomineret til Vardes første integrationspris

Jydske Vestkysten Varde - 26.10.2016 04:15
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Hør om erfaringer med Abrahams Børn
 Ugeavisen Varde. 25.10.2016. Side: 46
bec

VARDE: Varde Kommune har med kunstprojektet
Abrahams Børn fået en masse arrangementer og
aktiviteter med sig. Fra kunstfortælling om Jens
Galschiøt og debataften med fokus på de tre
religioner til skoleworkshops.
Kunstprojektet har været vidt omkring, men hvordan
har borgerne taget i mod værket på torvet? Det
spørgsmål får man svar på ved
afslutningsarrangement lørdag den 29. oktober kl. 1315 ved skulpturen på Varde Torv. Efter en kort

UGEAVISEN VARDE . 25. OKTOBER 2016

46

Hør om erfaringer med Abrahams Børn Ny blomst
VARDE: Varde Kommune
har med kunstprojektet
Abrahams Børn fået en
masse arrangementer og
aktiviteter med sig. Fra
kunstfortælling om Jens
Galschiøt og debataften
med fokus på de tre religioner til skoleworkshops.
Kunstprojektet har været
vidt omkring, men hvordan har borgerne taget i
mod værket på torvet?
Det spørgsmål får man
svar på ved afslutningsarrangement lørdag den
29. oktober kl. 13-15 ved
Martin Schack spiller dansk jazz i Varde.
PR foto skulpturen på Varde Torv.
Efter en kort rundvisning
starter arrangementet med
uddelingen af Integrations- Skulpturen står på Tovet i Varde.
Foto: Karina Øhlenschlæger
prisen kl. 13.15 på Varde
Bibliotek.
VARDE: Jazzmusikeren Mar- turnerer nu verden over
tilmelding sker på vardeUdvalget for ArbejdsDen nyoprettet Integratin Schack og hans kvartet med sine jazzmusikere.
bib.dk/detsker
bec
Ud over at være en dyg- tionspris vil blive uddelt af marked og Integration.
spiller tirsdag den 1. noSøren Laulund, formand for Arrangementet er gratis og
tig musiker er Martin
vember jazz på dansk på
Schack også en god historiStålværket.
efortæller, så koncerten
Sammen med Nicolas
Kock, bas, Michael Olesen, bliver krydret med hyggesaxofon og Søren Pedersen, lige anekdoter.
Koncerten er en del af
slagtøj spiller de kendte
VARDE: Hvis man vil låne en af juleboderne 7994 6113.
Varde Kommunes bidrag
danske sange i jazz-forBoderne er åbne i alle weekender fra 25.
på torvet af Varde for at sælge juleting,
til Spil Dansk ugen, hvor
tolkninger.
november, hvor der er Black Friday, til og
håndarbejde, syltetøj, eller hvad man nu
man landet over hylder
Martin Schack er opmed 22. december. De, der får en bod,
har fremstillet, er det nu, man skal kondansk komponeret musik.
vokset i Næsbjerg, kendt
takte kommunen. Man skal snarest muligt bestemmer selv åbningstiden. Det kan
Biletter kan bestilles på
som en hyppig gæst i Mavære en weekend i butikkernes åbningstid
sende en mail til Hanne Linding Lund –
vkm@varde.dk
riehaven i Ansager, men
eller blot nogle timer.
hlun@varde.dk – eller ringe på telefon

Dansk jazz på Stålværket

Vil du låne en julebod?

på torvet

ÅRRE: Atter skal flaget
hejses med en ny og ekstra
blomst på Torvet i Årre.
Begrundelsen er, at man i
Årre netop har modtaget
beviset på, at man har
opnået den tredje blomst i
rækken af fem blomster i
udviklingsprogrammet
"De Blomstrende Landsbyer i Danmark".
Det er et udviklingsprogram, som en arbejdsgruppe og mange frivillige
under Borgerforeningen
har arbejdet på siden 2008,
da Årre blev kåret som
årets lokale landsby i Varde
Kommune.
– Den første af de fem
blomster blev tildelt i
2011, og i 2014 blev vi
tildelt den anden blomst,
og efter at man har ændret
i strukturen i kriteriekravene, er vi nu så langt fremme i arbejdet, at vi netop
har modtaget beviset på
den tredje blomst af sekretariatet for lokaludvikling
for Blomstrende Landsbyer
under DGI, oplyser PoulVerner Christensen fra Årre
Borgerforening i en pressemeddelelse.
bec

Integrationsprisen kl. 13.15 på Varde Bibliotek.
Den nyoprettet Integrationspris vil blive uddelt af Søren
Laulund, formand for Udvalget for Arbejdsmarked og

VIND
ET TOTAL MAKEOVER
AF DIN STUE MED

Integration. Arrangementet er gratis og tilmelding sker

Upload et billede af din stue på skala.fm
og fortæl, hvorfor den har fortjent en
makeover. Så kan du vinde alt, hvad du
skal bruge til en total fornyelse: Maling
fra Bygma, gardiner fra Jespers Gardiner,
sofa fra Danbo Møbler, gulv fra Puma Bolig
Univers og et gavekort til Inspiration.
Samlet værdi kr. 33.500,-.

Skynd dig ind på Skala.fm og deltag

på vardebib.dk/detsker

Følg os på Facebook

Find os i appstore

Vinderen trækkes den 14. november 2016.
Medarbejdere ved Jysk Fynske Medier kan ikke deltage i konkurrencen.

rundvisning starter arrangementet med uddelingen af

© Ugeavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
I samarbejde med:

videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/Dv7cjrH8
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Erfaringer fra Abrahams Børn - har udstillingen påvirket
borgerne?
 GoVarde. 21.10.2016 10:14
kim schou

tweet Er du nysgerrig efter at høre om de erfaringerne
der er blevet gjort under Abrahams Børn, så kom til
afslutningsarrangement lørdag den 29. okt. kl. 13-15.
Den unikke mulighed, Varde Kommune har fået med
kunstprojektet, har ført en masse spændende
arrangementer og aktiviteter med sig. Fra
kunstfortælling om Jens Galschiøt og debataften med
fokus på de tre religioner til skoleworkshops.
Kunstprojektet har været vidt omkring, men hvordan
har borgerne taget i mod værket på torvet?
Under hele periode har projektet haft en sociologistuderende tilknyttet, som har undersøgt hvad værket
har gjort ved borgerne i kommunen. Til arrangementet
vil Ida Nielsen forsøge at udfordre os alle med
spørgsmål som; Hvordan opfatter vi egentlig folk med
anden religiøs baggrund, end vores egen? Hvordan
udspiller forholdet mellem religiøse grupper sig, i Varde
kommune? Hvordan har Jens Galschiøts kunstprojekt
"Abrahams børn" påvirket borgerens holdning til
mennesker, på tværs af religion? Samt, hvilke debatter
har den affødt?
Til sidst er der mulighed for at stille spørgsmål, når
arrangementet slutter af med en debat.

© GoVarde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/HHNOExHU

Abrahams Børn kan favne bredt og dette er også
tilfældet ved afslutningsarrangementet. Den nyoprettet
Integrationspris vil blive uddelt af Søren Laulund,
formand for Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration, til arrangementet, med velkomst af Lisbet
Rosendahl, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.
Arrangementet starter lørdag den 29. okt. kl. 13.00 ved
skulpturen på Varde Torv. Efter en kort rundvisning,
starter arrangementet med uddelingen af
Integrationsprisen kl. 13.15 på Varde Bibliotek.
Arrangementet er gratis og tilmelding sker på
vardebib.dk/detsker
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Film: Varde Bibliotek viser gratis film om religion som del af
Abrahams Børn
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 20.10.2016 10:20. Opdateret 13:45

Filmprogram om religion på Varde Bibliotek i
efterårsferien I dag viser Varde Bibliotek film for
voksne om religion som led i Varde Kommunes kunstog dialogprojekt "Abrahams børn".
Religion, tro og hvad det betyder for samfundet og den
enkelte at have en gud med på sidelinjen er emner for
det udvalg af film, som vises.
Filmene er udvalgt i samarbejde mellem
projektgruppen og Varde Bibliotek og vises fra kl. 10-18
i dag, 20. oktober.
De store monoteistiske religioner
Filmene spreder sig over de tre store monoteistiske
religioner, men peger også på steder og levemåder, der
er påvirket af religion.
Mød bl.a. Amina i filmen "Mig og Naser - hvor svært
kan det være?", der kæmper med at forene religion og
demokrati eller følg tre repræsentanter fra kristendom,
jødedom og islam, der hver især forsøger at overbevise
instruktøren af i "Jerusalem, min elskede" som del af
filmen.
Du kan også komme tæt på en række studerende på
pastoralseminariet i København, der fortæller om deres
tro i dokumentaren "Ansigt til ansigt".
Filmene vises i hele bibliotekets åbningstid kl. 10-18.
Der er gratis adgang.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/zl7ydNdM

Oversigt over lignende hits
Film: Varde Bibliotek viser gratis film om religion som del af
Abrahams Børn

NYT OM Sydjylland - 20.10.2016 10:00
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Kristne og muslimer bør gifte sig med hinanden
 Ugeavisen Varde. 18.10.2016. Side: 22
Ernst Jessen, Torvegade 19, Varde, skriver:

DEBAT

UGEAVISEN VARDE . 18. OKTOBER 2016

22

Golftalenter på vej frem
For nylig var der fem sider i Esbjerg Ugeavis om
etniske problemer på Stengårdsvej i Esbjerg Ø. Lovlig
tæt på, synes jeg.

VARDE: I sæsonen 2016 har
Varde Golfklub haft 34
talentspillere i alderen
12-62 år at råde over.
– Vi har haft fire hold
ude og repræsentere Varde
Golfklub. Klubbens 2.
herrehold rykkede op til 3.
division og dameholdet til
2. division. De to hold, der
ikke rykkede op, blev hen-

holdsvis nummer to og tre
i deres respektive puljer,
udtaler en tilfreds træner
Jacob Tranberg.
Sportsafdelingen i Varde
Golfklub er meget stolte af
spillernes præstationer i år.
Det er ikke kun målt på
resultater men også på
personlig udvikling, udtaler formanden for Sport-

sudvalget Finn Storgaard
Næste år bliver rigtig
spændende, da klubben har
et kuld juniorer, som virkelig udvikler sig og er på vej
op i talentafdelingen. I
2017 stiller Varde Golfklub
op med herrehold i 2. division, 3. division, kvalifikationsrække samt et damehold i 2. division.

Sådan skulle det nødig gå i lille Varde. Her er seneste

Christina har fået Hærens
Efterretningscenter til at fortælle om Syrien

integrationstiltag skulpturen, Abrahams Børn, på

Christina Bonde er med i gruppen Nytænk Integration, og hun er tovholder på et arrangement mandag den 24. oktober
klokken 19.00 i Smedeværkstedet.
Her kommer Bjarke Aae, fra Hærens Efterretningscenter, på billedet bag Christina. Han arbejder professionelt med
Syrien på Hærens Efterretningscenter og har rejst og boet i landet.
Foto: Joan Karlsen

Torvet om religionernes lyse og mørke sider. Den giver
jeg nu ikke meget for.

Strikkekursus for børn
VARDE: I efterårsferien har alle børn, som
gerne vil lære at strikke, muligheden for
at være sammen omkring et gammelt,
men yderst moderne håndværk. Det bliver
nogle hyggelige timer med plads til sjov
Privatfoto og læring, og når man går hjem, har man
afsluttet eller er i gang med en lille ting.
Berit underviser på kurset, som koster
75 kroner plus materialer. Det er onsdag
den 19. oktober fra 10 til 13.
Tilmelding: Efter først til mølle. Min.
otte og max ti deltagere.
Medbring godt humør og bedsteforældre eller forældre, hvis du har lyst. Det
bliver holdt hos Botex Stof & Deko, Borgpladsen 3. Tilmelding på 7522 0044. peia

Det er som at kalde værkstedet hos Toyota for
Damerne er rykket op i 2. division.

mørkets afdeling, fordi der her fokuseres på fejl, og
salgsafdelingen for den lyse afdeling.
Nej, der skal mere til før det rykker. Der skal ægteskab
til. Når det gælder danskere og muslimer skal de gifte
sig med hinanden og få børn. Familierelation og
børnefødselsdage er sand integration. Det véd enhver,

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Men præcis her har vi et misforhold.
For jeg har vist aldrig set en muslimsk kvinde med/
uden tørklæde gå med barnevogn ved siden af sin

VARDE: "Kys sklerose farvel" hed en kampagne, Scleroseforeningen stod bag tidligere på året.
Den gik ud på at samle penge ind til
kampen mod sygdommen, og i Varde
Kommune blev der samlet i alt 12.632,50
kroner ind til formålet.
– Det er fantastisk at opleve lokalsamfundet støtte op om den gode sag og bidrage til at få indsamlet flest mulige midler til forskning – hvert år rammes 600
personer af sklerose, men årsagen er endnu
ukendt, så det er så vigtigt, at vi alle støtter op om foreningen og de frivilliges
arbejde udtaler Irene Fisker, Varde Lokalafdeling, via en pressemeddelelse.
/caa

MANDAG D. 31. OKTOBER 2016
Generalforsamling starter kl. 19.30 på Hotel Arnbjerg Varde

DEBAT

Dagsorden:
• Valg af dirigent

foreningens kontor, samt på hjemmesiden, 5 hverdage før generalforsamlingen.

• Bestyrelsens beretning
• Forelæggelse af regnskab til
godkendelse
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
+ 1 suppleant
• Valg af revisor

der er heldig at have blandede ægteskaber i familien.

Penge til forskning

Regnskab og budget kan afhentes på
foreningens kontor, samt på hjemmesiden, 8 dage før generalforsamlingen.
Foreningens kontor findes hos Dansk
Kabel TV, Skjoldsgade 49, 6700 Esbjerg. Kontoret har åben på hverdage
fra kl. 8.00 til kl. 16.00; fredag dog kun
til kl. 15.00.

• Eventuelt
Bestyrelsen
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
De indsendte og bestyrelsens forslag
vil være fremlagt til gennemsyn på

NYHED:
Varde Antenneforening
vil i år tilbyde aftensmad
fra kl. 18.30
Bemærk: tilmelding til aftensmad til
info@vardeantenneforening.dk
senest d. 24/9. Generalforsamlingen
er uden tilmelding.

I samarbejde med:

c/o Dansk Kabel TV · Skjoldsgade 49 · 6700 Esbjerg
tlf. 76 95 84 12 · info@vardeantenneforening.dk

Kristne og muslimer
bør gifte sig med hinanden
salgsafdelingen for den lyse
afdeling.
Nej, der skal mere til før
det rykker. Der skal ægteFor nylig var der fem sider skab til. Når det gælder
danskere og muslimer skal
i Esbjerg Ugeavis om etde gifte sig med hinanden
niske problemer på Stenog få børn. Familierelation
gårdsvej i Esbjerg Ø. Lovog børnefødselsdage er
lig tæt på, synes jeg.
sand integration. Det véd
Sådan skulle det nødig
enhver, der er heldig at
gå i lille Varde. Her er
have blandede ægteskaber i
seneste integrationstiltag
familien.
skulpturen, Abrahams
Men præcis her har vi et
Børn, på Torvet om religionernes lyse og mørke sider. misforhold.
For jeg har vist aldrig set
Den giver jeg nu ikke
en muslimsk kvinde med/
meget for.
uden tørklæde gå med
Det er som at kalde
barnevogn ved siden af sin
værkstedet hos Toyota for
mørkets afdeling, fordi der etnisk danske mand. Jeg
har set muslimske mænd
her fokuseres på fejl, og
Ernst Jessen,
Torvegade 19, Varde, skriver:

med etnisk danske piger,
for i islam er børn muslimer, når faderen er muslim. Og det er uholdbart,
hvis vi skal undgå parallelsamfund. Det svarer til, at
jeg skulle søge tyrkisk
statsborgerskab og samtidig forbyde mine piger at
gifte sig ind i det tyrkiske.
I Varde har vi velintegrerede muslimske fædre,
som kan træde frem, og for
eksempel ved læserbrev
skrive, at de personligt vil
acceptere en dansk svigersøn.
Vi har også selvstændige
muslimske piger, der kan
formulere deres børns ret
til selv at vælge religion.

etnisk danske mand. Jeg har set muslimske mænd
med etnisk danske piger, for i islam er børn muslimer,
når faderen er muslim. Og det er uholdbart, hvis vi skal
undgå parallelsamfund. Det svarer til, at jeg skulle søge
tyrkisk statsborgerskab og samtidig forbyde mine
piger at gifte sig ind i det tyrkiske.
I Varde har vi velintegrerede muslimske fædre, som
kan træde frem, og for eksempel ved læserbrev skrive,
at de personligt vil acceptere en dansk svigersøn.
Vi har også selvstændige muslimske piger, der kan
formulere deres børns ret til selv at vælge religion.
© Ugeavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/sYzEljOL
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Film skal ses på biblioteket
 Jydske Vestkysten Varde. 15.10.2016. Side: 8

VARDE: Onsdag og torsdag i efterårsferien i uge 42
viser Varde Bibliotek et filmprogram for voksne om

8

VARDE

OVA

BØRNESKOV: B Ø RN EN E I ØLGOD F IK DE R ES EGE N S KOV

religion. Det sker som led i Varde Kommunes kunstog dialogprojekt "Abrahams børn".

LØRDAG 15. OKTOBER 2016

Varde IF vil
revanchere
stort nederlag
Fodbold: Vardes kvinder har hårdt brug
for point i lørdagens bundopgør i Odense.
Fodbold, kvinder, 3F Ligaen: Odense Q – Varde IF,
lørdag klokken 10.30.
Der står meget på spil, når
Odense Q og Varde mødes
til bundopgør på Marienlyst Centret i Odense. Gæsterne ligger sidst i rækken
med et enkelt point, mens
hjemmeholdet på sjettepladsen, to pladser bedre
end Varde, har fem point.
Begge hold har altså
hårdt brug for point for at
undgå nedrykningsspil.

Filmene er udvalgt i samarbejde mellem
projektgruppen og Varde Bibliotek og vises fra kl. 10-18
den 19. og 20. oktober.
Man kan se filmene "Mig og Naser - hvor svært kan det
være? ", "Jerusalem, min elskede" og dokumentaren
"Ansigt til ansigt".
Der er gratis adgang. bec
© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/3Fd5yZ9H

JYDSKEVESTKYSTEN

Målmand er rejst
Foto: Henrik Cramon

ØLGOD: Fredag formiddag indviede
udvalgsformand Per Rask Jensen
kommunens første børneskov – Ølgod Børneskov.
Det skete sammen med byens dag-

plejer, der over for Ølgod Udviklingsråd havde fremsat et ønske om en
børneskov i byen.
I Ølgod er der ikke langt fra idé til
handling – specielt ikke når Varde

w w w. v a r d e b i b . d k

Baby- og børneyoga
Mor og barn får en oplevelse sammen
og får lov at være sammen i nuet.
• Varde Bibliotek mandag den 17. oktober
kl. 10-10.45 for babyer 0-1 år og
kl. 11 – 11.45 for børn 3-5 år

Kreativt ferieværksted i efterrårsferien
• Varde Bibliotek mandag den 17. oktober
til fredag den 21. oktober kl. 11-15
• Ølgod Bibliotek mandag den 17. oktober
og tirsdag den 18. oktober kl. 11-15
For børn 6-13 år. Yngre søskende er også
velkomne sammen med en voksen.

Bogbussen holder
efterårsferie
Bogbussen kører ikke i skolernes efterårsferie fra den 17. oktober til og med den
21. oktober.

Religion på film
Oplev religion gennem andres briller.
Vises i et loop, så man kan komme og gå.
• Varde Bibliotek onsdag den 19. oktober
– 20. oktober kl. 10-18

Børnefilmklubben på
Ølgod Bibliotek
starter ny sæson
Ølgod Bibliotek og Kulturhus
• Efterårsferien: torsdag den 20. oktober kl. 12.330
• Tirsdag den 29. november kl. 14.30
• Tirsdag den 13. december kl. 14.30

Harry Potter Festival 2016
Tag med til Hogwarts, når Varde Bibliotek
besøger den årlige Harry Potter Festival!
• Varde Banegård lørdag den 22. oktober
kl. 8.30. Retur Varde ca. kl. 19.
Læs mere og bestil billetter på www.vardebib.dk
k/detsker

va r d e B I B L I O T e K

Kommune står klar på sidelinjen med
støtte og penge til formålet.
– Vi kan næsten ikke får armene
ned, lød det fra dagplejerne, der
hcr
straks tog deres skov i brug.

Det første opgør mellem de
to hold endte med en 4-0sejr til Odense Q, og den
kamp blev faktisk afgjort
allerede i løbet af de første
20 minutter, da fynboerne
scorede fire gange.

I resten af kampen var
VIF godt med og kom frem
til et hav af chancer, men
uden at kunne score på den
velspillende landsholdsmålmand i Odense-målet,
Stina Lykke Petersen.
Denne gang er hun ikke
med, da hun er draget til
Sverige.
– Det gør nok vores muligheder betydelig bedre,
siger en optimistisk Vardetræner, Anders Hørkjær
Pedersen, der tror på, at
vardenserne kan få revanche for det store nederlag
på hjemmebane.
Varde er stadig ramt af
skader, men det ser bedre
ud, og til kampen har holdet igen Frida Petersen og
målmand Karoline Edenhofer til rådighed.

Film skal ses
på biblioteket
VARDE: Onsdag og torsdag
i efterårsferien i uge 42
viser Varde Bibliotek et
filmprogram for voksne
om religion. Det sker som
led i Varde Kommunes
kunst- og dialogprojekt
"Abrahams børn".
Filmene er udvalgt i samarbejde mellem projektgruppen og Varde Bibliotek
og vises fra kl. 10-18 den
19. og 20. oktober.
Man kan se filmene "Mig
og Naser – hvor svært kan
det være?", "Jerusalem, min
elskede” og dokumentaren
"Ansigt til ansigt".
Der er gratis adgang. bec

Nye regler
for tilskud til
foreninger på vej
Ud over de lovbestemte
tilskud, som eksempelvis
lokale- og medlemstilskud,
har kultur og fritid i Varde
Kommune en lang række
puljemidler, som kan søges
af foreninger.
Udvalget ønsker mere
klare linjer for fremtidig
støtte, så foreningerne ved,
hvad de har at forholde sig
til.
Derfor er der lavet tre
kriterier for støtte. Det er,
at det skal understøtte
byrådets vision for fritid,
idræt og kultur.
Tilskuddet må gives i op
til tre år, og tilskud til renoveringer skal være bæredygtige.
De nye kriterier sendes i
høring hos Fritidsrådet og
de fire foreningsråd. libra

Natten til fredag var indbrudstyve på spil hos købmanden i Skovlund, og der var øjensynligt cigaretterne, der var målet.
Foto: Min Købmand

Cigaretter for cirka 50.000 kroner
stjålet fra købmanden i Skovlund
Af Morten Nielsen,
mni@jv.dk

SKOVLUND: Der er stjålet
for cirka 50.000 kroner cigaretter fra købmanden i
Skovlund.
Købmand René Schmidt
Kjær oplyser, at det efter alt
at dømme udelukkende er
cigaretterne, som har været

Tyve løb med
rød damepung
AGERBÆK: En 65-årig kvinde fra Agerbæk har til Sydog Sønderjyllands Politi
anmeldt et tricktyveri i går
eftermiddag omkring kl.
15.30 i Brugsen i Agerbæk.
Kvinden har fået stjålet

målet
for
indbruddet.
Umiddelbart ser det ikke ud
til, at der er stjålet andet.
Alarmen i butikken gik
natten til fredag klokken
02.30. Der er fjernet mellem
1200 og 1300 pakker cigaretter, skønner købmanden.
På grund af mørke er det
svært at tyde ret meget ud
fra overvågningsbillederne.

– Nu installerer vi overvågningskameraer med infrarødt lys, siger købmanden, der er med i Min Købmand-kæden
Indbruddet er foregået
via en dør, der er brudt op.
I sommeren 2015 var butikken ude for et lignende
kup, som foregik via taget.

en rød læderpung indeholdende bl.a. en dankort.
Tyvene menes at være to
udenlandske kvinder, der
talte dårligt engelsk og var
kørende i en sort Audi A3
med indregistreringsnummeret BC 90 791.
Det viser sig, at bilen
tilhører et udlejningsfirma.
Syd- og Sønderjyllands

Politi er ved at undersøger
om den bestjålne kvindes
dankort er blevet benyttet
til at hæve kontanter på.
Politiet vil selvsagt meget
gerne i kontakt med eventuelle vidner, der kan have
set bilen i eller omkring
exp
Agerbæk.
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Film om religion på Varde Bibliotek
 GoVarde. 14.10.2016 11:12
casper runge nissen

tweet Onsdag og torsdag i efterårsferien viser Varde
Bibliotek et filmprogram for voksne om religion som
led i Varde Kommunes kunst- og dialogprojekt;
'Abrahams børn'.
Religion, tro og hvad det betyder for samfundet og den
enkelte at have en gud med på sidelinjen, er emner for
det udvalg af film, som vises.
Filmene er udvalgt i samarbejde mellem
projektgruppen og Varde Bibliotek og vises fra klokken
10:00-18:00 d. 19. og 20. oktober.
Filmene spreder sig over de tre store monoteistiske
religioner - kristendom, jødedom og islam - men peger
også på steder og levemåder, der er påvirket af
religion. Du kan også komme tæt på en række
studerende på pastoralseminariet i København, der
fortæller om deres tro i dokumentaren 'Ansigt til
ansigt'.
Filmene vises i hele bibliotekets åbningstid d. 19. og
20. oktober fra klokken 10:00-18:00.
Der er gratis adgang.
© GoVarde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/mVIfPqsi
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Ny pris til godt integrationsarbejde
 VesterhavsPosten. 04.10.2016. Side: 10
KARIN KJÆRSGAARD

VARDE: Gode resultater og innovation inden for
integrationsarbejdet skal frem i lyset og anerkendes.
Det er meningen med en ny integrationspris, som
Varde Kommunes Integrationsråd uddeler for første
gang i slutningen af oktober.
Prisen skal sætte fokus på god praksis eller
nytænkning inden for området, så værdifulde erfaringer
kan udbredes til gavn for integrationsindsatsen i hele

10 I Tirsdag den 4. oktober 2016 I Ugeavisen Vesterhavsposten

Esben bestod engelsk på universitets-niveau
MÅL: Den 16-årige
Esben Seberg stiler
efter en plads på CBS
i København.
AF KARIN KJÆRSGAARD
kkj@ugeavisen.dk

VRØGUM: – Jeg er rimelig stolt over
det - og har følelsen af, at jeg nok er
bedre til engelsk end de fleste andre
i Danmark på min alder, siger Esben Seberg.
Stoltheden skyldes, at han i sommer fik eksamen i Cambridge Engelsk på, hvad der svarer til universitets-niveau - på Skovlund Efterskolen.
Han kom på skolen sidste år for
at tage 10. klasse og valgte linje
International Class, hvor al undervisning foregår på engelsk. Men
efter halvanden måned droppede
han den linje.
– Der var meget gruppearbejde,
og det var frustrerende, fordi vi
ikke var på samme niveau - og så
må jeg blankt indrømme, at gruppearbejde ikke er min stærke side,
siger Esben Seberg med et skævt
smil.

Fik lov at skifte niveau

pressemeddelelse.

Han valgte i stedet Cambridge
Engelsk - og blev placeret i klassen
på næsthøjeste niveau.
– Men jeg har et princip med mig
selv om, at det ikke var godt nok.
Jeg spurgte læreren, om jeg ikke
kunne prøve at være med til næste
time på det højeste niveau - og så
blev jeg hængende der, fortæller
Esben Seberg.
Han er blevet rigtig god til engelsk ved at spille computer med
folk i Europa.

Nomineringen kan for eksempel være en person, der

Børn slog alle tidligere medalje-rekorder

har arbejdet vedholdende med integration i flere år og

ATLETIK: 11 børn fra
Hvide Sande KFUM
Atletik vandt 39 me
daljer.

Varde Kommune, skriver kommunen i en

kan vise gode resultater. En, der har tænkt integration
på en ny måde og skabt nye muligheder og
perspektiver på området - eller inspireret og opmuntret
andre til at deltage i arbejde og dermed øget
engagementet i området.
Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslag kan
sendes til phha@varde.dk eller Integrationsrådet,

Esben Seberg havde Cambridge engelsk som tilvalg på Skovlund Efterskole - på et niveau, der svarer til universitetet, og han bestod med bravur - eller hvad der
svarer til et stort syv-tal.
Foto: Karin Kjærsgaard
– Og så har vi haft au pair, der
kun talte engelsk, da han var mindre, fortæller hans mor, Susanne
Seberg.
Desuden har hun og Esbens far,
Ole Westh, engelsk som arbejdssprog.
Måske vigtigst af alt: Esben
Seberg har let ved at lære.

– Når jeg har set på noget i fem
minutter, så forstår jeg det, siger
han.

Sort studenterhue
Esben Seberg begyndte efter sommerferien på Varde Handelsskole på Global Business-linjen - og skal
have engelsk, spansk, dansk samt

afsætning og matematik på Aniveau.
– Hovedmotivet bag det her er at
få en sort hat (studenterhue, red.).
Jeg har forhåbninger om at komme
ind på CBS i København. Men så
vidt jeg ved, skal man være meget
klog, snittet i år var 12,3 - så jeg skal
nok have en plan B, siger han.

Når jeg har set
på noget i fem
minutter, så forstår
jeg det.
Esben Seberg, elev på
Global Business-linjen

Ny pris til godt
integrationsarbejde
AF KARIN KJÆRSGAARD
kkj@ugeavisen.dk

AF KARIN KJÆRSGAARD
kkj@ugeavisen.dk

HVIDE SANDE: Der blev sat klubrekord i medaljehøst, da 11 børn fra
Hvide Sande KFUM Atletik deltog i
de nordvestjyske mesterskaber i
Skive den 24. september.
De vandt nemlig ikke færre end
39 medaljer - og satte 38 personlige
rekorder samt 5 tangeringer af
personlige rekorder, oplyser træneren Kirsten Onsberg.
Resultaterne blev:
Gruppen 8-9 år, piger:
Ane-Katrine Bilberg Madsen
vandt guld i højdespring og i 400
meter løb samt bronze i 400 meter
løb.
Nynne Degn vandt guld i kuglestød og i længdespring, sølv i 400
meter løb, boldkast samt bronze i 40
meter løb og bronze i højdespring.
Karoline Bjerg fik sølv i højdespring og kuglestød.
De tre piger samt Matilde Frost
Tarbensen vandt guld i 4x40 meter
stafet.
Gruppen 8-9 år, drenge: Oliver
Schmidt Emborg guld i boldkast,
sølv i kuglestød og bronze i højdespring.
Gruppen 10-11 år, drenge: Oliver
Schmidt Emborg, Christoffer
Schmidt Nielsen, Louis Just, alle
8-9-års gruppen, vandt sammen
med Mads Mose, 10-11 års-gruppen,

’’

Bagest fra venstre træner Kirsten Onsberg, Signe Frederiksen, Rikke Breinholt og Peder Brølling. I midten: Mads Mose,
Oliver Schmidt Emborg, Matilde Frost Tarbensen, Ane-Katrine Bilberg Madsen, Karoline Bjerg og Nynne Degn. Forrest
Christoffer Schmidt Nielsen og Louie Just.
Privatfoto
guld i stafet.
Mads Mose sølv i højdespring og
60 meter løb.
Gruppen 10-11 år, piger:
Signe Frederiksen vandt bronze i
højdespring, kuglestød, boldkast og
600 meter løb.
Gruppen 12-13 år, piger: Rikke

Breinholt vandt guld i 60 meter
hækkeløb, 80 meter løb, højdespring og kuglestød samt sølv i
længdespring og diskos. Hun løb 60
meter hækkeløb i tiden 10,04 sekunder; dermed er hun den fjerdebedste i landet i den aldersgruppe.
Gruppen 14-15, drenge: Peter

Brølling fik guld i 100 meter hækkeløb, sølv i 800 meter løb samt bronze
i længdespring, diskoskast, spydkast og kuglestød.
Mesterskabet havde cirka 130
deltagere, der kom fra Hvide Sande,
Holstebro, Skive, Rødding, Stoholm,
Viborg, Herning og Ringkøbing.

VARDE: Gode resultater og innovation inden for integrationsarbejdet
skal frem i lyset og anerkendes.
Det er meningen med en ny integrationspris, som Varde Kommunes Integrationsråd uddeler for
første gang i slutningen af oktober.
Prisen skal sætte fokus på god
praksis eller nytænkning inden for
området, så værdifulde erfaringer
kan udbredes til gavn for integrationsindsatsen i hele Varde Kommune, skriver kommunen i en
pressemeddelelse.
Nomineringen kan for eksempel
være en person, der har arbejdet
vedholdende med integration i flere
år og kan vise gode resultater. En,
der har tænkt integration på en ny
måde og skabt nye muligheder og
perspektiver på området - eller
inspireret og opmuntret andre til at
deltage i arbejde og dermed øget
engagementet i området.
Alle kan nominere kandidater til
prisen. Forslag kan sendes til
phha@varde.dk eller Integrationsrådet, Bytoften 2, Varde. Den skal
indeholde en beskrivelse af, hvad
vedkommende laver.
Fristen for at indsende kandidatforslag er onsdag den 12. oktober.
Prisen uddeles den 29. oktober i
forbindelse med den afsluttende
debat om kunstværket "Abrahams
Børn" på Varde Torv.

Bytoften 2, Varde. Den skal indeholde en beskrivelse af,
hvad vedkommende laver.
Fristen for at indsende kandidatforslag er onsdag den
12. oktober.
Prisen uddeles den 29. oktober i forbindelse med den
afsluttende debat om kunstværket "Abrahams Børn" på
Varde Torv.
© VesterhavsPosten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/7605miBT
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Skulptøren med stærke budskaber
 Jydske Vestkysten Tønder. 07.09.2016. Side: 2-3
Uwe Iwersen

DAGENSNAVN

2

TØNDER

Galschiøt og gud: Den kommende udstilling på
Holmen sprænger i bogstaveligste forstand museets
fernisering på lørdag.

Kegnæs Kirke, Sydals, fredag 9. september klokken
13.30: Elisabeth Engels
Lassen, Kegnæs, Sydals,
datter af Agnethe og Jens
Chr. Lassen, Kegnæs, Sydals, og Frederik Kongsgaard Hansen, Kolding,
søn af Britta og Holger
Hansen, Toftlund. Festadresse: Vollerup Kro.

Andersenskulptur med kvindelige former. Og han er
manden bag den monumentale installation "Abrahams

JYDSKEVESTKYSTEN

JYDS KEVEST KYSTEN

ONSDAG 7. SEPTEMBER 2016

,,

GULDBRYLLUP
Grete og Hans Asmussen, Nørrefennen 7, Skærbæk, har guldbryllup lørdag den 10. september. Der
er ingen morgensang.

BRYLLUP

Gl. Haderslev Kirke, lørdag
10. september klokken
13.00: Maria Hjort Clausen, datter af Solveig og
Poul Clausen, Haderslev, og
Niels Skov Knudsen, søn
af Annette og Mathias
Knudsen, Bedsted. Festadresse: Tørring Mølle,
Vojens.
Lyndby Kirke, Kirke Hyllinge, lørdag 10. september: Pernille Larsen,
datter af Ebbe og Dorte
Larsen, Kirke Hyllinge, og
Christian Hedelund
Arens, søn af Birgit Arens
og Ole Hedelund Arens,
Tønder. Samme dag døbes
deres datter.

80 ÅR
Margit Hansen, Skomagergade 7, Bredebro, fylder
i dag onsdag 7. september
80 år.
Vores mor, som mange
kalder Margit omme i nr 7,
bor nu alene i huset efter
far døde for næsten ti år
siden.

Mor og far flyttede til
byen for næsten 60 år siden, så derfor er hun et
kendt ansigt i byen, ikke
mindst fordi hun i en årrække har kørt hele byen
rundt med post for Sparekassen, og inden da arbejdede henne i sparekassen
nogle timer hver dag.
For os tre børn, min lillesøster Kirsten, min lillebror
Mogens og jeg, har det
været et godt og aktivt
hjem at bo i. Vi er fra den
tid, hvor mødrene ofte var
helt eller delvist hjemmegående, og det har vi
nydt godt af mange gange.
Familien er blevet noget
større siden da, idet der er
kommet ti børnebørn og
otte oldebørn til.
Og lige præcis børn har
altid ligget vores mors
hjerte meget nært. Der går
ikke en dag uden hun tænker på dem. Og kommer
man på besøg, vil man se
billeder af børnebørn og
oldebørn næsten overalt i
huset. Hun klarer fortsat
selv de fleste daglige opgaver med at bo hjemme,
dog godt hjulpet af børn og
svigerbørn, og sommetider
giver hendes flinke naboer
også et nap med.
Og hun har rigtig gode
naboer som holder godt
øje med hende. Det er både
hun og vi meget glade for.
Fødselsdagen fejres på
selve dagen med et dameselskab, og så holder hun
en fødselsdagsfest under
private former for den
nærmeste familie om søndagen.

DØDSFALD
Birthe Koch, Løgumkloster, 83 år.
Adele Bucka, Løgumkloster, 0 år.

Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer,
mindeord og omtaler af navnenyheder med på
MENNESKER-siderne.

SUSSIE CHRISTIANSEN
Tlf. 7211 4142
mennesker.toender@jv.dk
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Skulptøren med
stærke budskaber

Syv borde
til damerne
ØSTER HØJST: Bridge
Clubben hjerter dame i
Øster Højst har spillet
en syv bords Mitchell.
Vinder i nord-syd:
Elke Bendixsen-Maria
Jensen, 194 point,
foran Birthe Klintholm-Elly Sørensen,
175 point.
Vindere i øst-vest: To
par delte førstepladsen
med 202 point: Lydia
Lorenzen-Dorothea
Petersen og Anette
Siebert-Inge Marquardsen.

Galschiøt og gud: Den kommende udstilling på Holmen
sprænger i bogstaveligste forstand museets rammer. En stille
drøm går i opfyldelse, når der er fernisering på lørdag.
Af Uwe Iwersen,
uiw@jv.dk

LØGUMKLOSTER: Han har
korsfæstet "Den gravide
teenager". Han har fremelsket en H.C. Andersenskulptur med kvindelige
former. Og han er manden
bag den monumentale
installation "Abrahams
Børn", der her i efteråret
kan ses på torvet i Varde.
Nu er kunstner Jens Galschiøt på vej til Løgumkloster.
"Galschiøt og gud" er
titlen på udstillingen, der
åbnes med fernisering på
lørdag. En udstilling, der
bogstaveligt taget sprænger rammen for museet
Holmen. To store skulpturer, henholdsvis "Den
gravide teenager" og det
syv meter høje værk "Min
indre svinehund" fragtes
onsdag med speciallastbil
til Løgumkloster, og opstilles udenfor.
"Den gravide teenager" er
et af Jens Galschiøt kendteste værker, der bl.a er vist i
Nairobi og foran Køben-

havns Domkirke. Korsfæstelsen er kunstnerens
opråb mod bibel-fundamentalisters påstand om at
Gud kun tillader kyskhed
og ubeskyttet sex.
Når "Galschiøt og gud"
åbnes for publikum i Løgumkloster på lørdag går et
længe næret ønske og en
stille drøm i opfyldelse hos
museumsleder Gertrud
Iversen.
– Han er en af dem, man
hele tiden har i baghovedet
som noget, der kunne være
interessant, siger Gertrud
Iversen.
Da hun sidste efterår
hørte, at den store installation "Abrahams børn" skulle til Varde, tog hun turen
til Odense og Jens Galschiøt værksted/galleri. Efter
lidt overtalelse var han
med på ideen og titlen
"Galschiøt og gud - om den
religiøse dimension i Galschiøts kunst".
– Da denne udstilling
blev foreslået, blev jeg
faktisk forbavset over, hvor
meget religion der er i
mine værker. De er ofte

3

Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet forfremmet? Eller har du andet navnestof, du synes skal i avisen?
Så skriv til mig. Jeg tager imod både færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft meget gerne
et foto af personen, du ønsker omtalt.

JØRGEN POPP PETERSEN (SP), FORMAND FOR
TØNDER KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSUDVALG

,,

Da denne udstilling
blev foreslået, blev
jeg faktisk forbavset
over, hvor meget
religion der er i mine værker.

20 til whist
i Brøns

JENS GALSCHIØT, SELVLÆRT SØLVSMED OG
SKULPTØR, ODENSE

blevet til som kritisk af
politiske forhold. Men at
der, som bl.a. biskop Henrik Stubkjær har sagt, også
er tale om kristendom, og
mine værker kan anskues
som religiøs, det skammer
jeg mig bestemt ikke over,
siger han i det udstillingsmateriale, som "Holmen"
sender ud.
Jens Galschiøt (årgang
1954) er oprindelig uddannet plade- og konstruk-

tionssmed på Odense Stålskibsværft. Siden blev han
selvlært sølvsmed og
skulptør, og indrettede
1985 eget værksted og
museum i Odense.
Ud over de to store udendørs skulpturer vises på
Holmen også kirkelige

skulpturer i samspil med
det menneskelige i almindelighed. Og så glæder
Gertrud Iversen sig ikke
mindst også til en miniudgave af "Abrahams
børn". Skulpturen er tænkt
som et dialog-projekt og
fokuserer på religiøs fun-

oldfrue på det sted, der
stod hendes hjerte nær.
I 1992 valgte hun at gå på
pension. ”Nu vil jeg gerne
være emeritus”, som hun
udtrykte det. Hendes ryg
og ben kunne ikke mere
klare de lange gange og
hårde gulve. Hun klagede
ikke, men var parat til sit
otium. Elly var et levende

engageret menneske med
mange kontakter og stor
trofasthed over for familie
og venner. Som ”emeritus”
blev der bedre tid til hendes sysler, blomster og
kniplinger ikke mindst.
Elly efterlader sig sønnen
Otto, svigerdatter og tre
børnebørn.
Æret være Ellys minde.

Et hold social- og sundhedshjælpere har forladt
Social og Sundhedsskolen
Syd i Aabenraa:
På billedet ses bagerst fra
venstre: Marianne Bjerg
Karstoft (underviser),
Emily Bjørnlund Jensen Aabenraa, Anette Fredebold - Aabenraa, Dorthe
Søby – Bylderup Bov, Kari-

MINDEORD

damentalisme. "Abrahams
børn" har til hensigt at
etablere dialog og bygge
bro mellem jødedom, kristendom og islam.
Så der bliver både noget
at se på og snakke om, når
"Galschiøt og gud" indtager
Holmen.

FA K TA

Mød Galschiøt
■ I udstillingsperioden, der går frem til den 11. december er der
mulighed for at møde kunstneren. Således inviterer "Foreningen Venner af Museet Holmen" til debataften med Jens Galschiøt mandag den 3. oktober. Aftenens emne er "Galschiøt og
verden".

Jens Galschiøt er kendt for
sine både flotte, provokerende og politiske skulpturer. Men han har også
religiøse bud og budskaber.
De kommer i fokus i Løgumkloster, hvor udstillingen "Galschiøt og gud"
åbnes med fernisering på
lørdag.
Foto: Chresten Bergh

BRØNS: 20 deltog i Frifelt Whistklubs arrangementet på Brøns Kro.
Første runde gik til
Gunner Jeppesen,
Varde, 670 point, foran
Kaj Jensen, Lustrup,
510 point, og Leif Sørensen, Høm, 495
point.
Anden runde gik til
Leif Sørensen, Høm,
830 point, foran Anne
G Hunderup, Brøns,
680 point og Ernst
Storgård, Skærbæk,
550 point.

UDDANNELSE

Refugiet stod oldfruens hjerte ganske nær
Martha Andersen, Løgumkloster, skriver:
Elly Kjærgaard, Vindmøllegade, Løgumkloster,
døde mandag den 29. august på Hospice Sønderjylland i Haderslev efter
længere tids sygdom. Elly
blev 91 år.
Hun blev af Bork Hansen
ansat som oldfrue på Lø-

TØNDER
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MENNESKER

rammer. En stille drøm går i opfyldelse, når der er

teenager". Han har fremelsket en H. C.

ONSDAG 7. SEPTEMBER 2016

Læs mere Tønder side 5

NAVNENYT

LØGUMKLOSTER: Han har korsfæstet "Den gravide

YTO

De mange frivillige ildsjæle i Tønder Kommune yder en kæmpe indsats og gør en forskel
for så mange. Det skal de hyldes for.

gumkloster Refugium allerede i 1960 ved refugiets
start, et år før indvielsen.
”Jeg kom sammen med
madrasserne”, fortalte hun
selv.
Da min mand og jeg
afløste pastor Bork Hansen/pastor P. Dyris 1985,
var hun os en utrolig loyal
støtte. Hun kendte histori-

en, huset, traditionerne,
gæsterne. Ikke mindst
traditionerne varetog hun
med trofasthed og omhu.
Hun gik stille rundt. Var
altid i gang med noget.
Altid hjælpsom. Havde en
utrolig god hukommelse.
Det kom både os og gæsterne til gode. Gæster, der
kom til højtiderne, vidste,

hvad der ventede dem. De
kom til et sted, hvor tingene var i orden. Der var rent
og hyggeligt. De kunne
glæde sig over hendes
blomster overalt, over juleog påskepynt, ja, de kunne
næsten huske, hvor tingene stod eller hang år efter
år.
Det blev til 31 år som

Nye social- og sundhedshjælpere
na Breitenstein - Hjordkær, Aleksandra Cieslak Tønder og Dorthe LindKunstmann - Aabenraa.
Forrest fra venstre: Charlotte Madsen - Haderslev,
Diana Svendsen - Ribe,
Simone H.B Jensen - Tønder, Oratai Changtapin Hokkerup, Kirsten Petersen - Rødekro og Martina

Hausladen - Aabenraa.

Et hold social- og
sundhedshjælpere har forladt
Social og Sundhedsskolen Syd i
Aabenraa.Privatfoto

Børn", der her i efteråret kan ses på torvet i Varde. Nu
er kunstner Jens Galschiøt på vej til Løgumkloster.

kan anskues som religiøs, det skammer jeg mig

"Galschiøt og gud" er titlen på udstillingen, der åbnes

bestemt ikke over, siger han i det udstillingsmateriale,

med fernisering på lørdag. En udstilling, der

som "Holmen" sender ud.

bogstaveligt taget sprænger rammen for museet

Jens Galschiøt (årgang 1954) er oprindelig uddannet

Holmen. To store skulpturer, henholdsvis "Den gravide

plade- og konstruktionssmed på Odense

teenager" og det syv meter høje værk "Min indre

Stålskibsværft. Siden blev han selvlært sølvsmed og

svinehund" fragtes onsdag med speciallastbil til

skulptør, og indrettede 1985 eget værksted og

Løgumkloster, og opstilles udenfor.

museum i Odense.

"Den gravide teenager" er et af Jens Galschiøt

Ud over de to store udendørs skulpturer vises på

kendteste værker, der bl.a er vist i Nairobi og foran

Holmen også kirkelige skulpturer i samspil med det

Københavns Domkirke. Korsfæstelsen er kunstnerens

menneskelige i almindelighed. Og så glæder Gertrud

opråb mod bibel-fundamentalisters påstand om at Gud

Iversen sig ikke mindst også til en miniudgave af

kun tillader kyskhed og ubeskyttet sex.

"Abrahams børn". Skulpturen er tænkt som et dialog-

Når "Galschiøt og gud" åbnes for publikum i

projekt og fokuserer på religiøs fundamentalisme.

Løgumkloster på lørdag går et længe næret ønske og

"Abrahams børn" har til hensigt at etablere dialog og

en stille drøm i opfyldelse hos museumsleder Gertrud

bygge bro mellem jødedom, kristendom og islam.

Iversen.

Så der bliver både noget at se på og snakke om, når

- Han er en af dem, man hele tiden har i baghovedet

"Galschiøt og gud" indtager Holmen.

som noget, der kunne være interessant, siger Gertrud

"Da denne udstilling blev foreslået, blev jeg faktisk

Iversen.

forbavset over, hvor meget religion der er i mine

Da hun sidste efterår hørte, at den store installation

værker. "

"Abrahams børn" skulle til Varde, tog hun turen til

JENS GALSCHIØT, SELVLÆRT SØLVSMED OG

Odense og Jens Galschiøt værksted/galleri. Efter lidt

SKULPTØR, ODENSE

overtalelse var han med på ideen og titlen "Galschiøt

FAKTA Mød Galschiøt

og gud - om den religiøse dimension i Galschiøts

&#9632 I udstillingsperioden, der går frem til den 11.

kunst".

december er der mulighed for at møde kunstneren.

- Da denne udstilling blev foreslået, blev jeg faktisk

Således inviterer "Foreningen Venner af Museet

forbavset over, hvor meget religion der er i mine

Holmen" til debataften med Jens Galschiøt mandag

værker. De er ofte blevet til som kritisk af politiske

den 3. oktober. Aftenens emne er "Galschiøt og

forhold. Men at der, som bl.a. biskop Henrik Stubkjær

verden".

har sagt, også er tale om kristendom, og mine værker

Side 23 af 123

Artikler - Varde Kommune

Uddrag

© Jydske Vestkysten Tønder - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/H7JhE17N
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Skulptøren med de stærke budskaber
 Jydske Vestkysten. 06.09.2016 10:17. Opdateret 12:18
UWE IWERSEN, UIW@JV.DK

Den kommende udstilling på Holmen sprænger i
bogstaveligste forstand museets rammer. En stille
drøm går i opfyldelse, når der er fernisering på lørdag.
Da denne udstilling blev foreslået, blev jeg faktisk
forbavset over, hvor meget religion der er i mine
værker. Jens Galschiøt, selvlært sølvsmed og skulptør,
Odense Fakta Mød Galschiøt
I udstillingsperioden, der går frem til den 11. december
er der mulighed for at møde kunstneren. Således
inviterer "Foreningen Venner af Museet Holmen" til
debataften med Jens Galschiøt mandag den 3.
oktober. Aftenens emne er "Galschiøt og verden".
LØGUMKLOSTER: Han har korsfæstet "Den gravide
teenager". Han har fremelsket en H.C. Andersenskulptur med kvindelige former. Og han er manden bag
den monumentale installation "Abrahams Børn", der
her i efteråret kan ses på torvet i Varde. Nu er kunstner
Jens Galschiøt på vej til Løgumkloster.
"Galschiøt og gud" er titlen på udstillingen, der åbnes
med fernisering på lørdag. En udstilling, der
bogstaveligt taget sprænger rammen for museet
Holmen. To store skulpturer, henholdsvis "Den gravide
teenager" og det syv meter høje værk "Min indre
svinehund" fragtes onsdag med speciallastbil til
Løgumkloster, og opstilles udenfor.
"Den gravide teenager" er et af Jens Galschiøt
kendteste værker, der bl.a er vist i Nairobi og foran
Københavns domkirke. Korsfæstelsen er kunstnerens
opråb mod bibel-fundamentalisters påstand om at Gud
kun tillader kyskhed og ubeskyttet sex.
Når "Galschiøt og gud" åbnes for publikum i
Løgumkloster på lørdag går et længe næret ønske og
en stille drøm i opfyldelse hos museumsleder Gertrud
Iversen.

som noget, der kunne være interessant, siger Gertrud
Iversen.
Da hun sidste efterår hørte, at den store installation
"Abrahams børn" skulle til Varde, tog hun turen til
Odense og Jens Galschiøt værksted/galleri. Efter lidt
overtalelse var han med på ideen og titlen "Galschiøt
og gud - om den religiøse dimension i Galschiøts
kunst".
- Da denne udstilling blev foreslået, blev jeg faktisk
forbavset over, hvor meget religion der er i mine
værker. De er ofte blevet til som kritisk af politiske
forhold. Men at der, som bl.a. biskop Henrik Stubkjær
har sagt, også er tale om kristendom, og mine værker
kan anskues som religiøs, det skammer jeg mig
bestemt ikke over, siger han i det udstillingsmateriale,
som "Holmen" sender ud.

- Han er en af dem, man hele tiden har i baghovedet
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Jens Galschiøt (årgang 1954) er oprindelig uddannet
plade- og konstruktionssmed på Odense
Stålskibsværft. Siden blev han selvlært sølvsmed og
skulptør, og indrettede 1985 eget værksted og
museum i Odense.
Ud over de to store udendørs skulpturer vises på
Holmen også kirkelige skulpturer i samspil med det
menneskelige i almindelighed. Og så glæder Gertrud
Iversen sig ikke mindst også til en mini-udgave af
"Abrahams børn". Skulpturen er tænkt som et dialogprojekt og fokuserer på religiøs fundamentalisme.
"Abrahams børn" har til hensigt at etablere dialog og
bygge bro mellem jødedom, kristendom og islam.
Så der bliver både noget at se på og snakke om, når
"Galschiøt og gud" indtager Holmen.
© Jydske Vestkysten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/E8C0BhdH
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 Ugeavisen Varde. 06.09.2016. Side: 25
Malene Wonsbek

FORENING: Vil du have gode oplevelser, så meld dig
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ind i Varde Kunstforening.

Kunstforening:
Alle er velkomne

Man behøver ikke have forstand på kunst eller

FORENING: Vil du have gode oplevelser,
så meld dig ind i Varde Kunstforening.

kunstnere for at melde sig ind i Varde Kunstforening. Et
beskedent medlemsgebyr giver ubegrænset adgang til
de femseks årlige udstillinger i kunstforeningens
udstillingslokaler i Varde Museum på Kirkepladsen,
samt en stribe andre aktiviteter.
- Hvis man er nysgerrig og gerne vil have en god
oplevelse, så er kunstforeningen en mulighed. En
øjenåbner til en verden fyldt med spændende
mennesker, fantasi og farver. Tag bare naboen med,
lyder opfordringen fra kunstforeningens formand
Kirsten Nielsen.
FAKTA
Varde Kunstforening
&#9632 Stiftet i 1997. Foreningen arrangerer
udstillinger, foredrag, kunstture og kurser af forskellig
art. Formålet er at virke for udbredelsen af og

Af Malene Wonsbek
mwo@ugeavisen.dk

FAKTA

Man behøver ikke have
forstand på kunst eller
kunstnere for at melde
sig ind i Varde Kunstforening. Et beskedent
medlemsgebyr giver ubegrænset adgang til de femseks årlige udstillinger i
kunstforeningens udstillingslokaler i Varde MuMette Kristensen er kunstfaglig leder af vARTe. Hun tager sig af kunstnerne og står for planlægning af de skiftende udstillinger og arrangementer. Her står hun seum på Kirkepladsen,
med 22-årige Laurits Gulløv, der arbejder og udstiller i vARTe frem til den 30. september.
Foto: Malene Wonsbek samt en stribe andre aktiviteter.
– Hvis man er nysgerrig
og gerne vil have en god
oplevelse, så er kunstforeningen en mulighed. En
øjenåbner til en verden
fyldt med spændende menVELKOMMEN: Når Kun-

Fernisering betyder bare åbning
FAKTA

sthal vARTe inviterer til
fernisering, så er det
en invitation til alle.
Også dem der ikke
kender til kunst.

■ Stiftet i 1997. Foreningen arrangerer udstillinger, foredrag, kunstture og kurser af forskellig art. Formålet er at
virke for udbredelsen af
og interessen for den
visuelle kunst og dens
tilblivelse. Foreningen har
387 medlemmer.
■ Yderligere information
www.vardekunst.dk

nesker, fantasi og farver.
Tag bare naboen med,
lyder opfordringen fra
kunstforeningens formand
Kirsten Nielsen.

Kommende
ferniseringer

Af Malene Wonsbek
mwo@ugeavisen.dk

– Hvis bare man er
positiv, åben og nysgerrig, så er alle velkomne. Fernisering
betyder åbning. Sådan
skyder man altid en ny
udstilling i gang. Man kan
komme, som man er, man
behøver ikke at kende
nogen eller kende kunstneren. Man skal ikke trække i festtøjet eller være
bange for at trænge sig på.
Det er ikke en privat begivenhed, men en event,
hvor alle er velkomne,
fortæller den kunstfaglige
leder i Kunsthal vARTe,
Mette Kristensen.

Varde Kunstforening

Laurits Gulløv er 22 år og studerende på det Kongelige Danske Kunstakademi i
København. Han arbejder lige nu på en serie flerfarvede linoleumstryk og
håber meget, at folk vil kigge ind til ham på galleriet.Foto: Malene Wonsbek

Mette er kunsthistoriker
og har en cand. mag i
kunst fra Københavns Universitet.
En gave til byen
Hun bor i Kolding og er
ansat af Poul Erik Bech til
at stå for den daglige drift.
Men hun er også "bare"
Mette fra Alslev. Den Mette, der har gået på Lykkesgårdskolen og Varde Gymnasium, så hun kender lidt
til vestjyske fordomme om

kunst og kunstnere.
– Kunsthallen er Poul
Erik Bechs gave til Varde.
Økonomisk løber galleriet
slet ikke rundt, for kunstnerne får lov til at bo og
arbejde gratis. De betaler
med et kunstværk, som jeg
vælger. Dette kunstværk
"sælger" galleriet til ejendomsmægler Poul Erik
Bech, der bruger værkerne
til udsmykning i sine
EDC-kontorer, forklarer
Mette, der også under-

■ Søndag 2. oktober
klokken 15-17 med Lise
Tuxen og Gunhild Bloch.
■ Lørdag 5. november
kokken. 15-17 med Vivi
Linnemann.
■ Søndag 4. december
klokken 15-17 medVinni
Bakkensen.
■ Kunsthal vARTe, Smedegade 35D i Varde.

streger, at gæster heller
ikke betaler entré.
– Tanken med kunsthallen er at få så mange
lokale som muligt til at
interessere sig for kunst.
Om man kan lide værkerne eller ej, spiller ingen
rolle. Smag er forskellig, og
et besøg hos os er en mulighed for at få en oplevelse, blive inspireret og over- H. C. Andersen i en fortolkning af kunstneren Jens Galschiøt sammen med
rasket, tilføjer Mette KriKirsten Nielsen, formand for Varde Kunstforening. Galschiøts kunst- og diastensen.
logprojekt "Abrahams Børn" løber frem til den 10. november med forskellige
arrangementer rundt om i kommunen.

Foto: Malene Wonsbek

Varde Kunstudvalgs opgaver
ØKONOMI: Varde Kunstudvalg består af politikere
og kunstnere fra Varde
Kommune med Lisbet
Rosendahl (V) som formand.
Udvalgets primære for-

mål er at fremme den
kunstneriske udsmykning i
det offentlige rum i Varde
Kommune, såvel udendørs
som indendørs, ved indkøb
af større kunstværker og
oparbejdelse af pulje hertil.

– Desuden skal vi være
med til at fremme dialogen
mellem kunsten og borgerne, fortæller udvalgsformanden, der synes, at beløbet på de 130.000 kroner,
som byrådet hvert år af-

sætter til Kunstudvalget,
godt kunne være højere.
– For øjeblikket er udvalget i dialog med de
byer, der er i gang med at
lave udviklingsplaner. Det
er vigtigt, at vi har kunst i

hele kommunen - også i de
mindre landsbysamfund,
understreger formanden.
Skulpturen ved "ÆTændpibe-kryds" som hedder "Den vandrende klit"
og "De tre okser" i Oksbøl

er eksempler på investeringer fra Varde Kunstudvalg.
130.000 kunstkroner til
cirka 50.000 borgere giver
2,6 kroner årligt per borger
i Varde Kommune.
mwo

interessen for den visuelle kunst og dens tilblivelse.
Foreningen har 387 medlemmer.
&#9632 Yderligere information www.vardekunst.dk
© Ugeavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/iFN6uPxs
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Fundamentalistens far i ord
 Ugeavisen Varde. 06.09.2016. Side: 20
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FOREDRAG: Torsdag den 8. september kan man på
Varde Bibliotek høre et foredrag om kunstneren Jens
Galschiøt.
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Møbler, tøj, isenkram og nips modtages
med tak. Dødsboer ryddes efter
nærmere aftale.
Med din støtte er du med til at hjælpe hjemløse og udsatte børn og voksne i Danmark.

Blå Kors Genbrug, Varde Centret
Hjertingvej 17, 6800 Varde, Tlf. 2948 8674
Åbent man-fre 10-17, lørdag 10-13

VARDE: På Varde Torv kan man i øjeblikket set en stor
bronzeskulptur af kunstneren Jens Galschiøt. Og netop
denne kunstner er genstand for et gratis foredrag på
Varde Bibliotek ved kunstkritiker Erik Meistrup.
Skulpturen hedder "Fundamentalism", og netop
fundamentalisme global opvarmning og hungersnød er
blandt de politiske og til tider kontroversielle emner,
Jens Galschiøt tager op i sin kunst. Også motiverne er

Vil du have en uddannelse i livskvalitet?
Søg ind på vores grundforløb-2 rettet mod SOSU-uddannelsen.
Vi starter nyt hold den 24/10 2016.

hjemløse. Formålet er imidlertid ikke blot at chokere,
men også at skabe dialog og stillingtagen.
Erik Meistrup har fulgt Galschiøt i mange år og bl.a.
lavet tv-udsendelser om hans virke, ligesom han i 2004
udgav biografien "Jeg anklager" om Jens Galschiøt.
Han arbejder desuden som redaktør, tv-tilrettelægger

BOG: Hans Møller Kristensen har skrevet en endnu en bog, der er inspireret af den yngste datter.
Af Tina Berthels
vik_varde@jv.dk

Hans Møller Kristensen har udgivet endnu
en bog, og det er forfatterens fjerde på bare
et år. Bogen, der er
inspireret af hans yngste
datter Bennedikte, hedder
Shamanens Far, en titel,
han selv besidder. Hans
Møller Kristensens datter
er nemlig shaman.
– Historien har jeg haft
klar, siden hun rejste rundt
i Mongoliet. Dengang sad
vi hjemme og var bekymrede for hende. Hun var
der, netop da en katastrofevinter ramte landet, og der
var minus 50 grader. Det

det et passende sted og
havde sat alle telte op, da
hun skulle på toilet. Derovre foregår det i det fri. Så
hun havde fundet et sted,
hvor hun kunne tisse. Det
viste sig, at hun havde
tisset på et helligt sted.
Derfor måtte de pakke alt
ned og rejse videre til et
nyt sted, hvor guderne
ikke var sure. Jeg har
spurgt om lov til at bruge
Hans Møller Kristensens datter er inspirationskilde til den nye bog. Hendes det, siger han med et smil
shaman-navn er Tuja, den hvide shaman.
Foto: Ludvig Dittmann på læben.
Datteren, der har en
ph.d.. i antropologi, blev
men Hans har brugt en
var jo ikke så let at skabe
kontakt dengang, fortæller fortælling eller to i bogen, dog, på trods af uheldet,
senere udråbt til shaman.
som datteren har oplevet
han.
Til efteråret kommer der
selv.
Bogen er ikke en for– Min datter havde rejst endnu en bog fra Hans
tælling om datterens opmed en lejr. De havde fun- Møller Kristensen.
levelser, det er ren fiktion,

Læs mere på www.sosuesbjerg.dk

Rådhuset holder
åbent hus for borgerne

Gjesinglund Allé 8
6715 Esbjerg N
Tlf. 76 10 60 10
www.sosuesbjerg.dk

FODBEHANDLING
Vi er specialister i at pleje
dine fødder.
Der bliver taget hånd om hård hud,
ligtorne, negleproblemer mm.
Der afsluttes med fodcreme.

ANSIGTSBEHANDLING
FODBEHANDLING
BRYN & VIPPER

50 min.

VOKSBEHANDLING

kr. 350,-

CND SHELLAC

Book din tid online, på facebook,
mail eller tlf. 30 26 39 34

WELLNESSMASSAGE

krasse og kan til tider være svære at få ned:
Korsfæstede gravide teenagepiger, udsultede børn og

Ølgods egen forfatter har udgivet sin femte bog

HOTSTONEMASSAGE
Kongsgårdsvej 2, 6800 Varde
www.scharlingskincare.dk
info@scharlingskincare.dk
Facebook under Scharling Skincare
Åbni
M

-

ARRANGEMENTER

det gentages nemlig kl.
VARDE: Borgerne i Varde
19.15, 19.45 og 20.15.
Kommune får også i år
Besøgende er også velkommulighed for at få et indtryk af den daglige arbejds- ne til selv at gå rundt i
rådhuset, og der er kaffe og
gang ved et åbent huskage i rådhusets kantine.
arrangement onsdag 7.
– Jeg synes, det er naturseptember kl. 19-21.
Borgmester Erik Buhl vil ligt, at vi åbner dørene for
byde velkommen, hvorefter borgerne, så de kan danne
han sammen med kommu- sig et indtryk af stedet og
naldirektør Mogens Peder- få et indblik i, hvordan vi
sen fortæller om byggeriet arbejder på rådhuset. Jeg
håber, mange har lyst til
af det nye rådhus. Opkigge indenfor, siger borglægget foregår i Byrådets
mødesal. Ved arrangemen- mester Erik Buhl (V).
Det nye Varde Rådhus
tet kan man også høre
visionspilot Kirstine Gott- stod færdigt sidste sommer
og rummer 5.964 kvadratlieb fortælle om, hvordan
meter. Rådhuset er delvist
der bliver arbejdet med
drevet af solcelleenergi, og
kommunens vision "Vi i
til daglig arbejder 285
Naturen," og man kan få
mennesker på rådhuset. I
en rundvisning i udeareaByrådets Mødesal hænger
lerne af landskabsarkitekt
værket "Sonate for sol" af
Charlotte Horn.
den lokale kunstner Hans
Man kan komme på
Tyrrestrup.
ahe
forskellige tidspunkter og
få hele programmet med;

Kunstkritiker Erik Meistrup fortæller torsdag den 8. september kl. 19 om kunstneren Jens Galschiøt.
PR-foto

Fundamentalistens far i ord
FOREDRAG: Torsdag den 8. september kan
man på Varde Bibliotek høre et foredrag om
kunstneren Jens Galschiøt.
VARDE: På Varde Torv kan
man i øjeblikket set en stor
bronzeskulptur af kunstneren Jens Galschiøt. Og
netop denne kunstner er
genstand for et gratis foredrag på Varde Bibliotek
ved kunstkritiker Erik
Meistrup. Skulpturen hedder "Fundamentalism", og
netop fundamentalisme
global opvarmning og
hungersnød er blandt de
politiske og til tider kontroversielle emner, Jens
Galschiøt tager op i sin
kunst. Også motiverne er
krasse og kan til tider være
svære at få ned: Korsfæstede gravide teenagepiger,
udsultede børn og hjemløse. Formålet er imidlertid
ikke blot at chokere, men

også at skabe dialog og
stillingtagen.
Erik Meistrup har fulgt
Galschiøt i mange år og
bl.a. lavet tv-udsendelser
om hans virke, ligesom han
i 2004 udgav biografien
”Jeg anklager” om Jens
Galschiøt. Han arbejder
desuden som redaktør,
tv-tilrettelægger og forfatter.
Foredraget er del af
kunst – og dialogprojektet
"Abrahams børn" med Jens
Galschiøt. Bag projektet
står bl.a. Varde Kommune
og Varde Kunstforening i
samarbejde med bl.a. Varde Integrationsråd, Varde
Menighedsråd, Boulevardbebyggelserne og Varde
Bibliotek.
exp

og forfatter.
Foredraget er del af kunst - og dialogprojektet
"Abrahams børn" med Jens Galschiøt. Bag projektet
står bl.a. Varde Kommune og Varde Kunstforening i
samarbejde med bl.a. Varde Integrationsråd, Varde
Menighedsråd, Boulevardbebyggelserne og Varde
Bibliotek.
© Ugeavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/27Y2UPve
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INSPIRATION: Alle har en holdning til kunst. Kunst er
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KUNST I KOMMUNEN

medicin, siger udvalgsformand Lisbet Rosendahl.
Og hun mener det rent bogstaveligt, Lisbet Rosendahl,
formand for Udvalget for Kultur og Fritid, at man i visse
tilfælde burde skrive kunst og kultur på en recept til
borgerne i stedet for medicin.
- Med en faglig baggrund som sundhedsplejerske har
jeg en holistisk tilgang til livet, der handler om det hele
menneske. Kunst rammer et eller andet i os alle. Vi
glædes, mindes, undres eller provokeres. Kunst skaber
en stemning i os, og det er medicin for sjælen. Jeg tror
på, at mange borgere vil kunne reducere deres indtag
af medicin - eller komme bedre gennem perioder med
stress og langtidssygemeldinger, hvis de i stedet fik en
recept på guidede kunst- og kulturoplevelser.
Oplevelser der naturligt også kunne kædes sammen
med visionen "vi i naturen", siger udvalgsformanden,
der på det politiske plan har kæmpet for en sådan
mulighed i årevis.

Friluftskunst
i Tinghøj

FAKTA
vARTe

INSPIRATION: Den grønne hjørnegrund i midten
af Tinghøj bliver nu en udstillingsplads.
Af Malene Wonsbek
mwo@ugeavisen.dk

Siden 2012, hvor Tinghøj Børnehave blev
revet ned, har borgerforeningen aftalt med
Varde Kommune, at de
har brugsretten på grunden. Det grønne hjørne ved
Stilbjergvej og Lerpøtvej i
Tinghøj indeholder nu
mere end blot græs og
blomster. Fremover er det
meningen, at der skal være
skiftende kunstudstillinger
på plænen.
– Grunden ligger lige
overfor Brugsen og er dermed meget central i bybil-

ledet. I 2015 begyndte en
gruppe at arbejde med
tanker og ideer til, hvordan
grunden kunne gøres mere
spændende – i form af
udstillinger eller events
med forskellig kunst, fortæller Anne Merete Nilausen, der er med i Tinghøj
Kunstforening.
Det er kunstforeningens
vision, at kunsten på hjørnegrunden i Tinghøj skal
være med til at skabe forundring og nysgerrighed,
og at kunstforeningen kan
inspirere til andre kulturelle tiltag, der også inddrager foreninger og erhvervslivet.

Kunstforeningen i Tinghøj har fået tildelt 10.000 kroner fra Varde Kommune. Bjørn Thomsen fra Varde (th) udstiller
træskulpturen, som vi ser her kaldet "To i én", og Lause Søgaard fra Billum er mester for en anden skulptur i træ. Her
står de med Anne Merete Nilausen fra Tinghøj Kunstforening. Foruden de to lokale har Leif Fogh Jakobsen fra Gredstedbro udstillet sin "Totem" i træ og metal.
Foto: Rene Hollmann

– Vi har fået masser af
positive tilkendegivelser for
projektet, der blev officielt
indviet den 20. august.

Lige nu er der tre skulpturer. Vi modtager meget
gerne henvendelser fra folk,
der ønsker at udstille på

vores plæne, siger Anne
Merete Nilausen, der kan
kontaktes på am-nilausen@mail.dk.

■ Galleriet åbnede i
januar 2015, og det ejes
af Poul Erik Bech. Det er
et galleri, udstillingssted,
åbent atelier og et fristed
for seriøse og professionelle kunstnere fra indog udland.
■ Kunstnerne kan bo,
udstille og arbejde i galleriet, der gennemsnitlig
besøges af 15-20 gæster
om dagen. Alle er velkomne i åbningstiden, hvor de
kan få en snak med
kunstneren. Galleriet er
åbent onsdag til fredag
fra klokken 13-17. Lørdage og søndage fra klokken 10-15. Hver måned er
der nye udstillinger og
nye kunstnere.
■ Stedet fungerer også
som et kulturhus med
arrangementer, livemusik, foredrag og kurser.
■ Ydeligere information
på www.varte.dk

Formand: Kunst og kultur
på recept er vejen frem
INSPIRATION: Alle har en holdning til kunst. Kunst er medicin,
siger udvalgsformand Lisbet Rosendahl.
Af Malene Wonsbek
mwo@ugeavisen.dk

Og hun mener det rent
bogstaveligt, Lisbet
Rosendahl, formand for
Udvalget for Kultur og
Fritid, at man i visse
tilfælde burde skrive kunst
og kultur på en recept til
borgerne i stedet for medicin.
– Med en faglig baggrund som sundhedsplejerske har jeg en holistisk
tilgang til livet, der handler om det hele menneske.
Kunst rammer et eller
andet i os alle. Vi glædes,
mindes, undres eller provokeres. Kunst skaber en
stemning i os, og det er
medicin for sjælen. Jeg tror
på, at mange borgere vil
kunne reducere deres indtag af medicin - eller komme bedre gennem perioder
med stress og langtidssygemeldinger, hvis de i
stedet fik en recept på
guidede kunst- og kultur-

oplevelser. Oplevelser der
naturligt også kunne kædes sammen med visionen
"vi i naturen", siger udvalgsformanden, der på det
politiske plan har kæmpet
for en sådan mulighed i
årevis.
Den kulturelle rygsæk
– Kunsten er fri. Der er
ingen facitliste, og den kan
udtrykkes på alverdens
måder, derfor er den så
berigende. Den kan bruges
meditativt, den kan skabe
samfundsdebatter, eller
politiske/religiøse opråb
som Jens Galschiøts smukke skulptur "Abrahams
børn", der står på Torvet i
Varde lige nu. At blive
inspireret, at komme ud og
forholde sig til noget nyt
og blive udfordret på vores
nysgerrighed, det er det,
kunsten også kan. Den
hjælper os på vej, og det er
berigende for vores livskvalitet, understreger Lisbet
Rosendahl, der også har

“

Det kostede
150.000 at få Jens
Galschiøts "Abrahams børn" til Varde. Pengene til
dette kunstværk er
blevet bevilliget
ekstraordinært,
Vi har mange spændende kulturelle tilbud i hele Varde Kommune, siger udvalgsformanden, der her er taget en tur til
ligesom Wadden
Foto: Leif Møller
Tide fik et kommu- Blåvand for se på Wadden Tide, verdenskunst i vandkanten.
nalt tilskud på
Se fortegnelsen over
oplevelser med i deres kul- Jeg har undret mig lige
300.000 kroner.
kunstværker i Varde Komturelle rygsæk. Nu søger vi siden og fortalt historien

Lisbet Rosendahl, formand for
udvalget for Kultur og Fritid

været med til at implementere Den Kulturelle
Rygsæk til kommunens
skolebørn fra 0. til 9. klasse.
Er det kunst?
– Kunst og kultur er for
alle og i alle aldre. Siden
2008 har skolebørn i Varde
Kommune fået helt særlige

midler til, at også børn fra
0-5 års alderen kan få en
tilsvarende ordning, siger
Lisbet Rosendahl og tilføjer.
– Jeg husker for mange
år siden, da jeg var på min
første kunstudstilling. Der
så jeg et kunstværk med en
plade på 1 x 2 meter malet
rød. En tilsvarende plade
malet blå. I det nederste
hjørne på den ene plade var
der en æggebakke til 15
æg. Meningen??? Kunst???

mange gange, så man slipper ikke lige sådan af med
visse indtryk, tilføjer Lisbet
Rosendahl med et smil.

mune på:
www.ugeavisen.dk/Varde

FAKTA
Kunst-kroner
■ I Varde Kommune gives der et driftstilskud til Janusbygningen i Tistrup på 792.000 kroner årligt.
■ Kommunens tre kunstforeninger har i år modtaget i alt
92.500 kroner.
■ Varde Kunstudvalg har i år haft et budget på 130.000
kroner.

Den kulturelle rygsæk - Kunsten er fri. Der er ingen
facitliste, og den kan udtrykkes på alverdens måder,

malet blå. I det nederste hjørne på den ene plade var

derfor er den så berigende. Den kan bruges meditativt,

der en æggebakke til 15 æg. Meningen??? Kunst???

den kan skabe samfundsdebatter, eller

Jeg har undret mig lige siden og fortalt historien

politiske/religiøse opråb som Jens Galschiøts smukke

mange gange, så man slipper ikke lige sådan af med

skulptur "Abrahams børn", der står på Torvet i Varde

visse indtryk, tilføjer Lisbet Rosendahl med et smil.

lige nu. At blive inspireret, at komme ud og forholde sig

Se fortegnelsen over kunstværker i Varde Kommune

til noget nyt og blive udfordret på vores nysgerrighed,

på:

det er det, kunsten også kan. Den hjælper os på vej, og

"Det kostede 150.000 at få Jens Galschiøts "Abrahams

det er berigende for vores livskvalitet, understreger

børn" til Varde. Pengene til dette kunstværk er blevet

Lisbet Rosendahl, der også har været med til at

bevilliget ekstraordinært, ligesom Wadden Tide fik et

implementere Den Kulturelle Rygsæk til kommunens

kommunalt tilskud på 300.000 kroner. "

skolebørn fra 0. til 9. klasse.

Lisbet Rosendahl, formand for udvalget for Kultur og

Er det kunst?

Fritid

- Kunst og kultur er for alle og i alle aldre. Siden 2008

FAKTA

har skolebørn i Varde Kommune fået helt særlige

Kunst-kroner

oplevelser med i deres kulturelle rygsæk. Nu søger vi

&#9632 I Varde Kommune gives der et driftstilskud til

midler til, at også børn fra 0-5 års alderen kan få en

Janusbygningen i Tistrup på 792.000 kroner årligt.

tilsvarende ordning, siger Lisbet Rosendahl og tilføjer.

&#9632 Kommunens tre kunstforeninger har i år

- Jeg husker for mange år siden, da jeg var på min

modtaget i alt 92.500 kroner.

første kunstudstilling. Der så jeg et kunstværk med en

&#9632 Varde Kunstudvalg har i år haft et budget på

plade på 1 x 2 meter malet rød. En tilsvarende plade

130.000 kroner.
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www.ugeavisen.dk/Varde
© Ugeavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/sZ6EuKfQ
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Alle er velkommen i Varde Kunstforening
 Ugeavisen.dk. 06.09.2016 07:00. Opdateret 07.09.2016 11:35

Vil du have gode oplevelser, så meld dig ind i Varde
Kunstforening. Man behøver ikke have forstand på
kunst eller kunstnere for at melde sig ind i Varde
Kunstforening.
Et beskedent medlemsgebyr giver ubegrænset adgang
til de fem-seks årlige udstillinger i kunstforeningens
udstillingslokaler i Varde Museum på Kirkepladsen,
samt en stribe andre aktiviteter.
- Hvis man er nysgerrig og gerne vil have en god
oplevelse, så er kunstforeningen en mulighed. En
øjenåbner til en verden fyldt med spændende
mennesker, fantasi og farver. Tag bare naboen med,
lyder opfordringen fra kunstforeningens formand
Kirsten Jensen.
H. C. Andersen i en fortolkning af kunstneren Jens
Galschiøt sammen med Kirsten Jensen, formand for
Varde Kunstforening. Galschiøts Kunst- og
dialogprojekt "Abrahams Børn" løber frem til den 10.
november på Varde Torv og ved forskellige...
Fakta
Varde Kunstforening
Stiftet i 1997. Foreningen arrangerer udstillinger,
foredrag, kunstture og kurser af forskellig art. Formålet
er at virke for udbredelsen af og interessen for den
visuelle kunst og dens tilblivelse. Foreningen har 387
medlemmer.
Yderligere information www.vardekunst.dk
© Ugeavisen.dk - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/2lAjkAg9
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Gratis: Foredrag om Jens Galshiøt
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 03.09.2016 07:33. Opdateret 09:34

Hør kunstkritiker Erik Meistrup fortælle om Jens
Galschiøt, kunstneren bag skulpturen, der står på
Torvet Ekspert i Galschiøt På torsdag 8.
september klokken 19 kan du gratis komme bag om
kunstneren Jens Galschiøt, som netop nu er aktuel
med udstillingen af den store bronzeskulptur
Fundamentalism på Varde Torv.
Fundamentalisme, global opvarmning og hungersnød
er blandt de politiske og til tider kontroversielle emner,
Jens Galschiøt tager op i sin kunst. Også motiverne er
krasse og kan til tider være svære at få ned:
Korsfæstede gravide teenagepiger, udsultede børn og
hjemløse. Formålet er imidlertid ikke blot at chokere,
men også at skabe dialog og stillingtagen.
Et andet - og ofte overset - element i Galschiøts kunst
er hans tydelige, figurative billedsprog, hvor han blandt
andet udforsker kvindekroppen og klædet som motiv.
Det ses i hans skulptur af modeskaber Erik
Mortensens Blækspruttekjole, som står i Odense.
Endelig har han også åbnet sit værksted for
utilpassede unge, der mellem bronzeforme og
kunstværker har fået en ny start på livet hos ham.
Erik Meistrup har fulgt Galschiøt i mange år og blandt
andet lavet tv-udsendelser om hans virke, ligesom han
i 2004 udgav biografien Jeg anklager om Jens
Galschiøt.
Erik Meistrup arbejder desuden som redaktør, tvtilrettelægger og forfatter.
Fakta
Foredraget Jens Galschiøt og kunsten at blive hørt og
set foregår torsdag 8. september klokken 19 på Varde
bibliotek. Billetter kan reserveres gratis på

Abrahams børn med Jens Galschiøt. Bag projektet står
blandt andet Varde Kommune og Varde Kunstforening
i samarbejde med blandt andre Varde Integrationsråd,
Varde Menighedsråd, Boulevardbebyggelserne og
Varde Bibliotek.
jens Galschiøt i sit værk Fundamentalism, som lige nu
står på torvet i varde.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/yyVyrVZK

Oversigt over lignende hits
Gratis: Foredrag om Jens Galshiøt

NYT OM Sydjylland - 03.09.2016 07:00

vardebib.dk/detsker.
Foredraget er del af kunst- og dialogprojektet
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Gratis foredrag med kunstkritiker
 GoVarde. 01.09.2016 10:09
ulla højgaard

Gratis foredrag om Jens Galschiøt med kunstkritiker
Erik Meistrup Torsdag 8/9 kl. 19 kan du gratis komme
bag om kunstneren Jens Galschiøt, som netop nu er
aktuel med udstillingen af den store bronzeskulptur
Fundamentalism på Varde Torv.
Fundamentalisme, global opvarmning og hungersnød
er blandt de politiske og til tider kontroversielle emner,
Jens Galschiøt tager op i sin kunst. Også motiverne er
krasse og kan til tider være svære at få ned:
Korsfæstede gravide teenagepiger, udsultede børn og
hjemløse. Formålet er imidlertid ikke blot at chokere,
men også at skabe dialog og stillingtagen.
Ikke kun kontroverser
Et andet - og ofte overset - element i Galschiøt kunst
er hans tydelige figurative billedsprog, hvor han bl.a.
udforsker kvindekroppen og klædet som motiv, hvilket
bl.a. kan ses i hans skulptur af modeskaber Erik
Mortensens Blækspruttekjole, som står i Odense.
Endelig har han også åbnet sit værksted op for
utilpassede unge, der mellem bronzeforme og
kunstværker har fået en ny start på livet hos ham.
Ekspert i Galschiøt
Erik Meistrup har fulgt Galschiøt i mange år og bl.a.
lavet tv-udsendelser om hans virke, ligesom han i 2004
udgav biografien Jeg anklager om Jens Galschiøt.
Han arbejder desuden som redaktør, tv-tilrettelægger
og forfatter.
Fakta:

Abrahams børn med Jens Galschiøt. Bag projektet står
bl.a. Varde Kommune og Varde Kunstforening i
samarbejde med bl.a. Varde Integrationsråd, Varde
Menighedsråd, Boulevardbebyggelserne og Varde
Bibliotek.
Jens Galshiøt er også manden bag skulpturen Survival
of the fattest - eller i folkemunde Den fede dame, som
står i Ringkøbing.
© GoVarde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/X4cZBk6F

Foredraget Jens Galschiøt og kunsten at blive hørt og
set foregår torsdag 8/9 kl. 19 på Varde bibliotek.
Billetter kan reserveres gratis på vardebib.dk/detsker.
Foredraget er del af kunst - og dialogprojektet
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Samfundskritisk kunstner kommer til Jyderup
 NordVestNyt (Kalundborg). 1 lignende hits. 31.08.2016. Side: 20

KUNSTNERMØDE:
Den danske billedkunstner Jens Galschiøt kommer på

20

HOLBÆK

SEK TION 1

besøg i Jyderup.

B&B i den gamle
købmandsgård

JYDERUP: Jens Galschiøt er en sammensat kunstner,

OVERNATNING: Kirke Eskilstrup har
fået et bed & breakfast-tilbud lige over
for stationen. Familien lejer to værelser
ud.

hvis kunstværker i form af skulpturer ofte antager en
samfundskritisk holdning.
Han kommer til Jyderup, hvor man kan møde ham den
6. september klokken 19.30.

Af Conny Probst
KIRKE ESKILSTRUP: Der er
kælet for detaljerne i de to
værelser, der tilsammen
udgør den nyåbnede Kirke
Eskilstrup Bed & Breakfast
på Stationsvej 7.
Line Storgaard Nielsen

har besøgt en hel del loppemarkeder for at finde møbler, der matcher de rustikke
afhøvlede gulve i den forhenværende købmandsgård
i Kirke Eskilstrup.
Familien har ejet den 250
kvadratmeter store ejendom
lige over for stationen i 10 år.
- Her er jo meget plads.
Jeg har længe gået og puslet med tanken om at lave et
overnatningssted, fortæller Line Storgaard Nielsen,
der har brugt en stor del af
sommerferien på at sætte de
to værelser, det fælles badeværelse og »spisestuen« på
førstesalen i stand.
- Jeg mangler stadig at
male et par steder, siger hun.

Med og uden morgenmad

De to værelser er også til-

Han har opstillet mange af sine værker i det offentlige
rum - som tavse påmindelser om en verden, der efter
hans mening ikke er i balance, og hvor udnyttelse af
verdens ressourcer og ulighed konstant er en del af
billedet.
Et af hans senere værker - fra 2012 - hedder
»Fundamentalism« - eller »Abrahams Børn«.
Kunstneren tager udgangspunkt i de store religioner.
Han viser hvad religionerne siger, og han viser såvel de
lyse som de mørke sider.
I Jyderup fortæller han om sit engagement og sine

De to lyse værelser er indrettet med nye møbler og med istandsatte
møbler i retrostil.

meldt udlejningstjenesten
Airbnb, og de første udlændinge har allerede overnattet i huset.
- Her har været folk fra
Tjekkiet og Belgien. Men
målgruppen er primært forretningsrejsende eller folk,
der mangler overnatning,
fordi de eksempelvis er på
familiebesøg eller til fest,
fortæller Line Storgaard
Nielsen, der også afhenter,
hvis man er til fest i omegnen og ikke vil køre hjem.
I weekender og ferier er
der mulighed for at tilkøbe
morgenmad.
- Selvfølgelig med hjemmebagt brød. Det hører sig til,
siger hun.
Gæsterne må også gerne
sætte sig ud i haven. Er der
børn med, må både trampolin og legehus benyttes.
- Vi ligger kun få skridt
fra stationen, og man kan
nå København på en times
tid. Jeg har været rundt omkring og samle brochurer
ind, og jeg har også skrevet
en manual med lidt om, hvad
der er af transportmuligheder, ture, seværdigheder
og så videre, fortæller Line
Storgaard Nielsen.
- Næste års projekt er at
blive tilmeldt Bed+Bike. Der
er nogle kriterier, vi skal opfylde, blandt andet aflåst cykelskur og udlån af værktøj
til eventuelle reparationer.
Det er ikke helt på plads endnu, siger hun.

NORDVESTNYT

Det er på en del af førstesalen, der er indrettet bed & breakfast.

■

ONSDAG 31. AUGUST 2016

Foto: Thomas Olsen

Samfundskritisk kunstner kommer til Jyderup
KUNSTNERMØDE:
Den danske billedkunstner Jens
Galschiøt kommer
på besøg i Jyderup.
JYDERUP: Jens Galschiøt
er en sammensat kunstner,
hvis kunstværker i form af
skulpturer ofte antager en
samfundskritisk holdning.
Han kommer til Jyderup,
hvor man kan møde ham
den 6. september klokken
19.30.
Han har opstillet mange af
sine værker i det offentlige
rum - som tavse påmindelser om en verden, der efter
hans mening ikke er i balan-

Kunstneren Jens Galschiøt
besøger Skarridsøsalen i Jyderup
tirsdag den 6. september.
PR-foto

ce, og hvor udnyttelse af verdens ressourcer og ulighed
konstant er en del af billedet.
Et af hans senere værker
- fra 2012 - hedder »Fundamentalism« - eller »Abrahams Børn«. Kunstneren
tager udgangspunkt i de
store religioner. Han viser
hvad religionerne siger, og
han viser såvel de lyse som
de mørke sider.
I Jyderup fortæller han om
sit engagement og sine grunde til at lave skulpturerne.
Det bliver et indlæg om etik,
moral og kunstens virkemidler.
På Jyderup Bibliotek er
der indtil mødet en lille udstilling med to af Galschiøts
skulpturer i mindre udgaver, ligesom man kan tage
lidt materiale om især Abrahams Børn.
Arrangører er Kulturgruppen og Holbæk Bibliotek. Foredraget foregår i
Skarridsøsalen i Jyderup.
Billetter kan fås på bibliotekerne eller ved indgangen.

grunde til at lave skulpturerne. Det bliver et indlæg om
etik, moral og kunstens virkemidler.
På Jyderup Bibliotek er der indtil mødet en lille
udstilling med to af Galschiøts skulpturer i mindre
udgaver, ligesom man kan tage lidt materiale om især
Abrahams Børn.
Arrangører er Kulturgruppen og Holbæk Bibliotek.
Foredraget foregår i Skarridsøsalen i Jyderup. Billetter
kan fås på bibliotekerne eller ved indgangen.
© NordVestNyt (Kalundborg) - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/1cGVy4HL

Oversigt over lignende hits
Samfundskritisk kunstner kommer til Jyderup

NordVestNyt (Holbæk) - 31.08.2016
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Menneskebiblioteket: Lisbeth kom helt ind bag tørklædet,
da hun lånte bogen Helene
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 30.08.2016 10:00

Lørdag kom Menneskebiblioteket til Varde Bibliotek.
Lisbeth lånte muslimen Helene. Nogle mennesker kan
læses som en åben bog, siger man.
I lørdags kunne man faktisk læse mennesker som
bøger i Menneskebiblioteket på Varde Bibliotek, som
del af dialog- og kunstprojektet Abrahams Børn.
Lisbeth Jørgensen fra Varde valgte at låne en muslim,
fordi hendes sønner har muslimske kammerater i
skolen. Hun lånte Helene Larsen, og de satte sig og
snakkede. Lisbeth ville vide, hvad tørklæderne betyder.
"Der er ikke andre regler end at profeten siger, vi skal
dække os for at vise anstændighed. Det står også i
Biblen, men i Islam fortæller profeten os hvordan,"
siger Helene.
Helene tog ikke tørklæde på med det samme, da hun
konverterede. Men da hun begyndte at gå med
tørklæde, oplevede hun, at folk begyndte at tale ned til
hende:
"Jeg har været lærer i 14 år, men en kollega begyndte
en dag at belære mig om forskellen på andetsprog og
flersproglighed og. Jeg har selv undervist i det i årevis.
Det er fordi jeg har "degraderet" mig selv. Jeg er gået
"nedad". At være dansk, blåøjet og blond er top of the
world," forklarer hun sarkastisk.
"Hvad sårer dig mest ved det, danskere kan finde på at
sige?" ville Lisbeth vide.
Du er aggressiv
"Generaliseringen af muslimske kvinder. Det mest
irriterende er, når jeg taler højt, siger folk, jeg er
aggressiv. Jeg har altid talt højt, livligt og tydeligt. Jeg
synger, og jeg er skuespiller. Men efter jeg tog tørklæde
på, har jeg fået at vide tusindvis af gange, at jeg råber,
at jeg snakker for højt.

Helene Larsen er holdt op med at gå ud i det offentlige
rum. Én hændelse har især gjort sit. Hun tog bussen
med sin datter, der var seks år.
"En mand råbte af min datter, at hendes mor var
ulækker, og at "når krigen kommer, skal vi nok finde ud
af, hvem der er de rigtige danskere." Der var ikke én i
bussen, der reagerede. Til sidst blev det for meget. Jeg
rejste mig og sagde: "tusind tak skal I have. Nu ved jeg,
hvordan det var at være jøde under 2. Verdenskrig intet har ændret sig".
Lisbeth har lånt Helene i en god halv time. men hun er
allerede kommet tæt på, og er berørt af at have "læst"
hende:
"Jeg har lært en masse i dag, og at vi ser tingene ud
fra vores eget perspektiv. Det gjorde indtryk på mig, at
du ikke kan gå rundt i det offentlige rum med din
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datter. "
Helene har været udlånt omkring 50 gange. Hun
syntes, Lisbeth var en god låner:
"Hun var oprigtigt interesseret."
Samtalen var så god, at de to kvinder blev enige om at
snakke videre over en kop kaffe, efter Helene var
"afleveret".
Lisbeth Jørgensen havde skrevet mange spørgsmål til
Helene på sin blok "Hvad laver du, når du skal have det
sjovt?" var et spørgsmål, muslimen Helene ikke før
havde fået. Menneskebogen Helene Larsen var
kommet fra København.
Helene Larsen er levende bog og én af titlerne i
Menneskebiblioteket, som lørdag fik premiere på Varde
Bibliotek og dermed i Vestjylland for første gang. Hun
er 42 år og blev muslim som voksen. Hun voksede op
med både kristendom og jødedom.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/ayex7Da

Oversigt over lignende hits
Menneskebiblioteket: Lisbeth kom helt ind bag tørklædet, da
hun lånte "bogen" Helene
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Lisbeth kom helt ind bag tørklædet, da hun lånte "bogen"
Helene
 Lokalavisen Varde. 30.08.2016. Side: 4
Nina Møller

Lørdag kom Menneskebiblioteket til Varde Bibliotek.

4

lokalavisen

Nyheder

30. august 2016

Lisbeth lånte muslimen Helene.
MENNESKEBIBLIOTEKET: Nogle mennesker kan læses
som en åben bog, siger man, men i lørdags kunne man
faktisk læse mennesker som bøger i
Menneskebiblioteket på Varde Bibliotek, som del af
dialog- og kunstprojektet Abrahams Børn.
Lisbeth Jørgensen fra Varde valgte at låne en muslim,
fordi hendes sønner har muslimske kammerater i
skolen. Hun lånte Helene Larsen, og de satte sig og
snakkede. Lisbeth ville vide, hvad tørklæderne betyder.
"Der er ikke andre regler end at profeten siger, vi skal
dække os for at vise anstændighed. Det står også i
Biblen, men i Islam fortæller profeten os hvordan,"
siger Helene.

Helene Larsen er levende bog og én af titlerne i Menneskebiblioteket, som lørdag fik premiere på Varde Bibliotek og dermed i Vestjylland for første gang. Hun er 42 år og blev muslim som voksen. Hun voksede op med både kristendom og jødedom.

lisbeth kom helt ind bag tørklædet, da
hun lånte “bogen” Helene
Lørdag kom Menneskebiblioteket til Varde
Bibliotek. Lisbeth lånte muslimen Helene.
Tekst og fotos: Nina Møller

menneskebiblioteket: Nogle mennesker kan læses som
en åben bog, siger man, men
i lørdags kunne man faktisk
læse mennesker som bøger i
Menneskebiblioteket på Varde Bibliotek, som del af dialog- og kunstprojektet Abrahams Børn.
Lisbeth Jørgensen fra Varde
valgte at låne en muslim, fordi
hendes sønner har muslimske
kammerater i skolen. Hun lånte Helene Larsen, og de satte sig
og snakkede. Lisbeth ville vide,

hvad tørklæderne betyder.
“Der er ikke andre regler
end at profeten siger, vi skal
dække os for at vise anstændighed. Det står også i Biblen,
men i Islam fortæller profeten
os hvordan,” siger Helene.
Helene tog ikke tørklæde på
med det samme, da hun konverterede. Men da hun begyndte at gå med tørklæde, oplevede hun, at folk begyndte at tale
ned til hende:

Sårende opførsel
“Jeg har været lærer i 14 år,
men en kollega begyndte en

dag at belære mig om forskellen på andetsprog og flersproglighed og. Jeg har selv
undervist i det i årevis. Det er
fordi jeg har “degraderet” mig
selv. Jeg er gået “nedad”. At
være dansk, blåøjet og blond
er top of the world,” forklarer
hun sarkastisk.
“Hvad sårer dig mest ved det,
danskere kan finde på at sige?”
ville Lisbeth vide.

Du er aggressiv
“Generaliseringen af muslimske kvinder. Det mest irriterende er, når jeg taler højt, siger
folk, jeg er aggressiv. Jeg har
altid talt højt, livligt og tydeligt. Jeg synger, og jeg er skuespiller. Men efter jeg tog tør-

Jeg har ’degraderet’ mig selv. At
være dansk, blåøjet og blond er
top of the world...
Helene Larsen, konverteret
muslim

klæde på, har jeg fået at vide
tusindvis af gange, at jeg råber,
at jeg snakker for højt.
Helene Larsen er holdt op
med at gå ud i det offentlige
rum. Én hændelse har især
gjort sit. Hun tog bussen med
sin datter, der var seks år .
“En mand råbte af min datter, at hendes mor var ulækker, og at “når krigen kommer, skal vi nok finde ud af,
hvem der er de rigtige danskere.” Der var ikke én i bussen, der reagerede. Til sidst
blev det for meget. Jeg rejste
mig og sagde: ”tusind tak skal
I have. Nu ved jeg, hvordan
det var at være jøde under
2. Verdenskrig - intet har
ændret sig”.

Lisbeth har lånt Helene i
en god halv time., men hun
er allerede kommet tæt på,
og er berørt af at have “læst”
hende:
“Jeg har lært en masse i dag,
og at vi ser tingene ud fra
vores eget perspektiv. Det
gjorde indtryk på mig, at du
ikke kan gå rundt i det offentlige rum med din datter. ”
Helene har været udlånt
omkring 50 gange. Hun syntes, Lisbeth var en god låner:
“Hun
var
oprigtigt
interesseret.”
Samtalen var så god, at
de to kvinder blev enige om
at snakke videre over en
kop kaffe, efter Helene var
“afleveret”.

Helene tog ikke tørklæde på med det samme, da hun
konverterede. Men da hun begyndte at gå med
tørklæde, oplevede hun, at folk begyndte at tale ned til
hende:
Sårende opførsel
"Jeg har været lærer i 14 år, men en kollega begyndte
en dag at belære mig om forskellen på andetsprog og
flersproglighed og. Jeg har selv undervist i det i årevis.
Det er fordi jeg har "degraderet" mig selv. Jeg er gået
"nedad". At være dansk, blåøjet og blond er top of the
world," forklarer hun sarkastisk.
"Hvad sårer dig mest ved det, danskere kan finde på at
sige? " ville Lisbeth vide.
Du er aggressiv
"Generaliseringen af muslimske kvinder. Det mest
irriterende er, når jeg taler højt, siger folk, jeg er
aggressiv. Jeg har altid talt højt, livligt og tydeligt. Jeg
synger, og jeg er skuespiller. Men efter jeg tog tørklæde
på, har jeg fået at vide tusindvis af gange, at jeg råber,
at jeg snakker for højt.
Helene Larsen er holdt op med at gå ud i det offentlige
rum. Én hændelse har især gjort sit. Hun tog bussen
med sin datter, der var seks år .
"En mand råbte af min datter, at hendes mor var
ulækker, og at "når krigen kommer, skal vi nok finde ud

Lisbeth Jørgensen havde skrevet mange spørgsmål til Helene på sin blok

“Hvad laver du, når du skal have det sjovt?” var et spørgsmål, muslimen Helene
ikke før havde fået.

Menneskebogen Helene Larsen var kommet fra København.

af, hvem der er de rigtige danskere. " Der var ikke én i
bussen, der reagerede. Til sidst blev det for meget. Jeg
rejste mig og sagde: "tusind tak skal I have. Nu ved jeg,
hvordan det var at være jøde under 2. Verdenskrig intet har ændret sig".
Lisbeth har lånt Helene i en god halv time. , men hun er
allerede kommet tæt på, og er berørt af at have "læst"
hende:
"Jeg har lært en masse i dag, og at vi ser tingene ud fra
vores eget perspektiv. Det gjorde indtryk på mig, at du
ikke kan gå rundt i det offentlige rum med din datter. "
Helene har været udlånt omkring 50 gange. Hun
syntes, Lisbeth var en god låner: "Hun var oprigtigt
interesseret. "
Samtalen var så god, at de to kvinder blev enige om at
snakke videre over en kop kaffe, efter Helene var
"afleveret".
"Jeg har 'degraderet' mig selv. At være dansk, blåøjet
og blond er top of the world..."
Helene Larsen, konverteret muslim
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© Lokalavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/yqtMs7G
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Lån et menneske på Varde Bibliotek
 GoVarde. 25.08.2016 09:12. Opdateret 11:13
ulla højgaard

Bliver en alkoholiker nogensinde rigtig ædru, er alle
muslimer terrorister og er alle overvægtige dovne? For
første gang er det nu muligt at låne et menneske på
Varde Bibliotek.
Det sker i forbindelse med kunst- og dialogprojektet
"Abrahams børn".
Lørdag den 27. august mellem 11:00-14:00 kan man
låne et menneske fra en minoritetsgruppe til 30
minutters samtale.
Foreningen Menneskebiblioteket har hidtil primært
fungeret i København, men udvider nu med
Menneskebiblioteket Vest og kommer til Varde i
forbindelse med kunst- og dialogprojektet "Abrahams
børn".
Til arrangementet kan man låne et menneske, der
repræsenterer grupper i samfundet, som ofte er udsat
for fordomme, stigmatisering eller diskrimination på
grund af personlige overbevisninger, livsstil, social
status, seksualitet eller etnisk oprindelse.
Man kan blandt andet møde en muslim, en ædru
alkoholiker, en tidligere stofmisbruger og en veganer.
Der er derfor rig mulighed for at indlede en dialog med
en person fra en del af samfundet, der måske er én
ubekendt og derigennem nedbryde fordomme og flytte
grænser.
"Lån et menneske" foregår på Varde Bibliotek Lørdag
den 27. august mellem 11:00-14:00. Arrangementet er
gratis og er en del af kultur- og dialogprojektet
"Abrahams børn." Foreningen Menneskebiblioteket har
hidtil primært fungeret i København, men udvider nu
med Menneskebiblioteket Vest.
Bibliotekschef I Varde Kommune Karsten Rimmer
Larsen:

at folk kan komme og blive oplyst, og især i en tid, hvor
meget kommunikation foregår digitalt, er det vigtigt, at
man kan stå ansigt til ansigt og samtale fredeligt med
folk, man ikke kender".
Formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde
Kommune Lisbet Rosendahl:
"Det er jo en helt særlig oplevelse på den måde uden
forbehold at kunne komme ansigt til ansigt med et
menneske, man ikke kender, og som måske er ens
diametrale modsætning. Min erfaring er, at den slags
kan flytte grænser og bryde normer."
© GoVarde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/NaoWk697

"Jeg synes, det er et super initiativ. Det handler jo om,
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Lån et menneske og slip af med dine fordomme
 TV Syd. 25.08.2016 07:49. Opdateret 10:21
Marianne Hjort Bøgh Poulsen

Bliver en alkoholiker nogensinde ædru og er
overvægtige dovne? Find ud af det på lørdag, når
Varde Bibliotek omdannes til et menneskebibliotek.
Det behøver ikke nødvendigvis at være bøger, man
låner på et bibliotek.
Lørdag den 27. august bliver der mulighed for at låne
mennesker på Varde Bibliotek.
Fra klokken 11-14 kan man låne et menneske til 30
minutters samtale, der repræsenterer grupper i
samfundet, som har været udsat fordomme,
stigmatisering eller diskrimination. Det skriver Varde
Kommune i en pressemeddelelse.
Man kan blandt andet møde en ædru alkoholiker, en
tidligere stofmisbruger, en muslim og en veganer.
- Jeg synes, det er et super initiativ. Det handler jo om,
at folk kan komme og blive oplyst, og især i en tid, hvor
meget kommunikation foregår digitalt, er det vigtigt, at
man kan stå ansigt til ansigt og samtale fredeligt med
folk, man ikke kender, siger bibliotekschefen, Karsten
Rimmer Larsen.
Arrangementet er gratis og er en del af kultur- og
dialogprojektet "Abrahams børn."
Det er foreningen Menneskebiblioteket, der hidtil har
fungeret i København, der står bag projektet.
Lån et menneske og bliv klogere.
© TV Syd - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/ET7SptYL
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Menneskelån: Lån et menneske på biblioteket
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 25.08.2016 07:07. Opdateret 26.08.2016 11:09

Varde Bibliotek udlåner mennesker i forbindelse med
Abrahams Børn Har du nogensinde tænkt, at det
kunne være spændende, interessant, afklarende, hvis
du kunne få lov at have bare en halv times samtale
med en muslim, en eks-alkoholiker,
en sexuelt misbrugt eller - en veganer? Nu kan du helt
ekstraordinært få muligheden for sådan en samtale,
når du på lørdag på Varde Bibliotek mellem klokken 11
og 14.
"Bøgerne"står klar til at blive lånt. Du dukker bare op,
og låner en af de bøger, der ikke allerede er udlånt. I
sætter jer et uforstyrret sted på biblioteket og snakker.
Det er op til jer, om I bare siger "tak for snakken" - eller
du måske siger "vi ses igen", når menneskebiblioteket
til oktober kommer til esbnerg Bibliotek.
Det er en unik chance for at tale med et menneske og
måske lære noget nyt eller blive afklaret om noget, du
har gået og tænkt på. Er muslimer vrede på
samfundet? Ødelægger eks-alkoholikere familiejulen?
Eller lever veganere af kosttilskud?
På Menneskebiblioteket kan du stille spørgsmål til
dine fordomme og møde et menneske. nm
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/jKNCNUkn

Oversigt over lignende hits
Menneskelån: Lån et menneske på biblioteket

NYT OM Sydjylland - 25.08.2016 07:00
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Lån en muslim på menneskebiblioteket
 Ugeavisen Varde. 23.08.2016. Side: 20
Karina Øhlenschlæger

En muslim, en eksalkoholiker, en tidligere
stofmisbruger og en veganer er blandt de personer,
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Ugeavisen anbefaler

UGEAVISEN
FØLGER MED

udstilling

Udstilling

underholdning

Åben vandmølle

Jens Galschiøt udstiller

Tegnere udstiller
i Janus Bygningen.

Frank Clifforth
kommer til Varde.

Nørholm vandmølle
byder indenfor

20 fremragende tegnere udstiller i Janus Bygningen, Tistrup.
Udstillingen kan ses frem til 6. oktober.
Tirsdag-søndag 13-16

Frank Clifforth kendt fra X-faktor underholder i
Varde.
Lørdag d. 3. september kl.11.15

Så er der igen mulighed for, at se Nørholm
vandmølle indefa
Møllen er åben søndag 28. august 13-17

der kan "lånes" på Menneskebiblioteket, der har åbent
en enkelt dag i Varde lørdag den 27. august.
Abrahams børn / fundamentalism kan ses på
torvet i Varde.
Udstillingen kan ses frem til den 31. august

Menneskebiblioteket findes i flere lande samt i
København, og formålet er at nedbryde fordomme.
Lånerne kan med et lån på en halv time stille
spørgsmål til de frivillige menneskebøger, der alle
oplever stigmatisering eller ses som anderledes Når

23.8 Foredrag
19.00-22.00
Foredrag KFUM's SoldaterRekreation. Næsbjerghus. Entre.

24.8 Åben værksted
09.00-12.00
Minimurerne holder åben for
interesserede. Vestervold 18.

27.8 Markedsdag
10.00
Marked på Kulturspinderiet,
Varde.

28.8 Musik i møllen
19.30
Per Nielsen giver koncert i Nørholm vandmølle. Entre.

23.8-31.8 Udstilling
Hele dagen/aften
Jens Galschiøt udstiller Fundamentalism, Varde torv.

24.8 Koncert
16.30
Sommerkoncert.
Sct. Jacobi kirke, Varde.

28.8 Åben vandmølle
13.00-17.00
Nørholm Vandmølle er åben for
interesserede.

29.8 Retshjælp
16.00-17.00
Gratis retshjælp af advokater.
Kulturhuset, Ølgod.

23.8 Kræmmermarked
10.00-15.00
Stort kræmmermarked på Kallesmærskvej i Blåvand.

26.8-28.8 Ho Fåremarked
08.00-24.00
Så er der igen det traditionsrige
Ho Fåremarked.

28.8 Koncert
14.00
Friluftsgudstjeneste.
Tambours Have.

3.9 Underholdning
11.15
Frank Clifforth fra X-faktor
underholder på Varde torv.

menneskebiblioteket åbner for udlån i Varde, er det
første gang i Vestjylland, og det sker under navnet
"Menneskebiblioteket Vest". Det er en del af kunst- og
dialogprojektet "Abrahams børn".

Månedens bog

Lån en muslim på menneskebiblioteket

ØLGOD: På Ølgod Bibliotek lyder anbefalingen i september på bogen "Spejl, skulder, blink", som er skrevet af
MENNESKESYN: Der skal sparkes til fordommene med menneskebiblioteket.
Dorthe Nors. En tragikomisk og øm fortælling om Sonja,
Af Karina Øhlenschlæger
ket, der har åbent en enkelt skebøger, der alle oplever
der midtvejs i livet er i gang med at tage kørekort, men
dag i Varde lørdag den 27. stigmatisering eller ses som
hverken kan skifte gear i kørelærerens bil eller sit eget liv. kao@jv.dk
august. Menneskebibliote- anderledes
Sonja er over fyrre, og ganske vist tog hun springet fra
Når menneskebiblioteket
ket findes i flere lande samt
det mørke Jylland til København og forsøgte at "gøre det
En muslim, en eksåbner for udlån i Varde, er
der trak én ned det ene sted til det der holdt én oppe det
alkoholiker, en tidlige- i København, og formålet
det første gang i Vestjylandet sted", men intet er helt gået, som hun havde håbet.
re stofmisbruger og en er at nedbryde fordomme.
Lånerne kan med et lån på land, og det sker under
Fortiden hænger fast, og Sonja længes tilbage til sin
veganer er blandt de
navnet "Menneskebiblioteen halv time stille spørgsbarndom og ungdom i Balling på den jyske hede. Stilen
personer, der kan "låer tragikomisk.
exp nes" på Menneskebibliote- mål til de frivillige menne- ket Vest". Det er en del af

Biblioteket er åbent klokken 11-14, og det holder til på

Wellness aften...

Varde Bibliotek.
SPA & KURBAD

Det er Fie Kock, Lilian Dølby og Helle Maegaard, der

Koldt
Koldt og
og varmt.
varmt. Inde
Inde og
og ude
ude

SAUNA & DAMP
77 varme
varme rum.
rum. Vådt
Vådt og
og tørt
tørt

står bag Menneskebiblioteket Vest.
© Ugeavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke

kunst- og dialogprojektet
"Abrahams børn".
Biblioteket er åbent
klokken 11-14, og det holder til på Varde Bibliotek.
Det er Fie Kock, Lilian
Dølby og Helle Maegaard,
der står bag Menneskebiblioteket Vest.

- kun for piger

Super hyggelige aftener med wellness i et af
Danmarks mest luksuriøse wellness-centre.
Prisen er kun kr. 300,- pr. person for adgang til
hele wellness-centret i tidsrummet 18.30-22, inkl.
saunagus, vin og sandwich - og rigelig frisk vand.

Pige wellness event for kun kr.

300,-

Onsdage
Du kan også
bestille
følgende
behandlinger
(20 minutter)
til kr. 200,pr. stk.

• Ansigtskur
• Hotstonemassage
• Wellness
massage

Fjern stress og spændinger.
Få smukkere hud
- generel velvære

• 31. august
15. september
juni
•• 14.
31. september
august
•• 28.
14. oktober
september
•• 12.
28. oktober
september
•• 26.
• 12. oktober
• 26. oktober

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en skøn
wellness-oplevelse...

Hvidbjerg Strandvej 27 · Blåvand
Info:
www.blaavandwellness.dk
Booking: info@hvidbjerg.dk
Tlf. 7527 9040
Booking bekræftes ved betaling

videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/CYXtKd9N
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Lån et menneske på biblioteket
 Lokalavisen Varde. 23.08.2016. Side: 17
nm

Varde Bibliotek udlåner mennesker i forbindelse med

Lokalavisen

Kultur

23. august 2016

17

Abrahams Børn
MENNESKELÅN: Menneskebiblioteket Vest åbner for
første gang på Varde Bibliotek lørdag 27. august
klokken 11-14. Her kan du låne et menneske at tale
med og måske lære noget nyt. Er muslimer vrede på
samfundet? Ødelægger eks-alkoholikere familiejulen?
Eller lever veganere af kosttilskud? På
Menneskebiblioteket kan du stille spørgsmål til dine
fordomme og møde et menneske.
© Lokalavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/N7fMSX8D

Det karismatiske tyske funkband spillede stemningen højt op på gymnasiets fødselsdag fredag. Vejret var varmt , og øllet i Warvath koldt. Og slush ice’en grønnere end sommertræernes blade. Foto: Henrik Møller.

Fejring af VGs 48 år med Berlinfunkband
Af Nina Møller

TiLLykke: Der var sol og hygge,  kagemand  og  øl  fredag 
19. august, da Varde Gymnasium  fejrede  skolens  48  års 

fødselsdagsfest samtidig med 
at skoleåret blev skudt i gang. 
Og ikke mindst var der amerikansk funk på tysk med Berlinerbandet  Rupert´s  Kitchen 
Orchestra fra Berlin.

"Vi oplevede bandet på en tur 
til  Berlin,  hvor  vi  hørte  dem 
spille på gaden. De har en fed 
udstråling, og jeg købte deres 
CD.  Jeg  kontaktede  dem,  og 
de ville gerne komme og spil-

le,”  fortæller  Henrik  Møller, 
som  havde  arrangeret  festen. 
Han  underviser  i  biologi  og 
idræt, men er musikalsk interesseret,  og  havde  lyst  til  at 
give eleverne en overraskende 

Ålefangst
til Varde Å Dag
Varde å dag: Ål  i  Danmark 
er ikke længere noget almindeligt syn i de danske søer og 
åer. Alligevel  fik flere børn ål 
i  deres  ketsjer,  da  de  undersøgte åen til Varde Å Dag. Det 
skriver NaturKulturVarde i en 
pressemeddelelse.
Varde  Å  Dag  blev  godt 
besøgt søndag. Og særligt en 
ting blev bemærket hos naturvejlederne  hos  NaturKulturVarde.  Ålen  som  siden  2008 
har  været  rødlistet  hos  IUCN 
(Den Internationale Union for 
Naturbeskyttelse)  blev  set  af 
flere  børn,  da  de  undersøgte 
åen.
"Ålen  har  haft  det  svært 
de  sidste  30  år.  Bestanden  er 
under  10%  af  hvad  den  var 
for 30 år siden. Derfor er den 
en yderst sjælden gæst på disse kanter. Alligevel fik flere af 
børnene en lille ål i deres ketsjer, da de deltog i vores aktiviteter til Varde Å Dag. Det er 

meget  positivt,"  sagde  Jonas 
Gadgaard,  naturvejleder  hos 
NaturKulturVarde.
Ud  over  den  opsigtsvækkende  tendens  var  Varde  Å 
Dag måske den bedst besøgte, 
siden markeringen fandt sted 
for første gang i 2012.
I Varde, ved Varde Sejlklub 
og Varde Ro klub var der også 
stor aktivitet. Ud over udstillede biler og mange lokale foreninger,  havde  NaturKulturVarde  og  Varde  Sportsfiskerforening, i et samarbejde, lavet 
mange forskellige tiltag, som 
var målrettet de yngste gæster. 
Her  var  der  konkurrence  i  at 
kaste  med  snøre,  maling  af 
træfisk, undersøgelse af åen.
Desuden  kunne  man  også 
finde  Varde  Sportsfiskerforening  i  Hodde  Forsamlingshus, hvor de blandt andet viste 
NaturKulturVardes  serie  af 
kortfilm Laksens Rejse i Varde 
Å.  
nm

musikoplevelse.
Ved  et  sammentræf  havde 
rektor  Finn  Olsen  også  hørt 
bandet i Berlin, så det virkede 
oplagt at hyre dem.
Øllene blev sørget for af sko-

lens bar Warvath, der betyder 
vadested og er det gamle navn 
for Varde. Hvorfor vente med 
at holde fest til de sædvanlige 
runde 50, når man kan øve sig 
lidt  ved de 48?

varde.lokalavisen.dk

MENNESKEBIBLIOTEKET
BESØGER VARDE BIBLIOTEK

Menneskebiblioteket skaber et dialogrum, hvor svære emner,
spørgsmål og fordomme kan drøftes uden fordømmelse
– og med dem, fordommene drejer sig om.

Lån et menneske
på biblioteket
Varde Bibliotek udlåner mennesker
i forbindelse med Abrahams Børn
MenneskeLån: Menneskebiblioteket  Vest  åbner  for  første 
gang  på  Varde  Bibliotek  lørdag 27. august klokken 11-14. 
Her kan du låne et menneske at 
tale med og måske lære noget 
nyt. Er muslimer vrede på sam-

I Menneskebiblioteket kan du “låne” et menneske fra en minoritetsgruppe,
der opfattes som udenfor normen pga. eksempelvis religion, handicap,
social status, overbevisning, livsstil, seksualitet, beskæftigelse eller etnisk
oprindelse. Lånetiden foregår som samtale mellem låneren og
“bogen”, og den varer 30 min.

En del af kunst- og dialogprojektet ’Abrahams Børn’
af kunstneren Jens Galschiøt.
Varde Bibliotek lørdag
den 27. august kl. 11-14

fundet?  Ødelægger  eks-alkoholikere  familiejulen?  Eller 
lever veganere af kosttilskud? 
På  Menneskebiblioteket  kan 
du stille spørgsmål til dine fordomme og møde et menneske.
 
nm
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Teater følger i hælene på skulptur
 Ugeavisen Varde. 23.08.2016. Side: 15
bec

DIALOG: Kunst- og dialogprojektet Abrahams Børn
fortsætter frem til 10. november.
Udstillingen på Torvet i Varde af Jens Galschiøts store
skulptur er en del af den samlede udstilling "Abrahams
Børn". Så der følger mere med, frem til udstillingen
slutter den 10. november.
Onsdag 24. august vises teaterstykket "Abrahams
døtre" klokken 19 på Brorsonskolen. TeaterTaksen har
taget udgangspunkt i den barske historie om Abraham,
der var villig til at ofre sin egen søn.
Torsdag den 25. august er der samtaleaften i
religionens tegn. Her kan man møde imam Kassem
Rachid, der vil fortælle om sin religion, og hvordan den
fungerer i hverdagen. Gennem en samtale med præst
Poul Christian Tulinius vil de to skabe en bedre
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Teater følger i hælene på skulptur
DIALOG: Kunst- og
dialogprojektet Abrahams Børn fortsætter
frem til 10. november.
Udstillingen på Torvet
i Varde af Jens Galschiøts store skulptur er en
del af den samlede
udstilling "Abrahams
Børn". Så der følger mere
med, frem til udstillingen
slutter den 10. november.
Onsdag 24. august vises
teaterstykket "Abrahams
døtre" klokken 19 på Brorsonskolen. TeaterTaksen
har taget udgangspunkt i

den barske historie om
Abraham, der var villig til
at ofre sin egen søn.
Torsdag den 25. august
er der samtaleaften i religionens tegn. Her kan man
møde imam Kassem Rachid, der vil fortælle om
sin religion, og hvordan
den fungerer i hverdagen.
Gennem en samtale med
præst Poul Christian Tulinius vil de to skabe en
bedre forståelse af religionernes indvirkning på
hinanden. Det sker på
Varde Bibliotek klokken
19.
Derudover er der etnisk

buffet i Trivselshuset på
Isbjerg Møllevej 28B. Der
er buffeter tirsdag den 24.
august, onsdag 21. september og onsdag den 26.
oktober. Det er hver gang
mellem 16.30 og 18, og
prisen er 60 kroner pr person.
Fredag 26. august klokken 15 viser Poul Christian
Tulinius, Varde Kirke,
rundt ved Galschiøts
skulptur.
Formålet med kunst- og
dialogprojektet Abrahams
Børn er at skabe en større
kulturforståelse på tværs af
religioner.
bec

Indvielse af den nye kanalsti venter
SÅ NEMT: Parkér bilen
og gå en kort eller
længere tur med guide
- og bliv kørt tilbage i
bus.
Den nye Ansager Kanalsti skal indvies søndag 28. august, hvor
lokalrådene fra byerne
Nordenskov, Næsbjerg
og Ansager sammen med
Varde Kommune har gjort
klar til en god søndag i
naturen.
Før den egentlige indvielse kl. 13 med snoreklip
og taler vil der være mulighed for at gå hele ruten
eller et kortere stykke. Der
bliver fire startsteder, hvor
besøgende kan møde op og
vandre eller cykle ned til
pladsen ved Holme Å,

Fra den gamle Stemmeværksplads
på Kanalvej og otte km i sydlig retning, kan besøgende på gåben eller
cykel nu nyde det historiske landskab.
Foto: Varde Kommune

hvor selve indvielsen foregår. Undervejs fortæller
guider om historien bag
kanalen, landskabet og
naturen. Ved alle startsteder er der parkeringsmuligheder.
Der er også pølser...
Når det røde bånd er klippet er der fællessang, grillpølser, øl og vand og aktiviteter for børn. Og man

skal ikke tænke på at trave
tilbage - efter festlighederne kan man nemlig blive
kørt i bus retur til startstederne og deres biler. Det
er gratis at deltage i indvielsen og alle kan være
med. Medbring tøj og
fodtøj efter vejret.
Ansager Kanalsti følger
den tidligere Ansager Kanal, som blev anlagt i
1941-1945 for at skaffe
vandforsyning til energiproduktion i Karlsgårdeværket.
Afhængig af hvor langt
man har lyst til at gå, kan
man vælge mellem følgende startsteder på dagen: Kl.
10.00 Stemmeværkspladsen, Kanalvej (8 km). Kl.
11.00 Hoddemarksvej (5
km). Kl. 11.45 Kærgårdsvej (3 km). Kl. 12.30 Vesterbækvej (1 km).
ahe

EL-GÅRDEN VARDE
Ndr. Boulevard 92 • Varde • Tlf. 7522 2597

Trine

Anni

Bjarne

Ida

Kjeld
Montør
Teknikgruppen

Se el-salgs avisen
på el-salg.dk

Nu også Gør Det Selv
HTH afdeling.
Altid køkkener, bad og
garderober på lager.

750 m2 fyldt med inspiration til
køkken • bad • garderobe
På 750 m2 har vi den ultimative butik for alle, der drømmer om nyt køkken, bad eller garderobe. Med
mere end 35 opstillinger tør vi godt love, at du kun behøver besøge en butik for at få al den inspiration,
du kan ønske dig.

HTH KØKKENFORUM ØLGOD
Industrivej 5 (ved fabrikken) • 6870 Ølgod
Tlf. 72147777 • www.hth.dk

- til både indvendig og udvendig maling
Vi tilbyder blandt andet:

• Autorisation i brandmaling
med brandbeskyttende maling
• Facade renovering
• Maling af sommerhuse
• Epoxy maling
• Tapesering, salg af maling til
private og meget mere....

sker på Varde Bibliotek klokken 19.
Isbjerg Møllevej 28B. Der er buffeter tirsdag den 24.

Verdens bedste
ovnrens
Kun 59,95

Din lokale malermester
Er dit sommerhus for lille?
Vi har den helt rigtige løsning!

forståelse af religionernes indvirkning på hinanden. Det
Derudover er der etnisk buffet i Trivselshuset på

Find de
helt rigtige
hvidevarer til
dit hus eller
sommerhus

Udvalgte
Philips lyskilder
2 stk.
Kun 9
99,-

Ring og få
et uforpligtende
tilbud på

4046 6399

NyhED:

Besøg vores hjemmeside
- eller kontakt os direkte på telefon 75 28 21 33

Nu også maling
af køkkenog skabslåger
Malerfirmae
e

Steen B.
Christens
se
Hjertingvej 119
6800 Varde

august, onsdag 21. september og onsdag den 26.
oktober. Det er hver gang mellem 16.30 og 18, og
prisen er 60 kroner pr person.
Fredag 26. august klokken 15 viser Poul Christian
Tulinius, Varde Kirke, rundt ved Galschiøts skulptur.
Formålet med kunst- og dialogprojektet Abrahams
Børn er at skabe en større kulturforståelse på tværs af
religioner.
© Ugeavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/l1t3FI7z
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Storstilet 50 års fødselsdag for minibyen
 Lokalavisen Varde. 23.08.2016. Side: 6
Nina Møller

Varde Minibys fødselsdagsfest blev holdt lørdag med
humoristiske taler, trylleri, lirekassemusik og
fællessang
50 ÅR: Hvis det ikke var for minimurerne og alle de
andre frivillige, ville Varde Miniby aldrig være blevet
bygget. Entusiasmen og glæden bærer projektet, ja, der
er tale om "grov udnyttelse af frivilligt arbejde", som
borgmester Erik Buhl med glimt øjet sagde i sin tale til
minibyen lørdag eftermiddag.
Noget for alle Gæsterne strømmede til i det gode vejr,
og selv børnene ragede op over minibyens tage, mens
de guffede saltstænger og drak cola. , mens de voksne

6

Storstilet 50 års fødselsdag
for minibyen
Varde Minibys fødselsdagsfest blev
holdt lørdag med
humoristiske taler,
trylleri, lirekassemusik og fællessang
Tekst og fotos: Nina Møller

50 år: Hvis det ikke var for
minimurerne og alle de andre
frivillige, ville Varde Miniby aldrig være blevet bygget. Entusiasmen og glæden
bærer projektet, ja, der er tale
om “grov udnyttelse af frivilligt arbejde”, som borgmester
Erik Buhl med glimt øjet sagde
i sin tale til minibyen lørdag
eftermiddag.

Noget for alle
Gæsterne strømmede til i
det gode vejr, og selv børnene ragede op over minibyens
tage, mens de guffede saltstænger og drak cola., mens de
voksne næsten kom i tumult
ved kaffebordet med de lækre
gourmetmuffins.
Nede bag i haven satte Jens
Jager gang i en helt lille børnefødselsdag med fjollet trylleri
og sanglege som Fader Abraham - som en hilsen til den
igangværende udstilling Abra-

Varde Garden sørgede for at gøre festen ekstra festlig. VG har lige været i Polen.

hams Børn.
Hans Kaarde Gundesen spillede op til fællessang og gav
den som vægter i det afsluttende indslag.

Miniby. Varde Miniby har derfor direkte været med til at vi
også fik en miniby,” fortæller
han.

Særligt inviteret

Varde Miniby var den første
af sin art bygget som en tro
kopi, af Varde som den så ud i
1860erne.
Faaborg Miniby er også en
tro kopi, men husene daterer
op til 1890erne.
Som med alt andet murværk kræver minibyens huse
også vedligeholdelse, så der
skal også lyde et hip hurra for de hårdt arbejdende
minimurere.

En særlig æresgæst var Hartvig
Fritzen, som var blevet inviteret med officielt brev fra Varde
Kommune. Han er formand
for Faaborg Miniby, der fik
lagt første sten i 1992, foranlediget af en avisartikel om Varde Miniby.
“Det var to beborere på plejehjemmet, som læste om Varde Minibys 25 årsjubilæum og
fik lyst til at bygge en Faaborg

Vejrguderne var milde lørdag til 50 årsjubilæet, og festen blev godt besøgt. Der var masser af underholdning for alle.

Tro kopi

Formand for Faaborg Miniby, Hartvig Fritze, var inviteret af Varde Kommune.

Borgmesteren minglede og hyggede.

SENSOMMER SALE I ELCYKLER
STORE BESPARELSER PÅ NOGLE AF

ÅRETS TOP MODELLER
Kalkhoff Integrale 10

næsten kom i tumult ved kaffebordet med de lækre

før 26.999

Nu 24.999,-

Med navigation - 17 Ah batteri

Bh Emotion Evo Jet før 20.999 Nu 19.999,Baghjulsmotor - integreret batteri 12 Ah batteri

gourmetmuffins.

Koga E-xtention

før fra 22.648

Nu fra 19.999,-

I-on baghjulsmotor - fra 8.8 Ah til 17 Ah batteri

Nede bag i haven satte Jens Jager gang i en helt lille

Gazelle Cityzen C8

børnefødselsdag med fjollet trylleri og sanglege som

MBK AX-ion 2.2

Fader Abraham - som en hilsen til den igangværende

Nishiki citybike

før 19.999

Bosch centermotor -11.1 Ah batteri
før 19.999

Yamaha centermotor -11,1 Ah batteri
før fra14.999

Nu 17.499,-

Nu Fra 17.999,Nu fra 12.499,-

Promovec forhjulsmotor - fra 7.8 Ah til 13.6 Ah batteri

udstilling Abrahams Børn.
Hans Kaarde Gundesen spillede op til fællessang og

Lokalavisen

Nyheder

23. august 2016

Banegården
Stationspladsen 3
Varde 25 85 40 90
Landsdelens største udvalg i elcykler, altid mere end 50 forskellige modeller

-

Åben 10-17 lør10-14

-

Se mere på www.arnfreds.dk

gav den som vægter i det afsluttende indslag.
Særligt inviteret En særlig æresgæst var Hartvig
Fritzen, som var blevet inviteret med officielt brev fra
Varde Kommune. Han er formand for Faaborg Miniby,
der fik lagt første sten i 1992, foranlediget af en
avisartikel om Varde Miniby.
"Det var to beborere på plejehjemmet, som læste om
Varde Minibys 25 årsjubilæum og fik lyst til at bygge en
Faaborg Miniby. Varde Miniby har derfor direkte været
med til at vi også fik en miniby," fortæller han.
Tro kopi Varde Miniby var den første af sin art bygget
som en tro kopi, af Varde som den så ud i 1860erne.
Faaborg Miniby er også en tro kopi, men husene
daterer op til 1890erne.
Som med alt andet murværk kræver minibyens huse
også vedligeholdelse, så der skal også lyde et hip hurra
for de hårdt arbejdende minimurere.
© Lokalavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/FHP2jW7X
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50 år: Storstilet 50 års-fødselsdag for minibyen
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 23.08.2016 08:00

Varde Minibys fødselsdagsfest blev holdt lørdag med
humoristiske taler, trylleri, lirekassemusik og
fællessang Hvis det ikke var for minimurerne og alle
de andre frivillige, ville Varde Miniby aldrig være blevet
bygget.
Entusiasmen og glæden bærer projektet, ja, der er tale
om "grov udnyttelse af frivilligt arbejde", som
borgmester Erik Buhl med glimt øjet sagde i sin tale til
minibyen lørdag eftermiddag.
Noget for alle
Gæsterne strømmede til i det gode vejr, og selv
børnene ragede op over minibyens tage, mens de
guffede saltstænger og drak cola. mens de voksne
næsten kom i tumult ved kaffebordet med de lækre
gourmetmuffins.
Nede bag i haven satte Jens Jager gang i en helt lille
børnefødselsdag med fjollet trylleri og sanglege som
Fader Abraham - som en hilsen til den igangværende
udstilling Abrahams Børn.
Hans Kaarde Gundesen spillede op til fællessang og
gav den som vægter i det afsluttende indslag.
Varde Garden sørgede for at gøre festen ekstra festlig.
VG har lige været i Polen.
Særligt inviteret
En særlig æresgæst var Hartvig Fritzen, som var
blevet inviteret med officielt brev fra Varde Kommune.
Han er formand for Faaborg Miniby, der fik lagt første
sten i 1992, foranlediget af en avisartikel om Varde
Miniby.
"Det var to beborere på plejehjemmet, som læste om
Varde Minibys 25 årsjubilæum og fik lyst til at bygge en
Faaborg Miniby. Varde Miniby har derfor direkte været
med til at vi også fik en miniby," fortæller han.

Formand for Faaborg Miniby, Hartvig Fritze, var
inviteret af Varde Kommune.
Tro kopi
Varde Miniby var den første af sin art bygget som en
tro kopi, af Varde som den så ud i 1860erne.
Faaborg Miniby er også en tro kopi, men husene
daterer op til 1890erne.
Som med alt andet murværk kræver minibyens huse
også vedligeholdelse, så der skal også lyde et hip hurra
for de hårdt arbejdende minimurere.
Borgmesteren minglede og hyggede.
Vejrguderne var milde lørdag til 50 årsjubilæet, og
festen blev godt besøgt. Der var masser af
underholdning for alle.
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© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/fDkWIU1L
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Lån et menneske på biblioteket
 Jydske Vestkysten Billund. 2 lignende hits. 23.08.2016. Side: 9
Anne Hedegaard

VARDE: Er muslimer vrede på samfundet? Er det
JYDSKEVESTKYSTEN

TIRSDAG 23. AUGUST 2016

VARDE

NOR

farligt at invitere en eks-alkoholiker til en

9

Birgit Pedersen vil lægge
navn til, at det er problematisk at være nabo til plejehjemmet. En række andre
naboer er enige, men vil
ikke stå frem.

familiemiddag med vin? Og hvorfor kan veganere ikke

Foto: Morten Nielsen

bare spise almindeligt?
Spørgsmål som disse bliver det nu muligt at stille, når
Varde Bibliotek for første gang låner mennesker ud

FA K TA

Ansvarsområder
■ I kommunen er det institutionerne, som har ansvaret for
bygningsvedligeholdelse.
■ Det er således social og
sundhed, der har det overordnede ansvar for bygningerne, og ikke plan og teknik.
■ Det samme gælder, hvis en
skole skal bygges om. Så er
det Udvalget for Børn og
Undervisning, der har ansvaret.

lørdag 27. august kl. 1114. På Menneskebiblioteket
Vest kan du låne et menneske fra en minoritetsgruppe
til samtale i 30 minutter. -Menneskebiblioteket har
indtil nu primært eksisteret i København, men åbner nu
for første gang dørene i Vestjylland under navnet
"Menneskebiblioteket Vest" i forbindelse med kunst- og
dialogprojektet "Abrahams børn" med kunstner Jens
Galschiøt, som afvikles i samarbejde mellem Varde
Kommune, Varde Kunstforening, Varde menighedsråd,
Varde Integrationsråd og Varde Bibliotek.
Til arrangementet kan du bl.a. låne en muslim, en
eksalkoholiker, en tidligere stofmisbruger, en veganer
og flere andre "menneskebøger". Det koster ikke noget.
Det er tre lokale ildsjæle Fie Kock, Lilian Dølby og Helle

Naboer er frustrerede
over ukrudt ved plejehjem
Misligholdt: I de seneste to år er de udendørs arealer ved Vinkelvejcentret i Ølgod misligholdt til naboernes stigende frustration.
Af Morten Nielsen,
mni@jv.dk

ØLGOD:
Vildtvoksende
ukrudt og et skilt, der næsten er ulæseligt på grund af
skidt, er et syn, som borgere
i Ølgod er trætte af.
Der er så meget ukrudt
ved plejehjemmet Vinkelvejcentret i Ølgod, at det ik-

ke er en kommunal bygning
værdigt.
Det mener en række naboer til plejehjemmet, som
JydskeVestkysten har talt
med.
Kun en enkelt nabo vil stille op og lægge navn til kritikken af den kommunale
standard, når det kommer
til udendørs arealer. Det er

Birgit Pedersen, der bor på
Bøgevej - lige ved Vinkelvejcentret.
– Jeg er bekymret for huspriserne, siger hun.
Flere naboer, der ønsker
anonymitet i JydskeVestkysten, giver hende ret. Det er
ikke et kønt syn, man mødes med i villakvarteret på
Vinkelvej
og
Bøgevej.

Ukrudtet ved plejehjemmet
er da efterhånden også blevet et samtaleemne, siger
naboerne. De mener, at det
vil gøre det sværere at sælge
et hus, hvis standarden ikke
hæves.

Politisk ansvar
Det er i de seneste to år, at
det for alvor er blevet et pro-

blem, at udendørs arealerne
misligholdes, mener naboerne.
Det er formanden for Udvalget for Social og Sundhed
i Varde Kommune, Thyge
Nielsen (V), der har det politiske ansvar for plejehjemmene og dermed også de
udendørs arealer på Vinkevej/Bøgevej.

Lån et menneske på biblioteket
Af Anne Hedegaard,
ahe@jv.dk

VARDE: Er muslimer vrede
på samfundet?
Er det farligt at invitere en
eks-alkoholiker til en familiemiddag med vin?
Og hvorfor kan veganere

ikke bare spise almindeligt?
Spørgsmål som disse bliver det nu muligt at stille,
når Varde Bibliotek for første gang låner mennesker
ud lørdag 27. august kl. 1114. På Menneskebiblioteket
Vest kan du låne et menneske fra en minoritetsgruppe

til samtale i 30 minutter.Menneskebiblioteket
har
indtil nu primært eksisteret
i København, men åbner nu
for første gang dørene i
Vestjylland under navnet
"Menneskebiblioteket Vest"
i forbindelse med kunst- og
dialogprojektet "Abrahams

Sommerhus-

FERIE

børn" med kunstner Jens
Galschiøt, som afvikles i
samarbejde mellem Varde
Kommune, Varde Kunstforening, Varde menighedsråd,
Varde Integrationsråd og
Varde Bibliotek.
Til arrangementet kan du
bl.a. låne en muslim, en eks-

– Der er ingen, der har
henvendt sig til mig med
kritik af de udendørs arealer
på plejehjemmet. Men jeg
vil undersøge sagen, siger
Thyge Nielsen.
Indtil da vil han ikke kommentere, om han finder den
udendørs vedligeholdelse
på Vinkelvejcentret kritisabel.

Bilist med
sprit i blodet

alkoholiker, en tidligere
stofmisbruger, en veganer
og flere andre "menneskebøger". Det koster ikke noget.
Det er tre lokale ildsjæle
Fie Kock, Lilian Dølby og
Helle Maegaard, der står bag
Menneskebiblioteket Vest.

VARDE: En 57-årig kvinde
fra Vardes opland blev
mandag 18.00 standset af
politiet, da hun kom kørende ad Sønderled i Varde.
Det viste sig, at kvinden
kørte med for meget sprit i
blodet, så hun måtte afgive
bec
en blodprøve.

Skal din familie holde ferie, en forlænget weekend eller bare et par fridage
i et sommerhus? Så finder du hver uge billige og gode sommerhustilbud fra
private og professionelle udlejere i Gul&Gratis!
Kig under rubrik 395

Gul&Gratis

- Vi ved hvad der sælger!

Maegaard, der står bag Menneskebiblioteket Vest.
© Jydske Vestkysten Billund - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/GCX2Ji5
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Religionsmøde:Samtaleaften i religionens tegn
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 22.08.2016 07:00. Opdateret 23.08.2016 11:07

Debatrækken til Abrahams Børn starter op med mødet
mellem Imam Kassem Rachid og Præst Poul Christian
Tulinius. De vil begge fortælle om deres re ligion og
hvad tro betyder for dem.
Gennem samtale og debat vil de to skabe en bedre
forståelse af religionernes indvirkning på hinanden.
Dette er dem første debataften i rækken af
arrangementer til Abrahams Børn, og det sker på Varde
Bibliotek 25. august klokken 19.00-21.00. En halv time
inden aftenen starter, vil Poul Christian Tulinius være at
finde ved værket på torvet for at give en kort
rundvisning.
Billetter til arrangement kan reserveres på Varde
Bibliotek på vardebib.dk/detsker.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/18HW5wZV
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Religionsmøde:Samtaleaften i religionens tegn
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Samtaleaften i religionens tegn
 Jydske Vestkysten Varde. 22.08.2016. Side: 4
exp

VARDE: Debatrækken, som følger udstillingen
Abrahams Børn, indledes med mødet mellem imam

4

VARDE

OVA

MANDAG 22. AUGUST 2016

JYDSKEVESTKYSTEN

VARDE Å DAG – DE N GO D E SMAG I H OD D E

Kassem Rachid og præst Poul Christian Tulinius. De
vil begge fortælle om deres religion, og hvad tro
betyder for dem.
Så går starten.
Foto: Henrik Cramon

Gennem samtale og debat vil de to gerne være med til
at skabe en bedre forståelse af religionernes
indvirkning på hinanden.
Arrangementet kan opleves på Varde Bibliotek torsdag
25. august kl. 1921. En halv time forinden kan man
møde Poul Christian Tulinius ved Jens Galschiøts
kunstværk på torvet for at give en kort rundvisning.
Billetter til arrangement kan reserveres på Varde
Bibliotek på vardebib.dk/ detsker
© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/ueYdrHhP

HODDE: Søndag valfartede
folk fra området til Varde Å
Dag i Hodde. Det gode vejr
og de foregående års succes trak gæster fra starten
klokken ti og frem til lukkelid klokken 16.

I Hodde Forsamlingshus
havde man igen i år sat den
gode smag i centrum. De
mange udstillere bød på
smagsprøver af kager, vin,
honning og pølse fra producenter i området.

Hele fire stande primært
med oste fyldte god i både
forsamlingshuset og i det
samlede smagsindtryk.
På billedet ses Chriss
Hedeager med sit udvalg af
økologiske oste og pølser.

Vardes kvinder tabte i Ballerup
Af Klaus Hansen

Fodbold: 3F Ligaen kvinder: BSF-Varde IF: 3-0 (2-0)
– Det er lidt en bitter pille at
sluge, da vi havde håbet at
score og sikre os point i Ballerup, sagde Vardes træner
for 3F-liga-mandskabet efter 3-0 nederlaget mod BSF.
Vardenserne
begyndte
kampen rigtig godt, og især
forsvaret gjorde det rigtig
fint, da hjemmeholdet ikke
rigtig kom til nogle chancer.
Det blev også til enkelte
gode forsøg til gæsterne,
men det lykkedes ikke at
score. I det 29. minut slog

Ballerup i stedet til, og og efter et hjørnespark gjorde
sjællænderne det til 1-0. Et
mål, der blev sat ind af Laura Guldberg Pedersen. Derefter overtog BSF mere af
spillet, og to minutter før
pausen nettede Pernille Larsen til halvlegsresultatet
2-0.
I pausen blev der talt med
store bogstaver fra Vardes
trænerduo, men alligevel
blev udeholdet presset tilbage på banen i anden halvleg. Forsvaret stod dog stadig godt, og først i det 88.
minut faldt den endelig afgørelse, da Nicoline Julie
Andreasen gjorde det til 3-0

til hjemmeholdet. I slutfasen havde Varde igen mulighed for at score det første
mål i 3F Ligaen og dermed
pynte lidt på slutresultatet,
men det lykkedes altså ikke.
– Vi er i løbet af anden
halvleg så uheldige at løbe
ind i nogle skader, og det er
træls. Den ene skade var hos
målmand Ida Rindom, som
slog en finger, og det betød,
at hun så lidt uheldig ud ved
den sidste scoring, tilføjede
den skuffede Varde-træner.
VIF har muligheden for at
rejse sig, når holdet på fredag klokken 18.45 tager
imod Odense Q på Sydbank
Stadion i Varde.

Samtaleaften i religionens tegn
VARDE: Debatrækken, som
følger udstillingen Abrahams Børn, indledes med
mødet mellem imam Kassem Rachid og præst Poul
Christian Tulinius. De vil
begge fortælle om deres
religion, og hvad tro betyder for dem. Gennem

samtale og debat vil de to
gerne være med til at skabe
en bedre forståelse af religionernes indvirkning på
hinanden.
Arrangementet kan opleves på Varde Bibliotek
torsdag 25. august kl. 1921. En halv time forinden

40

Fabriksdirektør Ole Fuglsang
havde tirsdag den 26. juli
40 års jubilæum i vores
virksomhed.
I den anledning vil det glæde
os at se forretningsforbindelser og venner af huset
til jubilæumsreception
torsdag den 25. august
kl. 14.00 - 16.00
hos
Smurfit Kappa Danmark
Malervej 15
6800 Varde

kan man møde Poul Christian Tulinius ved Jens
Galschiøts kunstværk på
torvet for at give en kort
rundvisning.
Billetter til arrangement
kan reserveres på Varde
Bibliotek på vardebib.dk/
exp
detsker

Traktor påkørte
71-årig bilist

Stående
padlede
ned af
Varde Å
Stand Up Paddle: Som en del af Varde Å Dag
havde Surf'n'Fun fra Middelfart arrangeret en
tur på SUP Boards ned af Varde Å.
KARLSGÅRDE/VARDE: Deres SUP Boards er
helt forskellige.
Henrik Klausen fra Varde har et oppustelig bræt, der uden luft næsten intet
fylder. Den kan komme med i bagagerummet på ferie, så han kan padle ned af Italiens floder og åer. Hjemme i Danmark er
det oftest på Nysø eller på stranden, han
bruger sit bræt.
– Det giver anderledes naturoplevelser,
siger han.
Vicki Bareuther fra Ringkøbing har et
fast bræt, der kan flyde forholdsvis hurtig
og som er god til lange ture. Den har hendes ryg det også bedre med, fortæller hun.
Hun tager ofte lange ture på Ringkøbing
Fjord på sit bræt.
Men i dag er det Varde Å, det gælder.

Det er Varde Å Dag, og derfor har en SUP
Boards-forhandler i Middelfart, Surf'n'Fun,
inviteret til en tur ned af åen.

God motion - og for alle
Et SUP Board er vel egentlig et stort surfbræt, men der følger en åre med, og på
brættet padler man derfor på vandet. SUP
står for Stand Up Paddle.
Det er Morten Juul Madsen fra
Surf'n'Fun, der står for dagens arrangement. Han mener, at SUP Boards er nemme
at lære at bruge i forhold til for eksempel
at lære at surfe.
– Det fede er, at alle kan være med, siger
han.
En anden ting er, at det ifølge Morten
Juul Madsen er god motion. Hele kroppen

STARUP: Lørdag aften kørte
en traktor i nordlig retning
ad Birkehøjvej, da føreren i
krydset ved Tingvejen
overtrådte sin vigepligt og
påkørte en personbil med
en 71-årig mand bag rattet.
Traktorføreren parkerede
ikke langt derfra for at
høre, om den 71-årige havde det godt, hvorefter traktorføreren kørte fra stedet.
Den 71-årige kom ikke til
skade, oplyser vagtchef
Søren Strægaard fra Syd- og
Sønderjyllands Politi.

nst
Vicki Bareuther og Henrik Klausen snakker om forskellene på deres
to boards. Den ene er et rigtig bræt, mens det andet er oppustelig.
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Abrahams Børn: Imam og præst snakker sammen
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 20.08.2016 10:27. Opdateret 12:28

I debatrækken til Abrahams Børn-udstillingen bliver
der en samtaleaften i religionens tegn. Det starter op
med mødet mellem Imam Kassem Rachid og Præst
Poul Christian Tulinius. De vil begge fortælle om deres
re ligion og hvad tro betyder for dem.
Gennem samtale og debat vil de to skabe en bedre
forståelse af religionernes indvirkning på hinanden.
Arrangementet kan opleves på Varde Bibliotek 25.
august klokke 19-21. En halv time inden aftenen starter
vil Poul Christian Tulinius være at finde ved værket
Fundamentalism på torvet for at give en kort
rundvisning.
Billetter til arrangement kan reserveres på Varde
Bibliotek på vardebib.dk/detsker.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/naxDcFfo

Oversigt over lignende hits
Abrahams Børn: Imam og præst snakker sammen

NYT OM Sydjylland - 20.08.2016 10:07

Side 51 af 123

Artikler - Varde Kommune

Uddrag

Abrahams Børn: Døtrene åbner ballet
 NYT OM Sydjylland. 2 lignende hits. 20.08.2016 09:25. Opdateret 11:26

Abrahams Døtre åbner arrangementrækken for
kunstudstillingen Abrahams Børn. Det er første skud
på stammen af arrangementer i forlængelse af
udstillingen Abrahams Børn af Jens Galschiøt. Den
24. aug.
viser TeaterTasken teaterstykket, som har sit
udgangspunkt i den barske historie om Abraham der
var villig til at ofter sin egen søn.
På Brorsonskolen kan I møde Yrsa og Yusraa. Yrsas
mor er fra Danmark og Yusraas mor fra Tyrkiet, men
de har samme far, eller rettere sagt de havde, for han
er død... Mens de to halvsøtre gør boet op, vælder
fælles minder frem og de husker deres fars fortælling
om Abraham. Stykket åbner op for flere problematikker
og muligheder ved kultur- og religionsmødet mellem
mennesker, der kommer fra forskellige kulturer og
religioner.
Stykket kan opleves den 24. aug. kl. 19.00 på
Brorsonskolen.
Der er en max. på 50 deltagere. Tilmelding til
ssre@varde.dk

Abrahams Døtre på Brorsonskolen

GoVarde - 20.08.2016 06:14

Abrahams Døtre er også en del af læringstilbuddet til
skolerne i Varde Kommune. Samme dag vises stykket
for lærere i kommunen.
Inden stykket, er der mulighed for en kort fortælling
om udstillingen på Varde Torv. Rundvisningen starter
kl. 18.30 ved skulpturen på Varde Torv.
© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/iJmXEI7P

Oversigt over lignende hits
Abrahams Børn: Døtrene åbner ballet

Lokalavisen Budstikken Varde - 20.08.2016 09:04
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Abrahams Døtre går på scenen
 Jydske Vestkysten Varde. 20.08.2016. Side: 4
exp

VARDE: "Abrahams Døtre" er første skud på stammen
af arrangementer i forlængelse af udstillingen
"Abrahams Børn" af Jens Galschiøt. Onsdag 24.

4

VARDE

OVA

LØRDAG 20. AUGUST 2016

JYDSKEVESTKYSTEN

Buhl glad for
fund af ubåd
Attraktion: Det er næsten 100 år siden,
at ubåd gik på bunden vest for Blåvand.
Det kan styrke områdets turistprofil.

august viser TeaterTasken teaterstykket, som har sit
udgangspunkt i den barske historie om Abraham, der
var villig til at ofre sin egen søn.
I stykket møder publikum Yrsa og Yusraa. Yrsas mor er
fra Danmark og Yusraas mor fra Tyrkiet, men de har
samme far, eller rettere sagt de havde, for han er død.
Mens de to halvsøstre gør boet op, vælder fælles
minder frem, og de husker deres fars fortælling om
Abraham.
Stykket berører problemer og muligheder i kultur- og
religionsmødet mellem mennesker fra forskellige
baggrunde.
Stykket opføres kl. 19.00 på Brorsonskolen.
© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og

Af Morten Nielsen,
mni@jv.dk

BLÅVAND: En ubåd fra første
verdenskrig er netop fundet
cirka ti km vest for Blåvandshuk Fyr.
Det er dykkerfirmaet JDContractor, der har fundet
ubåden på en ekspedition
udsendt af Sea War Museum
Jutland i Thyborøn.

Skaber omtale
Varde borgmester, Erik Buhl
Nielsen (V), er glad for fundet.
– Det er godt med sådanne
begivenheder, der skaber
omtale og interesse for området, vurderer Erik Buhl

Abrahams Døtre
går på scenen
VARDE: "Abrahams Døtre"
er første skud på stammen
af arrangementer i forlængelse af udstillingen
"Abrahams Børn" af Jens
Galschiøt.
Onsdag 24. august viser
TeaterTasken teaterstykket, som har sit udgangspunkt i den barske historie
om Abraham, der var villig
til at ofre sin egen søn.
I stykket møder publi-

Nielsen, der mener, at ubåden kan styrke Varde Kommunes turistprofil.
Han vurderer, at der nu
kommer tv og andet fokus
på den gamle undervandsbåd.
Det er en tysk ubåd af typen UC 30, der for omkring
100 år sejlede i området, og
siden april 1917 har holdt
sig skjult på havbunden ved
sandrevlen Horns Rev.
Vraget ligger på 17 meters
dybde. Der er 18 miner og
seks torpedoer med aktivt
sprængstof ved ubåden.
Skibstrafikken må fortsat
gerne sejle hen over den,
som praksis har været i de
forløbne næsten 100 år.
kum Yrsa og Yusraa. Yrsas
mor er fra Danmark og
Yusraas mor fra Tyrkiet,
men de har samme far,
eller rettere sagt de havde,
for han er død. Mens de to
halvsøstre gør boet op,
vælder fælles minder frem,
og de husker deres fars
fortælling om Abraham.
Stykket berører problemer og muligheder i
kultur- og religionsmødet
mellem mennesker fra
forskellige baggrunde.
Stykket opføres kl. 19.00
exp
på Brorsonskolen.

w w w. v a r d e b i b . d k

Samtaleaften i religionens tegn
Imam Kassem Rachid fortæller om
sin religion og om, hvordan den
fungerer i hverdagen.
Gennem samtale med præst Poul
Christian Tulinius skaber de to en
bedre forståelse af religionernes
indvirkning på hinanden.
• Varde Bibliotek torsdag den 25. august kl. 19--21
Gratis. Bestil billet på www.vardebib.dk/detsker

Menneskebiblioteket besøg
ger
Varde Bibliotek
Menneskebiblioteket skaber et dialogrum,
hvor svære emner, spørgsmål og fordomme
kan drøftes uden fordømmelse – og med dem,
fordommene drejer sig om.
I Menneskebiblioteket kan du ”låne” et menneske fra en minoritetsgruppe, der opfattes
som udenfor normen pga. eksempelvis
religion, handicap, social status, overbevisning,
livsstil, seksualitet, beskæftigelse eller etnisk oprinddelse.

På Varde Gymnasium går der 650 elever fordelt på gymnasiet og hf-kurset.

Til lykke: I 1968 åbnede Varde Gymnasium for første gang dørene for byen. Skolens
48-års fødselsdag blev fejret med en fest for skolens elever.
Af Tina Berthels,
vik_varde@jv.dk

VARDE: Åbningstalen blev
holdt på tysk, da rektor Finn
Olsen bød op til fest på Varde Gymnasium, og det gjorde den nok, fordi det tyske
band, Ruperts Kitchen Orchestra, skulle åbne festen.
Skolens 48-års fødselsdag
var egentlig et skalkeskjul
for at finde en passende an-

ledning til at få bandet til
Varde Gymnasium, og så
faldt gymnasielevernes første fredagscafé sammen
med fødselsdagen.
– Der er altid en god anledning til at holde en fest, og vi
vil gerne gøre noget ud af
det for de unge. Vi vil gerne
give dem oplevelser både i
undervisningen, og når de
har fri. På den måde kan vi
være med til at skabe kultur-

POLITI

Tyve smadrede
rude og stjal
billig lampe
VARDE: Der blev natten til
torsdag smadret en rude i
en udestue i en villa på
Ortenvej i Varde.
Der var ikke indbrud.
Men der forsvandt en lampe til 300 kroner, som i
øvrigt ikke er forsynet med
mni
en skærm.

Lånetiden foregår som samtale mellem låneren og ”bogen”,
og den varer 30 min.
En del af kunst- og dialogprojektet ’Abrahams Børnn’ af kunstneren
Jens Galschiøt.

Få de bedste lokale deals i din indboks

Tilmeld dig på Deal.dk/vind

Indbrud
i Ansager
ANSAGER: Syd- og Sønderjyllands Politi modtog
fredag først på aftenen en
anmeldelse om et indbrud i
en villa på Eghøjvej i Ansager. Ved redaktionens
slutning var der endnu ikke
overblik over hvad der
eventuelt var blevet stjålet
ved indbruddet.
Ligeledes fik man anmeldelse om et indbrud på
adressen Savvænget 12 i
Varde.
Heller ikke herfra var
politipatruljen nået hjem
til stationen, hvorfor vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Anders
Hansen, kunne fortælle om
indbruddet i detaljer. pto

• Varde Bibliotek lørdag den 27. august kl. 11-114

må ikke videreformidles eksternt.

va r d e B I B L I O T e K

Foto: Chresten Bergh

48-årig gymnasium
blev fejret for fuld musik

En del af Jysk Fynske Medier

Klik et job i Syddanmark

bevidste, unge mennesker,
fortæller Finn Olsen.

Sætter pris på samvær
Og det lader da også til, at
arrangementet faldt i god
jord hos de unge gymnasieelever, der kølede af i solen
med Bacardi, vodka-slushice og kagemand.
– Det er vildt lækkert med
kage, og bandet er også
godt, griner Jeanine Ander-

sen.
– Men altså, det er helt
vildt fedt, at vi har mulighed
for at være sammen, også
når vi ikke går i skole. Det giver os nemlig et andet og
bedre sammenhold, siger
hun.
– Og vi skal jo have andet
sammen end bare skolegang, og der er fredagscaféen og festerne en god mulighed for os.

Vardes damer
går efter sejr
AF Klaus Hansen

Vardes nyoprykkede damer
i 3F-Ligaen skal lørdag på
langtur, da holdet på udebane møder BSF fra Ballerup.
Vardenserne fik en flot begyndelse på turneringen i
søndags, hvor vardenserne
spillede uafgjort 0-0 mod en
af
medaljefavoritterne,
Skovbakken IK.
Vardes cheftræner, Anders Petersen, tror da også
på, at Varde kan tage til Ballerup og få en sejr med
hjem.
– Her inden kampen er vores målsætning for opgøret
helt klart at sikre os tre
point. Så må vi se i løbet af
de 90 minutter, om vi bliver
tilfreds med at hive det ene
point i land, siger han.
De to hold mødte hinanden i oprykningsspillet til
3F-Ligaen, og der blev det til
en sejr til hvert hold. Gæsterne fra Varde tabte ude-

kampen 3-0, og der var Varde-spillerne bestemt ikke
tilfredse med dommeren,
da han dømte et straffespark, som vardenserne slet
ikke kunne se.
– Jeg tror derfor, spillerne
er revanchesultne og vil gøre alt for at drille BSF, siger
han.
Truppen til kampen ser
således ud: Ida Rindom, Signe B. Nielsen, Jane Jeppesen, Pernille Andreasen,
Sandra Normann, Sahra
Støckler Rikke M. Madsen,
Sofie Monberg, Chrestine
Nielsen, Astrid Rindom, Solveig Andersen, Laura Bahl,
Julie Skov og Frida Petersen.
Der kan dermed bliver debut til Chrestine Nielsen.
Kampen i Ballerup fløjtes i
gang klokken 13.00, så der
er tidlig afgang for Varde IF,
men det er VIF-spillerne nok
ligeglad med, hvis der kommer tre point med hjem til
Varde.

Læs hele nyheden på http://ret.nu/sCgRKsSy
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Lån et menneske på biblioteket
 Jydske Vestkysten. 19.08.2016 10:33. Opdateret 12:33
ANNE HEDEGAARD, AHE@JV.DK

VARDE: Er muslimer vrede på samfundet? Er det
farligt at invitere en eks-alkoholiker til en
familiemiddag med vin? Og hvorfor kan veganere ikke
bare spise almindeligt?
Spørgsmål som disse bliver det nu muligt at stille, når
Varde Bibliotek for første gang låner mennesker ud
lørdag 27. august kl. 11-14. På Menneskebiblioteket
Vest kan du låne et menneske fra en minoritetsgruppe
til samtale i 30 minutter.
Menneskebiblioteket har indtil nu primært eksisteret i
København, men åbner nu for første gang dørene i
Vestjylland under navnet "Menneskebiblioteket Vest" i
forbindelse med kunst- og dialogprojektet "Abrahams
børn" med kunstner Jens Galschiøt, som afvikles i
samarbejde mellem Varde Kommune, Varde
Kunstforening, Varde menighedsråd, Varde
Integrationsråd og Varde Bibliotek.
Til arrangementet kan du bl.a. låne en muslim, en eksalkoholiker, en tidligere stofmisbruger, en veganer og
flere andre "menneskebøger". Det koster ikke noget.
Det er tre lokale ildsjæle Fie Kock, Lilian Dølby og Helle
Maegaard, der står bag Menneskebiblioteket Vest.
© Jydske Vestkysten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/tGDqryC5
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F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I-S-M blev sat op på Torvet
 Lokalavisen Varde. 16.08.2016. Side: 13
nm

OVERVÆLDENDE: Turister og andre forbipasserende
fik sig én på opleveren, da de kom forbi Torvet i
onsdags. Over middag kørte to lastbiler ind på
pladsen, lastet med kæmpestore bogstaver, der
tilsammen danner ordet og kunstværket
Fundamentalism.
Det er skabt af kunstneren Jens Galschiøt.
Værket skal skabe opmærksomhed om udstillingen
Abrahams Børn og skabe dialog om religion og kultur.
Galschiøt var selv med til at sætte kunstværket op.
Han er også uddannet smed og vant til det tunge

Lokalavisen

Kultur

16. august 2016

F-U-n-d-A-M-e-n-T-A-L-I-S-M
blev sat op på Torvet

13

CAROLINEPARKENS LOPPEMARKED
Lørdag den 10. september 2016
Nu stiller vi atter op
Så tænk på os, hvis du har en ”lop”
Gamle bøger, møbler, ting og sager
Carolineparken til enhver tid tager.
”Lopper” kan indleveres i forhallen
indtil onsdag den 7. september
eller ved henvendelse på
telefon 2116 0990 eller 2265 9526

OvervæLdende: Turister og
andre forbipasserende fik sig
én på opleveren, da de kom
forbi Torvet i onsdags.
Over middag kørte to lastbiler ind på pladsen, lastet med
kæmpestore bogstaver, der
tilsammen danner ordet og
kunstværket Fundamentalism.
Det er skabt af kunstneren Jens
Galschiøt.
Værket skal skabe opmærksomhed om udstillingen Abrahams Børn og skabe dialog om
religion og kultur. Galschiøt
var selv med til at sætte kunstværket op. Han er også uddannet smed og vant til det tunge
håndværk.
nm

Plejecenter Carolineparken - Carolineparken 1A - 6800 Varde

Tjek de lokale nyheder på varde.lokalavisen.dk

GELSTED
MARKED

I år d. 18.-21. august
Ta’ til Vestfyn og oplev
ægte markedsstemning

Onsdag middag. Kunstner Jens Galschiøt th. og co. i gang med at læsse
sit kunstværk af og stille det op. Foto:
Nina Møller.

Kom og prut om prisen på Fyns
hyggeligste familie-kræmmermarked

Wadden Tide - unik kunst ved vadehavet
vAdehAvSkUnST: En speciel kunstudstilling Wadden Tide åbner 1. september,
og frem til åbningen arbejder kunstnerne med deres
installationer.
Kunstnerne er fra lande,
der også har vadehav - deres
kunstværker er skabt til at
opleves ved Vadehavet.
Blandt højdepunkterne er den hollandske kunstner Bruno Doedens, som i
2014-udgaven af Wadden
Tide skabte værket Woodland

med 200.000 pinde, som svajede i vestenvinden.
Denne gang har han skabt
99 store bolde, som vil ligge i
brændingen og byde besøgende op til dans.
Alle værker er spektakulære,
men fremhæves kan de franske kunstnere Alice & David
Bertizzolos kæmpe-installation, som bruger 1500 vaser fra
Ikea samt japaneren Nozomi
Tomoeda med værket Orizuru
in a bottle, der simulerer flaskeposter.
nm

håndværk.

Markedsbanko torsdag med
efterfølgende festfyrværkeri.
4 spillesteder med bl.a.
stort diskotek fredag
og lørdag aften.
NU ALTID UGE 33

HUSK
det stor
hestemarke
ed
lørdag

WWW.GELSTED-BF.DK

ABRAHAMS BØRN
Kunst- og dialogprojektet ’Abrahams Børn’
af kunstneren Jens Galschiøt ﬁnder sted i
Varde Kommune i perioden
den 13. august til den 10. november.
Kunstnerens hensigt er at starte en
konstruktiv og inkluderende religionsdebat, der skal bygge bro mellem
religionerne jødedommen, kristendommen og islam.
Debatten iscenesættes af den store kobberskulptur “Fundamentalism”
placeret på Torvet i Varde, som viser 600 citater fra Toraen, Biblen og
Koranen.
I udstillingsperioden kan du se mindre søjler af Jens Galschiøt
på bibliotekerne i Nr. Nebel, Ølgod og Varde. På Varde
Bibliotek kan værket kommenteres på debatvæg i forhallen.

STRIKKECAFÉ

PÅ BIBLIOTEKERNE I VARDE,
AGERBÆK OG OKSBØL

© Lokalavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke

På Varde Bibliotek mødes en gruppe strikke-elskere torsdage i lige uger
mellem kl. 17.30 og kl. 22.00. Der hygges med strikning og hækling, mens
snakken går. Første gang den 11. august.
Strikkecafeen ﬁnder sted i voksenafdelingen
ved strikkebøgerne.

videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/mTIZfrg

Tirsdag i Ølgod
Kl. 16.30
Kl. 17.15
Kl. 18.00
Kl. 19.00
Kl. 19.45

MGP/Ramasjang og Hip hop
Funk/Hip hop og Showdance
Funk/Hip hop og Showdance
Funk/Hip hop og Showdance
“Vild med dans” Standard,
Latin og dans til festbrug
Kl. 20.30 “Vild med dans” Standard,
Latin og dans til festbrug

4-6 år
7-10 år
11-13 år
Unge/voksne
beg.
øv.

Opstart uge 35 med gratis prøvetime for alle
Vi danser i et lokale hos Hotel Hjedding,
Storegade 19, 6870 Ølgod

www.mhdancestudie.dk · Tlf.: 4096 8488
majken@mhdancestudie.dk

Torsdag i Varde
Kl. 16.00
Kl. 16.45
Kl. 17.30
Kl. 18.15
Kl. 19.00

Funk/Hip hop og Show
MGP/Ramasjang
Funk/Hip hop og Show
Funk/Hip hop og Show
Modern Jazz/Teknik

11-13 år
4-6 år
7-10 år
Unge/voksne
Unge/voksne

Opstart uge 35 med gratis prøvetime for alle
Vi danser i aktivitetsalen Varde Fritidscenter,
Lerpøtvej 55, 6800 Varde

På Oksbøl Bibliotek strikkes der løs på mandage mellem kl. 19.00 og 21.00. Her hygges
og strikkes – også til gode formål som børnehjem og sygehuse. Første gang den 8. august.
På Agerbæk Bibliotek strikkes der på den sidste onsdag i måneden
mellem kl. 19.30 og 21.30. Første gang den 24. august.

STRIKKECAFÉERNE ER ÅBNE FOR ALLE, OG DER ER PLADS TIL
FLERE! ALLE ER VELKOMNE.

www.mhdancestudie.dk · Tlf.: 4096 8488
majken@mhdancestudie.dk
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Jens Galschiøt har indviet kæmpeskulptur på Vardes torv
 Ugeavisen Varde. 16.08.2016. Side: 9

VARDE: Jens Galschiøt er kunstneren bag Abrahams

UGEAVISEN VARDE . 16. AUGUST 2016

9

8 UD AF 10 VÆLGER VARDE ANTENNEFORENING

Børn, der er et stort kunstprojekt, der tidligere har

SPAR PENGE: Det koster kun kr. 200,- årligt at være medlem
af Varde Antenneforening. Det giver dig mellem 18–51% rabat
på TV-pakker og 10–13% på bredbånd hver eneste måned.

været udstillet i Silkeborg og København.
Hovedværket er bag ham: En stor skulptur, der hedder
Fundamentalism, hvorpå der er skærme med både lyse
og mørke citater fra Biblen, Toraen og Koranen.
© Ugeavisen Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.

Jens Galschiøt har indviet
kæmpeskulptur på Vardes torv
VARDE: Jens Galschiøt er kunstneren bag Abrahams Børn, der er et stort kunstprojekt, der tidligere har været udstillet i
Silkeborg og København. Hovedværket er bag ham: En stor skulptur, der hedder Fundamentalism, hvorpå der er skærme
med både lyse og mørke citater fra Biblen, Toraen og Koranen.
Foto: Chresten Bergh

300 Mbit KUN
349 KR./MD.
DET BEDSTE
BREDBÅND TIL DIG!

Læs hele nyheden på http://ret.nu/7hBd4QnQ

ALLE medlemmer kan få bredbånd med
særlige hastigheder og særlige priser
Når du har tv fra Varde Antenneforening, kan du også få
Foreningsbredbånd. Det betyder, at du har adgang til
særlige bredbåndshastigheder og -priser.
Med bredbånd fra Varde Antenneforening og YouSee
kan hele familien skype, streame film, spille online, hente
musik, uploade billeder og surfe på samme tid.
Hastighederne er inklusive tusindvis af prisvindende film
og masser af serieafsnit fra C More. Desuden får du masser
af børneunderholdning og danske filmklassikere.
Vi er kunder hos Anette i Skjern Bank,
og det er vi rigtig glade for. Det er
rart, at vi kender vores rådgiver, og at
hun kender os. Den personlige kontakt er vigtig, og vi kan godt lide, at
vi kan ringe direkte til Anette, som

altid er hurtig med en tilbagemelding
på vores henvendelser. Ring til Anette
i Skjern Bank på tlf. 9682 1651. Det
kan vi anbefale.

Se flere hastigheder og Foreningspriser på
www.vardeantenneforening.dk

Simone og Svend Nørlund Christensen
Indehaver af Hair by Nørlund, Varde

I samarbejde med:

Bøgevej 2 • 6800 Varde • Tlf. 9682 1640 • skjernbank.dk

c/o Dansk Kabel TV · Skjoldsgade 49 · 6700 Esbjerg
tlf. 76 95 84 12 · info@vardeantenneforening.dk
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Overvældende: F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I-S-M blev sat op
på Torvet
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 16.08.2016 00:18. Opdateret 17.08.2016 04:22

Turister og andre forbipasserende fik sig én på
opleveren, da de kom forbi Torvet i onsdags. Over
middag kørte to lastbiler ind på pladsen, lastet med
kæmpestore bogstaver, der tilsammen danner ordet
og kunstværket Fundamentalism.
Det er skabt af kunstneren Jens Galschiøt.
Værket skal skabe opmærksomhed om udstillingen
Abrahams Børn og skabe dialog om religion og kultur.
Galschiøt var selv med til at sætte kunstværket op.
Han er også uddannet smed og vant til det tunge
håndværk. nm
© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/6VsXozU

Oversigt over lignende hits
Overvældende: F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I-S-M blev sat op på
Torvet

Lokalavisen Budstikken Varde - 16.08.2016 00:17
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Nu har han visualiseret en prostituerets arbejde i et år
 Jyllands-Posten Premium. 1 lignende hits. 15.08.2016 09:00
LARS OLE KNIPPEL

Selv om mange i det hjemlige og etablerede kunstliv rynker på næsen af billedhuggeren Jens Galschiøts
provokerende værker, har han opnået verdensberømmelse med sine budskaber.
© Jyllands-Posten Premium - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/rvQ3EcsY

Oversigt over lignende hits
Nu har han visualiseret en prostituerets arbejde i et år

Jyllands-Posten - 15.08.2016 04:00
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Tid og sted, Varde, mandag 15-8
 Jydske Vestkysten. 14.08.2016 20:07

MANDAG I VARDE Jens Galschiøts Abrahams
Børn/FUNDAMENTALISM. Torvet i Varde. 00: Varde
Miniby er åben. 13.45-15.45: Der spilles L'hombre i
Medborgerhuset, Storegade, Varde. Arr.: Ældre Sagen.
19.30: Klokkespilskoncert, Sct.
Jacobi Kirke, Kirkepladsen 2, Varde. Arr:: Sct. Jacobi
Kirke.
20.00: Sommerkoncert med Trio Eccelissia i Varde
Kirke.
20.00: Sang, violin, orgel. Sct. Jacobi Kirke,
Kirkepladsen 2, Varde.
TIRSDAG I VARDE
Jens Galschiøts Abrahams Børn/FUNDAMENTALISM.
Torvet i Varde.
10.00-11.00: Bowling i Varde Fritidscenter. Arr.: Varde
Pensionistforening og Efterlønsklub.
10.00-16.00: Skulpturudstilling af Jens Galschiøt,
Odense. Varde Kunstforenings udstillingssal,
Kirkepladsen 1, Varde.
10.00-17.00: Varde Miniby er åben.
19.00: Landstrygerne inviterer til aftentur i Sdr.
Plantage. Mødested: Den Gl. Skovridderbolig, Roustvej
111, Varde.
19.00: Ladies Night i Varde. MOT-Multi, Mejlsvej 45,
Varde.
19.00: Kvinde, kend din mand - Foredrag med Jakob
Olrik- Varde. MOT-Multi, Mejlsvej 45, Mejls, Varde.
MANDAG I
BLÅBJERG/

BLÅVANDSHUK
16.00-18.00: Ravjagt. Børsmose Strand, Børsmosevej,
Oksbøl. Naturguiden.
16.45. Tur til Langli. P-pladsen ved ebbevejen,
Sønderballevej, Ho, Blåvand. Arr.: NaturKulturVarde.
TIRSDAG I
BLAABJERG/
BLÅVANDSHUK
09.00: Morgensang i Nørre Nebel kirke.
9.00: Vandring. Børsmose Strand Camping,
Børsmosevej 3, Oksbøl. Arr.: Vestkystvandring.
10.00-12.00: Petanquebane. Schultz Feriehuse, Vejers

Side 59 af 123

Artikler - Varde Kommune

Havvej 81, Vejers Strand. Arr.: Vejers Strand Oplevelser.
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14.00-17.00: Lokalarkivet i Ølgod har åbent for
interesserede.

10.00-15.00: Marked på Kallesmærskvej 3, Blåvand.
19.30: Sommer i Tyrol opføres af Drabanterne til
10.00-22.00: Petanquebane til fri afbenyttelse. Vejers

sommerspil i Ølgod.

Strand, Sydvej, Vejers Strand. Arr.: Vejers Strand
Oplevelser.

© Jydske Vestkysten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.

14.15: Salmesang og oplæsning ved Ann Andersen på

Se webartikel på http://ret.nu/XSvqGCyc

plejehjemmet i Nørre Nebel. Arr.: Blaabjerg Pleje- og
Aktivitetscenter.
14.30: Præmiewhist i Medborgerhuset, Oksbøl. Arr.:
Medborgerhuset Oksbøl.
18.00-21.30: Filsø-picnic. Butik Strandvejen 82,
Strandvejen 82, Henne. Arr.: af Merete Vigen. Kultur- og
Naturformidling.
TIRSDAG I HELLE
10.30-11.30: Babysalmesang. Rousthøje Kirke,
Kirkevejen 20, Rousthøje, Årre.
17.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen,
Næsbjerg.
19.00: Banko på Helle Plejecenter. Arr.: H.P's venner.
19.00: Kirkegårdsvandring på Fåborg Kirkegård.
MANDAG I ØLGOD
16.00-17.00: Gratis retshjælp ved advokater Per
Bovien Christensen eller Jens Graven Nielsen.
Kulturhuset, Ølgod.
TIRSDAG I ØLGOD
09.30-12.00: Klubdag, Lindealle 8. Arr.: Ølgod
Tværfaglige Efterløns- og Pensionistklub.
13.00-16.00: Udstillingen Tegn af Bodil Damgaard.
Janus Bygningen,Tistrup.
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SE VIDEO: Abrahams Børn - set indefra
 GoVarde. 14.08.2016 16:25. Opdateret 18:27
ulla højgaard

Tag med på en lille rundtur "indenfor væggene" Fundamentalism på torvet i Varde skaber god og
konstruktiv debat - men det er i følge skaberen bag
kunstværket, Jens Galschiøt, netop meningen. TAGS
abrahams børn
© GoVarde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/lwYtV8XO
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SAGT
 Jydske Vestkysten Varde. 14.08.2016. Side: 2

"De er forholdsvis kedelige, så det har været et tungt

2

VARDE

OVA

SØNDAG 14. AUGUST 2016

arbejde.

KUNSTNER, OM AT LÆSE BIBLEN, TORAEN OG
KORANEN FOR AT KUNNE LAVE SIT KUNSTPROJEKT,
ABRAHAMS BØRN, DER NU UDSTILLES I VARDE"
© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/6YhFaMLj

,,

De er forholdsvis kedelige, så det har været et tungt arbejde.

JENS GALSCHIØT,

SAGT

JENS GALSCHIØT,
KUNSTNER,
OM AT LÆSE BIBLEN,
TORAEN OG KORANEN
FOR AT KUNNE LAVE SIT
KUNSTPROJEKT,
ABRAHAMS BØRN, DER
NU UDSTILLES I VARDE

MENNESKER
NAVNENYT
Kunstner
udstiller
NÆSBJERG: Fredag den 19.
august har Næsbjerghus
fernisering med kunstneren Søs Koch fra Tistrup. Hendes malerier
hænger i huset indtil slutningen af oktober.

Bridgeresultater
TISTRUP: Tistrup Bridgeklub har hen over sommeren holdt to gange drop
in med følgende resultater:
Tirsdag den 14 juni: Nr. 1
Ellen og Knud Erik Jensen, Nr. 2 Bodil og Leif
Mosegaard og Nr. 3 Lise
Kristensen og Claus
Madsen.
Tirsdag den 9. august:
NS-rækken Nr. 1 Bodil og
Leif Mosegaard og Nr.2
Ellen og Knud Erik Jensen.
ØV- rækken Nr. 1 Jens
Vad Jensen og Arne Ekkenberg og Nr. 2 Karen
Thomsen og Erik N
Baun.
Efter Generalforsamlingen har bestyrelsen
konstitueret sig som følger:
Formand Leif Mosegaard,
næstformand Sven Erik
Holm Jensen, kasserer
Jens Kristian Hansen,
sekretær Jette Knudsen,
og nyt bestyrelsesmedlem
Erik Bach-Andersen.
Suppleant Nelly Schnoor
Kristiansen.
Den ny sæson starter
tirsdag den 6. september
kl. 18.30. Nye medlemmer
kan stadig nå at melde sig
til formanden på tlf. 6092
exp
9259.

JYDSKEVESTKYSTEN

I BYEN

Syrere
spillede for
fyldt sal
Alle pladser optaget: Der kunne ikke
være flere mennesker i Smedeværkstedet,
da en syrisk gruppe opførte teaterstykke.
Publikum var meget blandet.
Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

FA K TA

VARDE: Nogle var lyse i
huden, andre var mørke.
Nogle gik med tørklæde,
andre lod håret hænge frit.
Nogle talte dansk, andre
talte arabisk.
Det var et blandet publikum, der var dukket op for
at se "Bridge over Troubled
Water". Og ikke mindst: Det
var et stort publikum, så
der var ikke siddepladser
til alle ved det gratis teaterstykke.
Fajar Slou, Skovlund, er
manden bag teaterstykket.
Han har instrueret det og
spiller hovedrollen. Via
jobformidlingen fik han
kontakt til 7-kanten for at
indlede et samarbejde om
at lave et teaterstykke, og
via sprogskolen har han
fundet sine skuespillere,
der i ægte 7-kanten-ånd er
amatører.
Kun to i stykket er ikke
fra Syrien. Det er en brasili-

■ Bridge over Troubled Water
begynder som et satirisk og
sjovt stykke. Senere bliver det
til en tragedie. I den del foregår mere på dansk, og det er
nemmere at forstå.
■ En del af publikum havde
det svært med den tragiske
del. En ung kvinde og en pige
forlod salen med tårerne
trillende ned af kinderne, da
der var en scene, hvor hovedpersonen får overbragt liget af
sin datter, der er druknet
under flugten fra Syrien.

Todelt stykke

aner og en dansker. Danskeren er Winnie Jepsen,
der også er fundet på
sprogskolen. Hun er sproglærer.

Prøver at blive vikar
Olla Al-Zoubi, Ølgod,
spiller blandt andet en
kvindelig tv-vært i stykket.

Fajar Slou spiller hovedrollen som Omar. I flere scener er han omgivet af to engle. Den
ene taler arabisk og den anden dansk. Omar går gennem mange trængsler, og hans ansigt ser derfor forpint ud.
Foto: Chresten Bergh
På trods af kun ét år og to
måneder i Danmark, så
taler hun et godt og forståeligt dansk. Hun har en
femårig universitetsud-

dannelse som noget, der
svarer til efterskolelærer i
Danmark, men hun har
ikke kunnet få uddannelsen anerkendt.

Hendes plan er at forsøge
at blive ansat som vikar på
lokale skoler.
Det blandede publikum
fik forskelligt ud af teater-

VENSTRE VIL STYRKE VESTKYSTTURISMEN

Borgmester og minister mødes i miniby
VARDE: Tirsdag den 16.
august gæster uddannelses- og forskningsminister
Ulla Tørnæs (V) sin partifælle borgmester Erik
Buhl til en drøftelse om,
hvordan regeringen kan
styrke vestkystturismen og
dermed Varde.
– Langs den jyske vestkyst er mange mennesker

og virksomheder direkte
afhængige af turismen. Det
er en væsentlig del af det,
vi lever af. Derfor er det
også vigtigt, at regeringen
er opmærksom på potentialet og udfordringerne
omkring vestkystturismen.
– Jeg ser derfor frem til at
modtage ministeren i Varde til en drøftelse omkring,

hvordan forskning kan
være med til at udvikle
turismen, siger borgmester
Erik Buhl, i en pressemeddelelse fra ministerens
særlige rådgiver Marianne
Lynghøj Pedersen, Uddannelses- og Forskningsministeriet.
– Regeringen arbejder
målrettet på at skabe et

Danmark i bedre balance.
Turismeerhvervet er vigtigt
i hele landet, men her på
Vestkysten har vi med
vores fantastiske natur og
spændende kulturoplevelser, nogle særlige styrkepositioner, siger Ulla Tørnæs,
der sammen med Erik Buhl
besøger Varde Miniby. exp

Ulla Tørnæs (V) skal snakke vestkystturisme med borgmester Erik Buhl (V).
Foto: Henning Bagger, Scanpix
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Skulptur på Torvet skal give dialog
 Jydske Vestkysten Billund. 2 lignende hits. 14.08.2016. Side: 12-13
Benny Baagø

Kunstprojekt: Alle de monoteistiske religioner
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indeholder noget godt og noget ondt. Det er
fortolkningen, der afgør, hvordan de bruges. Det er
Der var en god flok mennesker, der var dukket op til åbningen af kunstprojektet.

budskabet i kunstprojekt af Jens Galschiøt, som de
næste måneder udstilles i Varde.
Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I
for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver
elsket af.
Biblen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 32

Skulptur
på Torvet
skal give
dialog
Kunstprojekt: Alle de monoteistiske religioner indeholder noget godt og noget ondt. Det er fortolkningen, der afgør, hvordan de bruges. Det er budskabet i kunstprojekt af
Jens Galschiøt, som de næste måneder udstilles i Varde.

Jens Galschiøt fortæller, at han anser Abrahams Børn for et af sine vigtigste værker.
Hvis I kun elsker dem, der elsker
jer, hvad tak fortjener I for det?
Også syndere elsker jo dem, de
selv bliver elsket af.
Biblen, Det Nye Testamente,
Lukas 06 vers 32
Ovenstående citat er et af dem, der
vises på skærmene på Fundamentalism. Det er en stor skulptur på Vardes torv, der lørdag blev indviet.
De lyse citater fra Biblen, Toraen og
Koranen vises uden på skulpturen.
Den er kæmpestor og fylder godt på
Torvet, så mange vil formentlig gå
forbi og læse citaterne. Håbet er, at
det kan starte en debat om religioner
og kultur i hele Varde Kommune.
Kommunen er nemlig tilstrækkelig
lille til, at mange vil se værket og
diskutere det med folk, de møder,
mener Jens Galschiøt.
– Der er mange, der har sagt: "Hvad
fanden vil du i Varde?" Mange på

KUNST

Af Benny
Baagø,
beb@jv.dk

Sjælland ved ikke engang, hvor Varde
er, sagde Jens Galschiøt i sin tale.
Men faktisk er han glad for, at Varde har ønsket skulpturen, efter den
har været udstillet i Silkeborg og
København. Her håber han, at dens
budskab kan nå bredt ud.
Lige så glad er han for, at Varde
Kommune har lavet en del debatarrangementer, mens skulpturen står
på Torvet. Det er lige netop det, han
ville med den, fortalte han.
Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land.
Toraen, 5. Mosebog 16 vers 11.

Foto:
Chresten
Bergh
cbr@jv.dk

Det er Varde Kunstforening, der fik
ideen til at få skulpturen til Varde.
Det var dog et alt for stort projekt for
kunstforeningen alene, så foreningen
henvendte sig til kommunen for at
høre, om det var muligt med et sam-

arbejde. Det var det, og Kirsten Jensen, formand for Varde Kunstforening, er stolt over, at kommunen
havde det mod.
– Man skal turde, hvis man vil være
med til at vise debatskabende kunst,
sagde hun ved åbningen.
Og værket er debatskabende. Ikke
kun fordi dens pointe – ifølge kunstner Jens Galschiøt selv – er, at religionerne er lige gode, hvilket mange
formentligt ikke vil være enige i. Men
også fordi værket er fyldt med mørke
citater fra alle tre religioner.
Dette bliver deres gengældelse:
Helvede! Fordi de var vantro.
Koranen, Sura 18, vers 106
Jens Galschiøt fortæller ved åbningen, at det er let at blive forført af
de lyse citater fra alle tre religioner.
Men han mener, at man er nødt til
også kigge på skærmene med de

mørke citater. De citater er man også
nødt til at forholde sig til. Dermed er
det i sidste ende fortolkningen, der
afgør, om religion bruges til noget
godt eller noget ondt.
Han fortalte også, at han selv er
blevet overrasket undervejs. Han
mener, at alle tre bøger er meget
kvindefjendske.
– Der er ingen af de her tre bøger,
der er gode for jer piger, sagde Jens
Galschiøt foran skulpturen.
Men mest overrasket blev han over,
at de mest kvindefjendske citater
fandt han i Biblens nye testamente.
Sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.
Biblen, Det Nye Testamente,
Paulus' brev til efeserne 06 vers 05
Hans fordom var, at Koranen ville
være mest kvindefjendsk. Og hans
håb er, at skulpturen kan være med

FA K TA

til, at også andre får afprøvet deres
fordomme.
Lisbet Rosendahl (V), formand for
kultur og fritid, har det samme håb.
Ved åbningen fortalte hun, at hun er
mest slået over, hvor ens mange af
citaterne lyder. Både de lyse og de
mørke.
– Citaterne viser, at det ikke altid er
let at gætte, hvor citaterne kommer
fra, sagde hun i sin tale.
Og så kan kunst jo også være æstetik – altså simpelthen at have noget
pænt at kigge på. Også det mener
Lisbet Rosendahl, at skulpturen lever
op til.
– Bag mig står en kunstudstilling,
som næppe kan pryde Torvet smukkere, sagde hun.
I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge, forældreløse
og fattige.
Koranen, Sura 04 vers 036

Abrahams børn og Fundamentalism

Kirsten Jensen, formand for Varde Kunstforening, og kunstner Jens Galschiøt
holder snoren, mens Lisbet Rosendahl (V) erklærer Abrahams Børn for åbnet.

■ Abrahms Børn er navnet på hele kunstprojektet.
Projektet hovedværk er Fundamentalism, der er
udstillet på Vardes torv.
■ Fundamentalism er 3,4 meter højt og ni meter
bred. Skulpturen er udført i kobber og stål, og den
består blandt andet af flere end 8.000 kobberbøger.
Skulpturen har en samlet vægt på cirka 14 ton.
■ Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater
med lige mange lyse og mørke fra hver religion.
■ Fundamentalism har været udstillet i Silkeborg og
København. En gruppe europaparlamentarikere,
deriblandt Bendt Bendtsen (K), ønskede den opstillet foran Europa-Parlamentet, men parlamentets
præsidium sagde nej til værket. Ifølge Der Spiegel
skyldes det "dårlige erfaringer med udstillinger med
følsomt indhold".
■ Kunstner Jens Galschiøt har udstillet over hele
verden. I 1993 placerede han 20 udgaver af skulpturen Den Indre Svinehund rundt om i Europa uden
tilladelse fra myndighederne.

Ovenstående citat er et af dem, der vises på skærmene
på Fundamentalism. Det er en stor skulptur på Vardes

- Man skal turde, hvis man vil være med til at vise

torv, der lørdag blev indviet.

debatskabende kunst, sagde hun ved åbningen.

De lyse citater fra Biblen, Toraen og Koranen vises

Og værket er debatskabende. Ikke kun fordi dens

uden på skulpturen. Den er kæmpestor og fylder godt

pointe - ifølge kunstner Jens Galschiøt selv - er, at

på Torvet, så mange vil formentlig gå forbi og læse

religionerne er lige gode, hvilket mange formentligt ikke

citaterne. Håbet er, at det kan starte en debat om

vil være enige i. Men også fordi værket er fyldt med

religioner og kultur i hele Varde Kommune.

mørke citater fra alle tre religioner.

Kommunen er nemlig tilstrækkelig lille til, at mange vil

Dette bliver deres gengældelse: Helvede! Fordi de var

se værket og diskutere det med folk, de møder, mener

vantro.

Jens Galschiøt.

Koranen, Sura 18, vers 106 Jens Galschiøt fortæller

- Der er mange, der har sagt: "Hvad fanden vil du i

ved åbningen, at det er let at blive forført af de lyse

Varde? " Mange på Sjælland ved ikke engang, hvor

citater fra alle tre religioner. Men han mener, at man er

Varde er, sagde Jens Galschiøt i sin tale.

nødt til også kigge på skærmene med de mørke citater.

Men faktisk er han glad for, at Varde har ønsket

De citater er man også nødt til at forholde sig til.

skulpturen, efter den har været udstillet i Silkeborg og

Dermed er det i sidste ende fortolkningen, der afgør,

København. Her håber han, at dens budskab kan nå

om religion bruges til noget godt eller noget ondt.

bredt ud.

Han fortalte også, at han selv er blevet overrasket

Lige så glad er han for, at Varde Kommune har lavet en

undervejs. Han mener, at alle tre bøger er meget

del debatarrangementer, mens skulpturen står på

kvindefjendske.

Torvet. Det er lige netop det, han ville med den, fortalte

- Der er ingen af de her tre bøger, der er gode for jer

han.

piger, sagde Jens Galschiøt foran skulpturen.

Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende

Men mest overrasket blev han over, at de mest

og fattige hos dig i dit land.

kvindefjendske citater fandt han i Biblens nye

Toraen, 5. Mosebog 16 vers 11.

testamente.

Det er Varde Kunstforening, der fik ideen til at få

Sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres

skulpturen til Varde. Det var dog et alt for stort projekt

mænd i alt.

for kunstforeningen alene, så foreningen henvendte sig

Biblen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til efeserne

til kommunen for at høre, om det var muligt med et

06 vers 05 Hans fordom var, at Koranen ville være

samarbejde. Det var det, og Kirsten Jensen, formand

mest kvindefjendsk. Og hans håb er, at skulpturen kan

for Varde Kunstforening, er stolt over, at kommunen

være med til, at også andre får afprøvet deres

havde det mod.

fordomme.
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Lisbet Rosendahl (V), formand for kultur og fritid, har
det samme håb. Ved åbningen fortalte hun, at hun er

Skulptur på Torvet skal give dialog

mest slået over, hvor ens mange af citaterne lyder.

Jydske Vestkysten Varde - 14.08.2016

Både de lyse og de mørke.
- Citaterne viser, at det ikke altid er let at gætte, hvor
citaterne kommer fra, sagde hun i sin tale.
Og så kan kunst jo også være æstetik - altså
simpelthen at have noget pænt at kigge på. Også det
mener Lisbet Rosendahl, at skulpturen lever op til.
- Bag mig står en kunstudstilling, som næppe kan
pryde Torvet smukkere, sagde hun.
I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge,
forældreløse og fattige.
Koranen, Sura 04 vers 036
FAKTA
Abrahams børn og Fundamentalism
&#9632 Abrahms Børn er navnet på hele
kunstprojektet. Projektet hovedværk er
Fundamentalism, der er udstillet på Vardes torv.
&#9632 Fundamentalism er 3,4 meter højt og ni meter
bred. Skulpturen er udført i kobber og stål, og den
består blandt andet af flere end 8.000 kobberbøger.
Skulpturen har en samlet vægt på cirka 14 ton.
&#9632 Der indgår 28 citatskærme med i alt 600
citater med lige mange lyse og mørke fra hver religion.
&#9632 Fundamentalism har været udstillet i Silkeborg
og København. En gruppe europaparlamentarikere,
deriblandt Bendt Bendtsen (K), ønskede den opstillet
foran Europa-Parlamentet, men parlamentets
præsidium sagde nej til værket. Ifølge Der Spiegel
skyldes det "dårlige erfaringer med udstillinger med
følsomt indhold".
&#9632 Kunstner Jens Galschiøt har udstillet over hele
verden. I 1993 placerede han 20 udgaver af skulpturen
Den Indre Svinehund rundt om i Europa uden tilladelse
fra myndighederne.
© Jydske Vestkysten Billund - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/hs0Wea0R

Oversigt over lignende hits
Skulptur på Torvet skal give dialog

Jydske Vestkysten - 13.08.2016
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Jens Galschiøt har indviet kæmpeskulptur på Vardes torv
 Ugeavisen.dk. 13.08.2016 17:44

Jens Galschiøt er kunstneren bag Abrahams Børn, der
er et stort kunstprojekt, der har tidligere har været
udstillet i Silkeborg og København.
Hovedværket er bag ham: En stor skulptur, der hedder
Fundamentalism, hvorpå der er skærme med både lyse
og mørke citater fra Biblen, Toraen og Koranen.
VARDE: Jens Galschiøt er kunstneren bag Abrahams
Børn, der er et stort kunstprojekt, der har tidligere har
været udstillet i Silkeborg og København. Hovedværket
er bag ham: En stor skulptur, der hedder
Fundamentalism, hvorpå der er skærme...
© Ugeavisen.dk - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/COrG95Xa
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Tonstungt kobberkunstværk skal bygge bro mellem
religioner
 TV Syd. 13.08.2016 14:22. Opdateret 16:33
Christian Kallenbach

Lørdag blev det enorme kunstværk Fundamentalism
indviet på Varde Torv.
@ChrKallenbach
Del artiklen
Share on Facebook Share on Twitter Send link to page
via e-mail Print page Share on Facebook Share on
Twitter Send link to page via e-mail Print page
Kunstneren Jens Galschiøt er manden bag
Fundamentalism. Han fortalte selv om det 14 tons
tunge kunstværk, da det lørdag formiddag blev indviet
på Varde Torv.
Her i byen har vi forskellige religioner. Så vi synes, det
kunne være rigtig fint, hvis vi kunne få en dialog igang.
Kirsten Jensen, Formand, Varde Kunstforening
Værket viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra
Bibelen, Toraen og Koranen. Det skal sætte fokus på
forskelle og ligheder mellem kristendommen,
jødedommen og islam. Målet er at bygge bro mellem
de tre religioner.
- Her i byen har vi forskellige religioner. Så vi synes, det
kunne være rigtig fint, hvis vi kunne få en dialog igang.
Vi er absolut tilfredse, og meget glade for at kunne vise
kunstværket, siger formand for Varde Kunstforening,
Kirsten Jensen, til TV SYD.
Fundamentalism er hovedværket i kunstudstillingen
Abrahams Børn. Der vil blandt andet være
teaterforestilling, fællesspisninger, rundvisning og
oplæg ved hovedværket på Varde Torv,
debatarrangementer og meget mere.
- Kunne det lade sig gøre, så skulle det selvfølgelig stå
her i hjertet. Da torvet er et smukt sted, og det er fint i

forbindelse med kirken, så endte vi på det. Det er vi
meget glade for, uddybber Kirsten Jensen.
Udover hovedværket, som bliver sat op på Varde Torv,
er ni miniudgaver af værket blevet sat op en række
andre steder i Varde Kommune.
Udstillingen rundes af med en afslutningsdebat den
29. oktober på Varde Torv. Der er dog mulighed for at
opleve det store værk frem til 10. november.
Fundamentalism
Miniudgaverne af skulpturen kan opleves på Varde
Bibliotek, Kulturhuset i Ølgod, Kulturhuset i Nørre
Nebel, Sportspark Blaavandshuk i Oksbøl, HoddeTistrup Hallen i Tistrup, Campus i Varde, Sct. Jacobi
skole, Brorsonskolen og Borgercenter Varde
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Hovedværket som bliver udstillet på Varde Torv er
3,40 meter højt og 9 meter bredt. Skulpturen er udført i
kobber/stål og består blandt andet af flere end 8.000
kobberbøger. Skulpturen har en samlet vægt på cirka
14 ton.
Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater med
lige mange lyse og mørke fra hver religion.
Læs mere på kunstværkets officielle hjemmeside
www.fundamentalism.dk.
Se 360 graders video af den enorme skulptur
Fundamentalism
© TV Syd - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/RWArwSuT
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Debat: Abrahams Børn - i følge sognepræst Morten Thaysen
 GoVarde. 13.08.2016 14:13
ulla højgaard

Sognepræst Morten Thaysen er ikke umiddelbart
imponeret over Galschiøts skulptur på torvet. Læs her
hans anmeldelse: Jeg har prøvet at skrive lidt mere
om Galschiøts skulptur, som står ude på torvet.
Meningen er jo, at der skal være debat.
Så lad os tage den debat. Jeg undskylder, hvis det er
tungt at læse. Det Galschiøt forsøger at gøre så enkelt
og entydigt, er bare så forbandet kompliceret, når man
skal have hele sandheden med:
De sidste par dage har jeg gået rundt om Jens
Galschiøts skulptur, som han kalder for Abrahams
børn. Den står stor og voldsom på torvet i Varde.
Skulpturen skal skabe dialog mellem religionerne, har
jeg fået at vide. Fint nok. Når jeg ser på kunstværker
leder jeg altid efter skæve vinkler, overraskende
sammensætninger eller perspektiver. Jeg leder efter
det tvetydige, hvor jeg kan mærke, at kunstnere sætter
både sig selv og mig på spil. Det er det, der gør kunst
dybt meningsfuldt, synes jeg. Kunst skal åbne mine
øjne for det, jeg ikke kan se. Den skal føre mig nye
steder hen. Jeg skal se nye perspektiver, som jeg kan
spejle mit liv i. Men i Galschiøts skulptur har jeg ledt
forgæves efter det. Der er intet tvetydigt over den. Der
er ingen overraskende perspektiver. Skulpturen ganske
vist flot lavet. Ligeså flot som den er, ligeså entydig i sit
budskab. Efterhånden har jeg opdaget, at skulpturen
måske mere er en manifestation, end den er et
kunstværk. Galschiøts entydige manifest er: Alle
religioner er dybest set er ens. Jødedom, Islam og
Kristendommen har alle de samme lyse og mørke
sider i sig. De mørke sider er meget mørke. Take it or
leave it.
Spørgsmålet er bare, om Galschiøt har ret. Det mener
jeg ikke, hvilket jeg gerne vil begrunde.
Galschiøt klipper og klister
Galschiøts synspunkt bygger på, at alle tre religioner

lyse og 600 mørke citater fra Toraen, Koranen og
Bibelen, som man kan læse på nogle skærme, der
sidder på skulpturen. Med citaterne vil han vise,
hvordan bøgerne i grunden siger det samme. De er
f.eks. lige kvindefjendske og lige voldelige.
Spørgsmålet er bare, om hans metode giver mening?
Kan man tage citater ud fra en bestemt sammenhæng
for at sætte dem ind i en ny sammenhæng? Ja, det kan
man godt, hvis man altså vil lave en ny tekst. Det er da
også præcis, hvad Galschiøt gør. Han skaber en ny
tekst, som passer til det, han gerne vil sige. Galschiøts
nye tekst har bare ikke noget med de oprindelige
tekster at gøre. Det siger han bare ikke. Metoden svarer
lidt til, at man tager en lang række citater fra Karl
Marxs Das Kapital og sætter dem sammen på en ny
måde, sådan at de lyder som Liberal Alliances
partiprogram. Nogle ville kalde den slags omgang med
tekster for manipulation.

bygger på hver deres bog. Han har således fundet 600
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Tekster skal ikke læses bogstaveligt. Tekster skal
tolkes

Dette har Galschiøt fuldstændig udeladt. Han
opfordrer os derimod til, at vi skal læse alle teksterne

Galschiøts omgang med teksterne har som sagt et

bogstaveligt. Det skal man ganske rigtigt i islam, men

entydigt formål: Han vil vise, at de tre religioner er ens.

ikke i kristendommen og jødedommen.

De kommer alle fra Abraham og Abrahams sønner
siger stort set det samme. Dette kan man læse sort på

At forstå en tekst udfra Muhammed eller udfra Kristus

hvidt deres bøger. Dette kan Galschiøt kun påstå, hvis
han på den ene side manipulerer med de religiøse

Sådan forbigår Galschiøt den helt afgørende pointe,

tekster, og hvis han på den anden side fortier, at

når man skal forstå, hvad der er på færde i de kristne

tekster ikke bare er tekster. Tekster skal tolkes. Det

tekster. Den kristne tror ikke som muslimen på en

afgørende er tilmed, at alle tre religioner har hver deres

guddommelig tekst, der ikke kan røres. Den kristne tror

måde at tolke deres tekster på.

derimod på Kristus, som alle de bibelske tekster skal
tolkes ud fra. Teksterne i det nye testamente er

Jødedommen tolker sine tekster ud fra, at Gud har

således bestemte menneskers forsøg på at tolke,

givet jøden livet som en gave. Loven, som den er

hvem Kristus er et bestemt sted i historien. Markus

beskrevet i det gamle testamente, er en udfoldelse af,

skriver f.eks. til en række jødekristne, der er forfulgte.

hvori denne gave består. Jødedommen har en hel

Matthæus, Lukas og Johannes skriver til nogle andre.

række fortolkningsregler, der skal fastholde denne

Paulus skriver til nogle menigheder forskellige steder i

pointe for læseren. Dertil kommer, at teksterne i det

Romerriget. Skal man forstå teksterne, må man også

gamle testamente består af flere forskellige genre som

forstå, hvem de er skrevet til og hvorfor. Dette forsøg

myter, salmer og historiske krøniker. Genrene gør, at de

på at tolke Kristus ind i tiden foregår stadig søndag

forskellige tekster skal læses forskelligt.

efter søndag. At Kristus er fortolkningsnøglen siger alt.
Islam taler om Muhammed som en krigsherre. Kristus

Kristendommen tolker sine tekster ud fra, at Gud har

siger, at den der er herre, skal være som den, der tjener.

åbenbaret sin kærlighed i Kristus. Denne kærlighed er

Muhammed slog de vantro ihjel. Kristus beder for sine

fortolkningsnøglen for alle teksterne i det nye

fjender, og bliver selv slået ihjel. Muhammed ville

testamente. Også teksterne fra det gamle testamente

magten. Kristus vil kærligheden og tilgivelsen. Dette

skal tolkes ud fra denne nøgle. Kristendommen ser

kommer til at betyde alt for, hvordan vi skal forstå os

således sig selv som en fortsættelse af jødedommen.

selv ud fra de tekster, vi læser. Dette er tilmed en nøgle
til forståelse af, hvad der sker ude i verden i disse år.

Islam er anderledes end jødedommen og

Nægter man at se denne forskel, nægter man også at

kristendommen ved, at koranen skal læses

se de tusinder af kristne, der i disse år fordrives fra

bogstaveligt. For muslimen er koranen en afskrift af

deres hjemlande. Man nægter at forstå, hvorfor de ikke

den himmelske koran. Hvert et ord i koranen kommer

griber til våben og tager hævn over deres forfølgere.

fra Gud, og derfor kan der ikke rokkes ved det, der står.
De er guddommelige og skal læses bogstaveligt. Når

Når udgangspunktet er fordrejet, bliver debatten det

nogle i dag taler om en reformation af islam, er det lige

også

præcis her, at problemet ligger. For hvordan kan man
reformere noget, der ikke må tolkes?

Galschiøt har en sag. Det er han i sin gode ret til.
Spørgsmålet er bare, om hans skulptur vil skabe en

Sagt med andre ord: Modsat islam har jødedommen

debat, der flytter noget. Det tror jeg ikke. Hvis

og kristendommen en lang tradition for, at teksterne

udgangspunktet er fordrejet, vil debatten også blive

skal fortolkes. Man skal ikke bare læse, hvad der står.

det. Det er ærgerligt.

Man skal også læse mellem linjerne.
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En ordentlig debat begynder altid på et oplyst
grundlag. Men Galschiøt oplyser ikke. Han kommer
derimod med et personligt manifest. Det er ligesom,
når den amerikanske præsidentkandidat Donald
Trump siger noget fra talerstolen. Det lyder rigtigt i
situationen. Det lyder måske ligefrem smart. Men
undersøger man hans påstande, må man sige som
drengen i eventyret om kejserens nye klæder: Men han
har jo ikke noget på!
TAGS
abrahams børn
galschiøt
© GoVarde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/qm5sFjAc
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14 tons stål og kobber udstiller religioner
 Avisen.dk. 1 lignende hits. 13.08.2016 06:05

FUNDAMENTALISM. Jens Galschiøts enorme
hovedværk i kunstudstillingen Abrahams Børn indvies
lørdag formiddag på Varde Torv.
Værket er 3,4 meter højt og 9 meter bredt og har 28
skærme, som viser 600 af de lyseste og mørkeste
citater fra Bibelen, Toraen og Koranen. Udstillingen
skal være med til at fremme en konstruktiv og
inkluderende kulturdebat, der kan bygge bro mellem de
tre religioner. Start et spil på Spigo.dk
KULTUR & RELIGION
Abrahams Børn er skabt for at sætte fokus på
forskelle og ligheder mellem kristendommen,
jødedommen og islam - og derigennem bidrage til
større forståelse mellem religionerne.
De udvalgte citater fra de tre skrifter er med til at vise,
at der er stor forskel på, hvordan et samfund kan
indrettes - alt efter hvor bogstaveligt, teksterne bliver
opfattet og hvilke dele i skrifterne, der bliver lagt vægt
på.
Ifølge kunstneren kan både Toraen, Koranen og
Bibelen på en og samme tid være udgangspunkt for et
smukt, menneskekærligt samfund, men også for det
modsatte - et voldsomt fascistisk samfund.
Som et led i udstillingen af Abrahams Børn er der
blevet arrangeret en lang række aktiviteter, som skal
bakke op om formålet med udstillingen.
Der vil blandt andet være teaterforestilling,
fællesspisninger, rundvisning og oplæg ved
hovedværket på Varde Torv, debatarrangementer og
meget mere.
Udover hovedværket, som bliver sat op på Varde Torv,
er ni mini-udgaver af værket blevet sat op en række
andre steder i Varde Kommune.
FAKTA:

Åbningen på Varde Torv finder sted den 13. august fra
kl. 10.00, hvor Jens Galschiøt vil være til stede. Der vil
også være musik og mulighed for at se nærmere på
værket.
Hovedværket FUNDAMENTALISM er 3,40 meter højt
og 9 meter bredt. Skulpturen er udført i kobber/stål og
består blandt andet af flere end 8.000 kobberbøger.
Skulpturen har en samlet vægt på ca. 14 ton.
Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater med
lige mange lyse og mørke fra hver religion.
Hele programmet for udstillingen og aktiviteter i
projektet kan findes på Varde Kommunes hjemmeside
www.vardekommune.dk
Udstillingen rundes af med en afslutningsdebat den
29. oktober på Varde Torv, men udstillingen kan dog
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opleves frem til den 10. november.
Mini-udgaverne af skulpturen kan opleves på Varde
Bibliotek, Kulturhuset i Ølgod, Kulturhuset i Nørre
Nebel, Sportspark Blaavandshuk i Oksbøl, HoddeTistrup Hallen i Tistrup, Campus i Varde, Sct. Jacobi
skole, Brorsonskolen og Borgercenter Varde.
Varde Kommune har udviklet undervisningsmateriale
om værket, der kan bruges af folkeskoleelever i
mellemtrinnet og udskolingen (fra 4. klasse).
Læs mere på kunstværkets officielle hjemmeside:
www.fundamentalism.dk
CITATER:
Formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde
Kommune, Lisbet Rosendahl:
"Jens Galschiøt er en kunstner i særklasse. Han
formår at bruge sin kunst til at formidle budskaber, så
det både er spændende og giver stof til eftertanke".
"Det er en stor sag at behandle religionsspørgsmål i
kunsten, som Galschiøt gør med denne udstilling.
Særligt fordi tro er et spørgsmål, vi alle sammen har
tænkt over i forvejen", siger Lisbet Rosendahl, der også
fremhæver, at kommunens skolebørn vil blive
præsenteret for udstillingen og på den måde kan være
med til at debattere kunst, kultur og religion med
udgangspunkt i et stort kunstværk.
© Avisen.dk - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/MnXjKJDW
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PRM / 14 tons stål og kobber udstiller religioner
 Ritzau. 13.08.2016
Varde Kommune

FUNDAMENTALISM. Jens Galschiøts enorme hovedværk i kunstudstillingen Abrahams Børn indvies lørdag
formiddag på Varde Torv. Værket er 3,4 meter højt og 9 meter bredt og har 28 skærme, som viser 600 af de lyseste
og mørkeste citater fra Bibelen, Toraen og Koranen. Udstillingen skal være med til at fremme en konstruktiv og
inkluderende kulturdebat, der kan bygge bro mellem de tre religioner.
Pressemeddelelse fra Varde Kommune
KULTUR & RELIGIONAbrahams Børn er skabt for at sætte fokus på forskelle og ligheder mellem kristendommen,
jødedommen og islam - og derigennem bidrage til større forståelse mellem religionerne.De udvalgte citater fra de tre
skrifter er med til at vise, at der er stor forskel på, hvordan et samfund kan indrettes - alt efter hvor bogstaveligt,
teksterne bliver opfattet og hvilke dele i skrifterne, der bliver lagt vægt på.Ifølge kunstneren kan både Toraen, Koranen
og Bibelen på en og samme tid være udgangspunkt for et smukt, menneskekærligt samfund, men også for det
modsatte - et voldsomt fascistisk samfund.Som et led i udstillingen af Abrahams Børn er der blevet arrangeret en lang
række aktiviteter, som skal bakke op om formålet med udstillingen.Der vil blandt andet være teaterforestilling,
fællesspisninger, rundvisning og oplæg ved hovedværket på Varde Torv, debatarrangementer og meget mere.Udover
hovedværket, som bliver sat op på Varde Torv, er ni mini-udgaver af værket blevet sat op en række andre steder i
Varde Kommune.FAKTA:Åbningen på Varde Torv finder sted den 13. august fra kl. 10.00, hvor Jens Galschiøt vil være
til stede. Der vil også være musik og mulighed for at se nærmere på værket.Hovedværket FUNDAMENTALISM er 3,40
meter højt og 9 meter bredt. Skulpturen er udført i kobber/stål og består blandt andet af flere end 8.000 kobberbøger.
Skulpturen har en samlet vægt på ca. 14 ton.Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater med lige mange lyse og
mørke fra hver religion.Hele programmet for udstillingen og aktiviteter i projektet kan findes på Varde Kommunes
hjemmeside www.vardekommune.dkUdstillingen rundes af med en afslutningsdebat den 29. oktober på Varde Torv,
men udstillingen kan dog opleves frem til den 10. november.Mini-udgaverne af skulpturen kan opleves på Varde
Bibliotek, Kulturhuset i Ølgod, Kulturhuset i Nørre Nebel, Sportspark Blaavandshuk i Oksbøl, Hodde-Tistrup Hallen i
Tistrup, Campus i Varde, Sct. Jacobi skole, Brorsonskolen og Borgercenter Varde.Varde Kommune har udviklet
undervisningsmateriale om værket, der kan bruges af folkeskoleelever i mellemtrinnet og udskolingen (fra 4.
klasse).Læs mere på kunstværkets officielle hjemmeside: www.fundamentalism.dkCITATER:Formand for Udvalget for
Kultur og Fritid i Varde Kommune, Lisbet Rosendahl:"Jens Galschiøt er en kunstner i særklasse. Han formår at bruge
sin kunst til at formidle budskaber, så det både er spændende og giver stof til eftertanke"."Det er en stor sag at
behandle religionsspørgsmål i kunsten, som Galschiøt gør med denne udstilling. Særligt fordi tro er et spørgsmål, vi
alle sammen har tænkt over i forvejen", siger Lisbet Rosendahl, der også fremhæver, at kommunens skolebørn vil blive
præsenteret for udstillingen og på den måde kan være med til at debattere kunst, kultur og religion med udgangspunkt
i et stort kunstværk.Link:https://via.ritzau.dk/data/images/00598/fcac5846-70c8-4197-824fa4b2ccb6fdee.JPGhttps://via.ritzau.dk/data/images/00313/080e7c59-e8af-4e5f-a8ec-35a19df6080f.jpgLæs hele
pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=7990628** Ovenstående
pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **
© Ritzau - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/uYl1GFaw
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Navnligt - i dag med militærmusik, aber på afveje og fynsk
galop
 Fyens Stiftstidende. 13.08.2016. Side: 22
(oms)

I dag er en stor dag for folkene bag Fyns
Militærhistoriske Museum. For lørdag åbner museet
for en indbudt kreds af medlemmer og venner af
huset.
Det sker på den nye adresse på Danneborgsgade 1 i
Odense, hvor museet siden i vinter har knoklet med at
pakke ud og bygge et helt nyt museum op. O. V.
Pedersen er stadig manden med overblikket, og lørdag
dukker borgmester Anker Boye op for at klippe snor - i
øvrigt til tonerne fra en lille del af det daværende
musikkorps under Fynske Livregiment. Museet åbner
for offentligheden mandag klokken 10.
(oms) Der er til gengæld næppe et militærorkester klar
i Varde, når den odenseanske kunstner Jens Galschiøt
(foto) i dag lørdag indvier sit kæmpe værk
"Fundamentalism" på torvet i den jyske by.
Kunstværket, vejer 28 ton og indeholder 600 af de
mørkeste og lyseste citater fra bibelen, koranen og
toraen. Kunstværket, der er en del af projektet
"Abrahams børn" har tidligere været vist i både
Silkeborg og København.
(oms) Den forgangne uge har været en af de hårdere
for de gode folk i Odense Zoo. Først måtte zoolog Nina
Collatz Christensen flere gange forklare, hvordan en hel
flok dødningehovedaber kunne slippe ud af deres
anlæg og ud på åstien. Siden viste en optælling, at en
af aberne formentlig er død under den kortvarige flugt.
Og tirsdag måtte en dyrepasser så tilkalde en dyrlæge
til kamelanlægget, hvor Zoos hunkamel havde fået det
dårligt. Da dyrlægen kom, var kamelen så dårlig, at den
måtte aflives. Dermed er Odense Zoo nede på at have
en enkelt voksen kamel samt den unge, som den døde
kamelhun fik i maj. (oms) En der til gengæld kan smile
må være overlæge ph.d. Per Damkier (foto) der er
udnævnt til professor i anvendt farmakogenomik ved
Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.
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Præsident, fordi han ikke kan lade være
■ Senest sørgede
66-årige Hans-Jørn
Kay for, at 22 udenlandske unge kom på
togt med Fulton
Tidligere i august gik 22 unge
udlændinge i land i Middelfart efter et sommertogt på
den tremastede og ganske
berømmede skonnert Fulton.
Nætterne blev tilbragt i
hængekøje, brusebad var
der ikke noget af, og der var
ingen kære mor at kalde på,
når det gjaldt rengøring og
andre praktiske gøremål.
Ikke just nogen dasende

Blå bog
➤ Hans-Jørn Kay er 66 år og
formand for Lions Club Middelfart.
➤ Gift med Doris. Parret har tre
voksne børn. Familien flyttede
i 1987 fra København til Vejlby
ved Middelfart.
➤ Var de første år selvstændig
tømrer. Fik derefter ansættelse
hos døgninstitutionen Egely i
Nørre Aaby. Først som faglærer
og siden som pedel.
➤ Gik på efterløn som 63-årig.

charterferie. Ikke desto mindre var det en uforglemmelig
oplevelse, som de unge kan
takke Lions Club Middelfart
for. Her arbejdede præsident
Hans-Jørn Kay i månedsvis
på at stable turen, der også
indbefattede nogle dages ophold hos en lokal familie, på
benene.
Det er 21 år siden, at han blev

aktiv i Lions Club, og han
har været præsident ad flere
omgange.
- Det er dejligt at være med
til at gøre en forskel, lyder
det fra den 66-årige fynske
ildsjæl, som egentlig er københavner, hvad accenten
afslører.
- Ja, jeg stammer fra Nørrebro.
i 1987 ønskede han som tøm-

rer at få egne lokaler, og familien valgte at slå sig ned
i Vejlby ved Middelfart, da
Hans-Jørn Kay der fandt lokaler til en pris langt under
de københavnske.
- Kun et af vores tre børn
er lavet på Fyn, så i realiteten
er vi kun én fynbo i familien.

efteråret, hvor Hans-Jørn
Kay under en vis opstandelse stod i spidsen for, at de
også skulle kunne optages.
Ja, faktisk medførte det, at
flere mandlige medlemmer
benyttede anledningen til at
sige farvel og tak.
For øjeblikket er HansJørn Kay præsident for 14
medlemmer i Middelfartafdelingen, og foruden at der
sker en vis form for udjævning af den skæve kønsfordeling, er han også optaget
af, at gennemsnitsalderen
falder. For tiden er den omkring 69 år.
- Vi kan absolut godt bruge

nye medlemmer, og vi er
absolut ikke nogen loge, siger han i håbet om, at andre også har lyst til at gøre
en aktiv, velgørende indsats.
Hvad enten det er ved at sende unge om bord på Fulton,
sælge lodsedler på gaden eller noget helt andet.

Der er til gengæld næppe et
militærorkester
klar i Varde, når
den odenseanske kunstner Jens
Galschiøt (foto) i
dag lørdag indvier sit kæmpe
værk ”Fundamentalism” på
torvet i den jyske
by. Kunstværket,
vejer 28 ton og

indeholder 600 af de mørkeste og lyseste citater fra
bibelen, koranen og toraen.
Kunstværket, der er en del af
projektet ”Abrahams børn”
har tidligere været vist i både
Silkeborg og København.
(oms)
Den forgangne uge har været en af de hårdere for de
gode folk i Odense Zoo.
Først måtte zoolog Nina Collatz Christensen flere gange
forklare, hvordan en hel flok
dødningehovedaber kunne
slippe ud af deres anlæg og
ud på åstien. Siden viste en
optælling, at en af aberne
formentlig er død under den
kortvarige flugt. Og tirsdag
måtte en dyrepasser så tilkalde en dyrlæge til kamelanlægget, hvor
Zoos hunkamel
havde fået det
dårligt. Da dyrlægen kom, var
kamelen så dårlig, at den måtte
aflives. Dermed
er Odense Zoo
nede på at have
en enkelt voksen
kamel samt den

■ Per Damkier, nyudnævnt
professor. Foto: SDU
unge, som den døde kamelhun fik i maj. (oms)
En der til gengæld kan smile
må være overlæge ph.d. Per
Damkier (foto) der er udnævnt
til professor i anvendt farmakogenomik ved Odense
Universitetshospital og Syddansk Universitet. Farmakogenomik beskæftiger sig med
geners betydning for omsætning, effekt og bivirkninger
af de lægemidler, som patienten indtager. Per Damkier skal i sit professorat fortsætte sin forskning inden for
dette område, så patienterne
kan få så tilpasset en medicin som overhovedet muligt.
Per blev kandidat fra Odense

100

Søndag den 14.
august fylder tidligere
folketingsmedlem Grethe Philip 100 år.
Allerede i 1960 blev Grethe
Philip valgt ind i Folketinget for Det Radikale Venstre
med et stort antal personlige
stemmer. På det tidspunkt
var hendes nu afdøde mand,
Kjeld Philip, allerede et
kendt ansigt i dansk politik,
efter at han i 1957 blev hentet
ind som handelsminister under H.C. Hansen.
Grethe Philip fik i alt 19 år
i Folketinget. Gennem sit liv
har hun været meget engageret i kvinder og børns forhold. Eksempelvis var hun
med til at rejse spørgsmålet
om den gensidige forsørgelsespligt i ægteskabet.
Hun blev angiveligt tilbudt
posten som socialminister i
1968 under VKR-regeringen,
men takkede nej i protest
mod De Radikales brud med
Socialdemokratiet. (ritzau)
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Navnligt - i dag med militærmusik, aber på afveje og fynsk galop
I dag er en stor dag for folkene bag Fyns Militærhistoriske Museum. For lørdag
åbner museet for en indbudt
kreds af medlemmer og venner af huset. Det sker på den
nye adresse på Danneborgsgade 1 i Odense, hvor museet siden i vinter har knoklet
med at pakke ud og bygge et
helt nyt museum op. O. V. Pedersen er stadig manden med
overblikket, og lørdag dukker borgmester Anker Boye
op for at klippe snor - i øvrigt
til tonerne fra en lille del af
det daværende musikkorps
under Fynske Livregiment.
Museet åbner for offentligheden mandag klokken 10.
(oms)

Fødselsdag

Arnt Andersen, Fiskervænget 4, Spodsbjerg,
fylder 50 år søndag den 14.
august.

■ Hans-Jørn Kay stammer
fra Nørrebro i København.
Han og familien bestemte
sig i 1987 for det store øhop
fra Sjælland til Fyn. Privatfoto

der i Lions Club Middelfart, men det blev ændret i

Siderne er redigeret af:
Hans Faarup

50

Af Henrik Larsen
henla@fyens.dk

Længe var der slet ingen kvin-

Adresse:
Navneredaktionen,
Banegårdspladsen,
5100 Odense C

■ Odessa Racing – alias Jes Henneberg, Jørgen Witting og Jens
Bøg Madsen - havde i søndags deres hest Efesos med i Dansk
Galopderby. Desværre uden succes. I vindercirklen kom de dog
alligevel, da de var sponsorer for dagens 8. løb på galopbanen
i Klampenborg. Til at overrække ærespræmie efter løbet havde de allieret sig med Odenses kulturrådmand Jane Jegind og
energiminister Lars Chr. Lilleholt. Ejeren af den vindende hest
Hijo De Raina hedder Nanna Bispelund.
Universitet i 1990. (oms)
En der har travlt lige nu, er
odenseanske Jens Nicolaisen
fra Glad Samler Records.
han har netop åbnet landets
mindste pladeforretning og
nu har han travlt med en
plademesse i Odense i næ-

ste weekend. Her kan han
i øvrigt glæde sig over at få
besøg af sanger Casper Popp
samt guitarist, komponist og
sangskriver Lars Evers fra den
danske stonerrock-gruppe
Bersærk, der sælger og signerer deres plader fra 10-13.
(oms)

14. august fylder den
amerikanske skuespiller Halle Berry 50 år.
Halle Berry blev født
i Cleveland,
Ohio, som
datter af en
sygeplejerske,
og en fraværende far. Hun
vandt priser som Miss Teen
All American i 1985 og Miss
Ohio USA i 1986.
Efter nogle år med roller i amerikanske tv-serier
landede Halle Berry sin første filmrolle i 1991 i filmen
”Jungle Fever”, og derfra tog
karrieren støt fart.
I 2002 spillede hun med
i James Bond-filmen ”Die
Another Day”, og for sin rolle
som Catwoman i filmen af
samme navn fra 2004 kunne
Halle Berry indløse en lønningscheck i millionklassen.
Halle Berry har en datter
og en søn med henholdsvis
modellen Gabriel Aubry og
skuespilleren Olivier Martinez. Sidstnævnte blev hun
gift med i 2013. (ritzau)

Jubilæum

25

frank
von
Staffeldt Beck

har mandag
den 15. august
været ansat i
Danske Bank

område, så patienterne kan få så tilpasset en medicin
som overhovedet muligt. Per blev kandidat fra Odense
Universitet i 1990. (oms) En der har travlt lige nu, er
odenseanske Jens Nicolaisen fra Glad Samler
Records. han har netop åbnet landets mindste
pladeforretning og nu har han travlt med en
plademesse i Odense i næste weekend. Her kan han i
øvrigt glæde sig over at få besøg af sanger Casper
Popp samt guitarist, komponist og sangskriver Lars
Evers fra den danske stonerrock-gruppe Bersærk, der
sælger og signerer deres plader fra 10-13.
(oms)
© Fyens Stiftstidende - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/rx4atBj

Farmakogenomik beskæftiger sig med geners
betydning for omsætning, effekt og bivirkninger af de
lægemidler, som patienten indtager. Per Damkier skal i
sit professorat fortsætte sin forskning inden for dette
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FUNDAMENTALISM på Varde torv
 GoVarde. 12.08.2016 06:03. Opdateret 08:04
ulla højgaard

Kæmpeskulptur af stål og kobber landet på torvet i
Varde Skulpturen hedder FUNDAMENTALISM og
fremviser de 600 lyseste og mørkeste citater fra
Bibelen, Toraen og Koranen.
Figuren er en del af kunst- og dialogprojektet
Abrahams Børn, som er skabt af kunstneren Jens
Galschiøt. Projektet åbner officielt på lørdag kl. 10.00
på Varde Torv. Her vil der blandt andet være mulighed
for at møde Jens Galschiøt.
Med værket sætter han fokus på forskelle og ligheder
mellem kristendommen, jødedommen og islam - og vil
derigennem bidrage til større forståelse mellem
religionerne.
I forbindelse med projektet er der også udstillet ni
miniature-udgaver af FUNDAMENTALISM rundt
omkring i kommunen og arrangeret en lang række
aktiviteter, fx teaterforestilling, "lån et menneske",
fællesspisning, rundvisning og oplæg ved hovedværket
på Varde Torv, debatarrangementer og meget mere.
Du kan finde programmet for alle aktiviteter på
kommunens hjemmeside:
http://www.vardekommune.dk//Kaempekobberskulptur-indtager
Bonusinfo: Figuren, der består af 8.000 kobberbøger,
vejer ca. 14 ton, måler 3,40 meter i højden, og er 9
meter bred, så den er til at få øje på.
© GoVarde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/9rjjWk4s
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Tonstung: Skulpturen Fundamentalism blev sat op på
Torvet i dag
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 11.08.2016 18:15

På lørdag åbner udstillingen Abrahams Børn på Torvet
i Varde, og i dag blev den 28 ton tunge kunstværk
Fundamentalism sat op på Torvet i Varde.
Kunstværket skal skabe opmærksomhed om
Abrahams Børn og få os til at snakke religion, kultur
og kunst.
Kunstneren selv, Jens Galschiøt, var selv med til at
stille den op. Han er også uddannet smed og vant til at
håndtere materialer af den kaliber.
Skulpturen består af kæmpe bogstaver, der hver vejer
som en god stor folkevogn, det letteste bogstav er T'er,
som kun vejer omkring et ton. Det tungeste er M'et.
S'et er også godt med.
Kunstværket har også været sat op i København og
Silkeborg.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/cIVWmHvY

Oversigt over lignende hits
Tonstung: Skulpturen Fundamentalism blev sat op på Torvet i
dag

NYT OM Sydjylland - 11.08.2016 18:15
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På lørdag åbner efterårets store kunstprojekt i Varde
 Jydske Vestkysten Billund. 1 lignende hits. 11.08.2016. Side: 8
Benny Baagø | Benny Baagø

Kunst: I efteråret bliver der i Varde sat fokus på

8

VARDE

NOR

religionerne og deres forhold til hinanden. Lørdag er

TORSDAG 11. AUGUST 2016

JYDSKEVESTKYSTEN

Det kan du

der fernisering på Fundamentalism, der er en del af et
kunstprojekt, Abrahams Børn.
VARDE: Det har været arbejdet på projektet i
månedsvis, og fra på lørdag går det løs. Fra 10 til 12 er
der fernisering på kunstner Jens Galschiøts
Fundamentalism, der er en stor skulptur med tekster
fra de kristnes bibel, jødernes tora og muslimernes
koran.
Det er startskuddet til et efterår med flere
arrangementer, der alle handler om de tre religioner
eller om mødet mellem mennesker, der tilhører de tre
forskellige religioner.
Hele projektet hedder Abrahams Børn, og det er Varde
Kunstforening, der er den oprindelige initiativtager. Det
er dog et alt for stort projekt for foreningen, så
foreningen har lavet et samarbejde med Varde
Kommune.

I øjeblikket udstiller Jens Galschiøt i Varde Kunstforenings udstillingsbygning ved Frello Museum i Varde.
Billedet her er fra ferniseringen på denne udstilling.
Foto:Chresten Bergh

På lørdag åbner
efterårets store
kunstprojekt
i Varde
Kunst: I efteråret bliver der i Varde sat fokus på religionerne og
deres forhold til hinanden. Lørdag er der fernisering på Fundamentalism,
der er en del af et kunstprojekt, Abrahams Børn.
Der har tidligere været Middag på Tværs i præstegården på Vestervo
Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

FA K TA

VARDE: Det har været arbejdet på
projektet i månedsvis, og fra på
lørdag går det løs. Fra 10 til 12 er
der fernisering på kunstner Jens
Galschiøts Fundamentalism, der
er en stor skulptur med tekster fra
de kristnes bibel, jødernes tora og
muslimernes koran.
Det er startskuddet til et efterår
med flere arrangementer, der alle
handler om de tre religioner eller
om mødet mellem mennesker, der
tilhører de tre forskellige religioner.
Hele projektet hedder Abrahams Børn, og det er Varde Kunstforening, der er den oprindelige
initiativtager. Det er dog et alt for
stort projekt for foreningen, så
foreningen har lavet et samarbejde med Varde Kommune.
– Vi synes ikke, han er provokerende. Vi synes, han fortæller, at vi
skal arbejde sammen, uanset hvil-

■ Det samlede kunst- og dialogprojekt hedder Abrahams børn. Det
består af:
■ Fundamentalism, der er en stor
skulptur, der vil stå på torvet.
■ En debatvæg på biblioteket.
■ Rundvisninger.
■ Debatarrangementer.
■ Fællesspisninger for folk fra forskellige kulturer.
■ En teaterforestilling.
■ Et undervisningsforløb for skoleklasser.
■ Skriftsøjler med citater fra de tre
religioner bliver sat op flere steder i
kommunen.

Abrahams børn

ken religion vi tilhører. Vi skal dialogen, i stedet for at vi slår hinanden i hovedet med vores forskellige opfattelsen, siger formand Kirsten Jensen, Varde Kunstforening.

Trio spiller til åbning
Åbningen på lørdag bliver en traditionel fernisering med taler af
Lisbet Rosendahl (V), formand for
kultur og fritid, Jens Galschiøt,
kunstneren bag værket, og Kirsten
Jensen selv.
Derudover vil en trio, der kalder
sig "Radical... but NOT fanatical"
spille. Trioen består af Mads Jørgensen, lærer i Varde Musik og Billedskole, Marc Bernstein, der tidligere har boet i Varde, og Naser al
Harbi, der er født og opvokset i
Irak. De har henholdsvis kristen,
jødisk og muslimsk baggrund, og
dermed passer deres musikprojekt godt sammen med Jens Galschiøts kunstværk, fortæller Varde Kommunes kulturkonsulent,
Signe Mejstrup Sørensen.

Guide: Hen over
efteråret foregår en
masse arrangementer som en del
af det kunstprojekt, der kaldes
Abrahams Børn.
På Torvet er hovedværket, Fundametalism, der er
en stor skulptur,
og på biblioteket
er en tilhørende
debatvæg. Her er,
hvad du også kan
opleve.

Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Arabiske sange og
kristne salmer på guitar
Til åbningen af kunstprojektet,
Abrahams Børn, på lørdag den
13. august, vil "Radical... but
NOT fanatical" spille.
Trioen består af Mads Jørgensen, der har omarrangeret danske salmer til instrumentalnumre, Marc Bernstein, der har lavet
musik med udgangspunkt i jødiske bønner, og Naser al Harbi, der
har lavet musik med arabiske
tekster, som han selv synger.
– Det er en musikalsk brobygning, vi har gang i, hvor vi sagtens kan spille sammen, selvom
vi kommer vidt forskellige steder
fra, siger Mads Jørgensen.
De tre spillede en række kon-

- Vi synes ikke, han er provokerende. Vi synes, han
fortæller, at vi skal arbejde sammen, uanset hvilken

vil stå på torvet. &#9632 En debatvæg på biblioteket.

religion vi tilhører. Vi skal dialogen, i stedet for at vi slår

&#9632 Rundvisninger.

hinanden i hovedet med vores forskellige opfattelsen,

&#9632 Debatarrangementer. &#9632

siger formand Kirsten Jensen, Varde Kunstforening.

Fællesspisninger for folk fra forskellige kulturer.

Trio spiller til åbning Åbningen på lørdag bliver en

&#9632 En teaterforestilling. &#9632 Et

traditionel fernisering med taler af Lisbet Rosendahl

undervisningsforløb for skoleklasser.

(V), formand for kultur og fritid, Jens Galschiøt,

&#9632 Skriftsøjler med citater fra de tre religioner

kunstneren bag værket, og Kirsten Jensen selv.

bliver sat op flere steder i kommunen.

Derudover vil en trio, der kalder sig "Radical... but NOT
fanatical" spille. Trioen består af Mads Jørgensen,

© Jydske Vestkysten Billund - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og

lærer i Varde Musik og Billedskole, Marc Bernstein, der

må ikke videreformidles eksternt.

tidligere har boet i Varde, og Naser al Harbi, der er født

Læs hele nyheden på http://ret.nu/WvwYjzZt

og opvokset i Irak. De har henholdsvis kristen, jødisk og
muslimsk baggrund, og dermed passer deres

Oversigt over lignende hits

musikprojekt godt sammen med Jens Galschiøts
kunstværk, fortæller Varde Kommunes kulturkonsulent,

På lørdag åbner efterårets store kunstprojekt i Varde

Signe Mejstrup Sørensen.

Jydske Vestkysten Varde - 11.08.2016

FA K TA Abrahams børn
&#9632 Det samlede kunst- og dialogprojekt hedder
Abrahams børn. Det består af:
&#9632 Fundamentalism, der er en stor skulptur, der
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Det kan du opleve i efterårets kunstprojekt

arrangementer som en del af det kunstprojekt, der
kaldes Abrahams Børn. På Torvet er hovedværket,
Fundametalism, der er en stor skulptur, og på
biblioteket er en tilhørende debatvæg. Her er, hvad du
også kan opleve.
Arabiske sange og kristne salmer på guitar Til
åbningen af kunstprojektet, Abrahams Børn, på lørdag
den 13. august, vil "Radical... but NOT fanatical" spille.

I øjeblikket udstiller Jens Galschiøt i Varde Kunstforenings udstillingsbygning ved Frello Museum i Varde.
Billedet her er fra ferniseringen på denne udstilling.
Foto:Chresten Bergh

På lørdag åbner
efterårets store
kunstprojekt
i Varde
Kunst: I efteråret bliver der i Varde sat fokus på religionerne og
deres forhold til hinanden. Lørdag er der fernisering på Fundamentalism,
der er en del af et kunstprojekt, Abrahams Børn.
Der har tidligere været Middag på Tværs i præstegården på Vestervoold. Billedet er fra en middag i 2014.
Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

FA K TA

VARDE: Det har været arbejdet på
projektet i månedsvis, og fra på
lørdag går det løs. Fra 10 til 12 er
der fernisering på kunstner Jens
Galschiøts Fundamentalism, der
er en stor skulptur med tekster fra
de kristnes bibel, jødernes tora og
muslimernes koran.
Det er startskuddet til et efterår
med flere arrangementer, der alle
handler om de tre religioner eller
om mødet mellem mennesker, der
tilhører de tre forskellige religioner.
Hele projektet hedder Abrahams Børn, og det er Varde Kunstforening, der er den oprindelige
initiativtager. Det er dog et alt for
stort projekt for foreningen, så
foreningen har lavet et samarbejde med Varde Kommune.
– Vi synes ikke, han er provokerende. Vi synes, han fortæller, at vi
skal arbejde sammen, uanset hvil-

■ Det samlede kunst- og dialogprojekt hedder Abrahams børn. Det
består af:
■ Fundamentalism, der er en stor
skulptur, der vil stå på torvet.
■ En debatvæg på biblioteket.
■ Rundvisninger.
■ Debatarrangementer.
■ Fællesspisninger for folk fra forskellige kulturer.
■ En teaterforestilling.
■ Et undervisningsforløb for skoleklasser.
■ Skriftsøjler med citater fra de tre
religioner bliver sat op flere steder i
kommunen.

Abrahams børn

ken religion vi tilhører. Vi skal dialogen, i stedet for at vi slår hinanden i hovedet med vores forskellige opfattelsen, siger formand Kirsten Jensen, Varde Kunstforening.

Trio spiller til åbning
Åbningen på lørdag bliver en traditionel fernisering med taler af
Lisbet Rosendahl (V), formand for
kultur og fritid, Jens Galschiøt,
kunstneren bag værket, og Kirsten
Jensen selv.
Derudover vil en trio, der kalder
sig "Radical... but NOT fanatical"
spille. Trioen består af Mads Jørgensen, lærer i Varde Musik og Billedskole, Marc Bernstein, der tidligere har boet i Varde, og Naser al
Harbi, der er født og opvokset i
Irak. De har henholdsvis kristen,
jødisk og muslimsk baggrund, og
dermed passer deres musikprojekt godt sammen med Jens Galschiøts kunstværk, fortæller Varde Kommunes kulturkonsulent,
Signe Mejstrup Sørensen.

Guide: Hen over
efteråret foregår en
masse arrangementer som en del
af det kunstprojekt, der kaldes
Abrahams Børn.
På Torvet er hovedværket, Fundametalism, der er
en stor skulptur,
og på biblioteket
er en tilhørende
debatvæg. Her er,
hvad du også kan
opleve.

Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Arabiske sange og
kristne salmer på guitar
Til åbningen af kunstprojektet,
Abrahams Børn, på lørdag den
13. august, vil "Radical... but
NOT fanatical" spille.
Trioen består af Mads Jørgensen, der har omarrangeret danske salmer til instrumentalnumre, Marc Bernstein, der har lavet
musik med udgangspunkt i jødiske bønner, og Naser al Harbi, der
har lavet musik med arabiske
tekster, som han selv synger.
– Det er en musikalsk brobygning, vi har gang i, hvor vi sagtens kan spille sammen, selvom
vi kommer vidt forskellige steder
fra, siger Mads Jørgensen.
De tre spillede en række kon-

certer sammen for nogle år tilbage i en lidt større konstellation.

Biskop, imam og
rabbiner
diskuterer værket
5. oktober vil imam Ghazi Naef
Jamal, overrabbiner Jair Melchior
og biskop Elof Westergaard fra
Ribe Stift diskutere Abrahams
Børn på Varde Bibliotek fra klokken 19-21.30. Kunstner Jens Galschiøt vil også være til stede.

Lån et menneske
I stedet for bøger kan man 27.
august klokken 11-14 låne et
menneske på biblioteket i Varde.
De mennesker, der kan lånes,
kommer fra grupper i samfundet,
der hyppigt er udsat for fordomme, og det er derfor en mulighed
for eksempelvis at få en snak
med en, der er konverteret til
islam, eller en jøde. Lånetiden er

Arkivfoto: Jacob Schultz

30 minutter.

Imam fortæller om islam
25. august fortæller imam Kassem Rachid om islam på Varde
Bibliotek klokken 19-21. Derefter
vil han og præst Poul Christian
Tulinius snakke om religionernes
indvirkning på hinanden.

Kulturerne mødes
til spisning
Hen over efteråret er der flere
fællesspisninger, hvor formålet
er at bringe flere kulturer sammen.
24. august, 21. september
og 26. oktober er der etnisk
buffet i Trivselshuset på Isbjerg
Møllevej, alle dage fra klokken
16.30-18.30. Det koster 60 kroner
og tilmelding er på telefon 7522
5174 senest dagen før klokken
12.
23. september er der Middag

på Tværs i Konfirmandstuen på
Vestervold. Her skal alle deltagere selv komme med en ret fra
sin egen kultur, og det hele samles i en stor buffet. Det foregår
klokken 18-20.30.

Rundvisning med tre
forskellige perspektiver
Hver fredag fra 19. august til
4. november klokken 15 er der
en times rundvisning ved skulpturen, Fundamentalism, på torvet
i Varde. Tre personer vil skiftes til
at stå for rundvisningen, og kulturkonsulent Signe Mejstrup
Sørensen fortæller, at det bevidst
er tre personer med forskellige
indgangsvinkler til kunstværket.
Holger Hvelplund fra Varde
Kunstforening står for rundvisning 19. august, 9. september, 30.
september og 21. oktober.
Præst Poul Christian Tulinius
viser rundt 26. august, 16. sep-

tember, 7. oktober og 28. oktober.
Museumsinspektør John Jensen fra Varde Museum viser
rundt 2. september, 23. september, 14. oktober og 4. november.

Antropolog følger projektet
En antropologistuderende vil
under udstillingen følge projektet og særligt de, der bliver en
del af projektet ved at se skulpturerne eller deltage i arrangementerne. 29. oktober fortæller
den studerende om, hvad kunstværket gør ved os. Det foregår
klokken 13-15 på Torvet.

Foredrag, teater og film
I løbet af kunstprojektet er der
flere foredrag og også et teaterstykke.
Teaterforestillingen hedder
Abrahams Døtre, og det foregår
på Brorsonskolen 24. august

klokken 19-20.
8. september fortæller Erik
Meistrup om Jens Galschiøt som
kunstner. Det foregår klokken
19-21 på Varde Bibliotek.
20. september vil forfatteren
Jens-André P. Herbener debattere
forholdet mellem mennesket,
religion og natur med udgangspunkt i sin bog, "Naturen er hellig
- klimakatastrofe og religion". Der
foregår klokken 19-21 på Varde
Bibliotek.
28. september er det Svend
Erik Eng, der kommer til Varde.
Han fortæller historier fra jødedom, kristendom og islam i konfimandstuen klokken 19-21.
19. og 20. oktober der på
Varde Bibliotek muligt at se fire
film, der handler om religion. De
vises i et loop, så man kan komme og gå. Filmene vises mellem
klokken 10 og klokken 18 begge
dage.

Trioen består af Mads Jørgensen, der har
omarrangeret danske salmer til instrumentalnumre,

buffet i Trivselshuset på Isbjerg Møllevej, alle dage fra

Marc Bernstein, der har lavet musik med

klokken 16.30-18.30. Det koster 60 kroner og tilmelding

udgangspunkt i jødiske bønner, og Naser al Harbi, der

er på telefon 75225174 senest dagen før klokken 12.

har lavet musik med arabiske tekster, som han selv

23. september er der Middag på Tværs i

synger.

Konfirmandstuen på Vestervold. Her skal alle deltagere

- Det er en musikalsk brobygning, vi har gang i, hvor vi

selv komme med en ret fra sin egen kultur, og det hele

sagtens kan spille sammen, selvom vi kommer vidt

samles i en stor buffet. Det foregår klokken 18-20.30.

forskellige steder fra, siger Mads Jørgensen.

Rundvisning med tre forskellige perspektiver Hver

De tre spillede en række kon-certer sammen for nogle

fredag fra 19. august til 4. november klokken 15 er der

år tilbage i en lidt større konstellation.

en times rundvisning ved skulpturen, Fundamentalism,
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vil imam Ghazi Naef Jamal, overrabbiner Jair Melchior

rundvisningen, og kulturkonsulent Signe Mejstrup

og biskop Elof Westergaard fra Ribe Stift diskutere

Sørensen fortæller, at det bevidst er tre personer med

Abrahams Børn på Varde Bibliotek fra klokken 19-

forskellige indgangsvinkler til kunstværket.

21.30. Kunstner Jens Galschiøt vil også være til stede.

Holger Hvelplund fra Varde Kunstforening står for

Lån et menneske I stedet for bøger kan man 27.

rundvisning 19. august, 9. september, 30. september

august klokken 11-14 låne et menneske på biblioteket i

og 21. oktober.

Varde.

Præst Poul Christian Tulinius viser rundt 26. august,

De mennesker, der kan lånes, kommer fra grupper i

16. september, 7. oktober og 28. oktober.

samfundet, der hyppigt er udsat for fordomme, og det

Museumsinspektør John Jensen fra Varde Museum

er derfor en mulighed for eksempelvis at få en snak

viser rundt 2. september, 23. september, 14. oktober

med en, der er konverteret til islam, eller en jøde.

og 4. november. Antropolog følger projektet En

Lånetiden er 30 minutter.

antropologistuderende vil under udstillingen følge

Imam fortæller om islam 25. august fortæller imam

projektet og særligt de, der bliver en del af projektet

Kassem Rachid om islam på Varde Bibliotek klokken

ved at se skulpturerne eller deltage i arrangementerne.

19-21. Derefter vil han og præst Poul Christian Tulinius

29. oktober fortæller den studerende om, hvad

snakke om religionernes indvirkning på hinanden.

kunstværket gør ved os. Det foregår klokken 13-15 på

Kulturerne mødes til spisning Hen over efteråret er der

Torvet.

flere fællesspisninger, hvor formålet er at bringe flere

Foredrag, teater og film I løbet af kunstprojektet er der

kulturer sammen.

flere foredrag og også et teaterstykke.

24. august, 21. september og 26. oktober er der etnisk

Teaterforestillingen hedder Abrahams Døtre, og det
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foregår på Brorsonskolen 24. august klokken 19-20.
8. september fortæller Erik Meistrup om Jens
Galschiøt som kunstner. Det foregår klokken 19-21 på
Varde Bibliotek.
20. september vil forfatteren Jens-André P. Herbener
debattere forholdet mellem mennesket, religion og
natur med udgangspunkt i sin bog, "Naturen er hellig klimakatastrofe og religion". Der foregår klokken 19-21
på Varde Bibliotek.
28. september er det Svend Erik Eng, der kommer til
Varde.
Han fortæller historier fra jødedom, kristendom og
islam i konfimandstuen klokken 19-21.
19. og 20. oktober der på Varde Bibliotek muligt at se
fire film, der handler om religion. De vises i et loop, så
man kan komme og gå. Filmene vises mellem klokken
10 og klokken 18 begge dage.
© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/ulAytnQD

Oversigt over lignende hits
Det kan du opleve i efterårets kunstprojekt

Jydske Vestkysten Billund - 11.08.2016
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14 ton: Skulptur på torvet skal sætte fokus på
religionsforståelse
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 10.08.2016 10:00. Opdateret 15:59

Abrahams Børn skal skabe forståelse af religion og
kultur. Børnene fra 4. klasse og op skal også have
forløb om det i skolen FUNDAMENTALISM I morgen
begynder der at ske noget stort på Torvet i Varde: en
14-ton tung skulptur bliver stillet op.
Den er hovedværk i en spektakulær kunstudstilling
kaldet Abrahams Børn, som åbner på Varde Torv på
lørdag.
Værket viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra
Biblen, Toraen og Koranen, og skal være med til at
fremme en konstruktiv og inkluderende kulturdebat,
der kan bygge bro mellem de tre religioner. Kunstneren
Jens Galschiøt har skabt skulpturen for at sætte fokus
på forskelle og ligheder mellem kristendom, jødedom
og islam.
Vardes skolebørn kommer også til at snakke religion,
kunst og kultur med udgangspunkt i det tonstunge
kunstværk, så udstillingen bliver del af undervisningen
fra 4. klasse til udskolingen.
Der bliver desuden andre aktiviteter som teater,
fællesspisning, rundvisning, oplæg og
debatarrangementer
Ved åbningen vil der være musik mellem klokken 10
og 12, og kunstneren, Jens Galschiøt kommer selv og
formidler sit værk.

videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/wWnS0XD7

Oversigt over lignende hits
14 ton: Skulptur på torvet skal sætte fokus på religionsforståelse

Lokalavisen Budstikken Varde - 10.08.2016 10:00

Udstillingen rundes af med en afslutningsdebat den
29. oktober på Torvet.
Selve udstillingen løber til 10. november. Se hele
programmet på www.Vardekommune.dk.
Den 14 ton tunge kobberskulptur kommer op på
Torvet i Varde denne uge. Den er 3,4 meter høj og ni
meter bred.
© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
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14 ton: Skulptur på torvet skal sætte fokus på
religionsforståelse
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 10.08.2016 10:00. Opdateret 12:37

Abrahams Børn skal skabe forståelse af religion og
kultur. Børnene fra 4. klasse og op skal også have
forløb om det i skolen FUNDAMENTALISM I morgen
begynder der at ske noget stort på Torvet i Varde: en
14-ton tung skulptur bliver stillet op.
Den er hovedværk i en spektakulær kunstudstilling
kaldet Abrahams Børn, som åbner på Varde Torv på
lørdag.
Værket viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra
Biblen, Toraen og Koranen, og skal være med til at
fremme en konstruktiv og inkluderende kulturdebat,
der kan bygge bro mellem de tre religioner. Kunstneren
Jens Galschiøt har skabt skulpturen for at sætte fokus
på forskelle og ligheder mellem kristendom, jødedom
og islam.
Vardes skolebørn kommer også til at snakke religion,
kunst og kultur med udgangspunkt i det tonstunge
kunstværk, så udstillingen bliver del af undervisningen
fra 4. klasse til udskolingen.
Der bliver desuden andre aktiviteter som teater,
fællesspisning, rundvisning, oplæg og
debatarrangementer
Ved åbningen vil der være musik mellem klokken 10
og 12, og kunstneren, Jens Galschiøt kommer selv og
formidler sit værk.

og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/QcN6qqJ3

Oversigt over lignende hits
14 ton: Skulptur på torvet skal sætte fokus på religionsforståelse

NYT OM Sydjylland - 10.08.2016 10:00

Udstillingen rundes af med en afslutningsdebat den
29. oktober på Torvet.
Selve udstillingen løber til 10. november. Se hele
programmet på www.Vardekommune.dk.
Den 14 ton tunge kobberskulptur kommer op på
Torvet i Varde denne uge. Den er 3,4 meter høj og ni
meter bred.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
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Kunstner viser lyset og mørket i 600 citater fra Bibelen,
Toraen og Koranen
 Politiken. 10.08.2016. Side: 2
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Kunst. Man må sige, at han har gjort sit forarbejde,

49, leder af Københavns
Internationale Teater, som
fra i morgen til 28. august
holder Ny Cirkus Festival
med 10 internationale
kompagnier i København,
der i år søger bag facaden
for at vise, hvad der
gemmer sig bag glitter
og glamour. Privatfoto

kunstneren Jens Galschiøt, hvis værk

Hvilken musik hører du i øjeblikket?

»Min datter på 12 år dikterer, hvilken musik vi for tiden hører derhjemme, og det er Rihanna på repeat,
fordi vi har været til koncert med hende. Jeg kan også
godt lide hendes musik, det soul’ede ved den og det
sexede, selv om det er lidt poppet. Men hendes seneste album er jo også lidt mere alvorligt«.

'Fundamentalism' fra på lørdag bliver udstillet på Varde

Hvornår var du senest i teatret?

Torv. Han har nemlig læst sig igennem de tre hellige

»Det var jeg i sidste uge på Rudolph Tegners Museum,
hvor jeg så Shakespeares ’Julius Cæsar’ opført af et
italiensk kompagni ved navn Societas Raffello Sanzio. Det var meget specielt, men enormt fascinerende. Jeg var faktisk lidt enig med jeres anmelder Monna Dithmer i, at det er svært at sætte ord på sin oplevelse af stykket. Men man bliver ramt. Og så i det der
mærkelige rum, som Rudolph Tegners Museum er.
Min tilgang er ikke så intellektuel. Mere følelsesmæssig. Jeg kan godt lide, at noget rammer mig«.

bøger i islam, kristendommen og jødedommen. Fra

Hvilken ﬁlm har du senest set i biografen?

»’Kollektivet’ af Thomas Vinterberg. Nu er jeg belgier,
men min mand er dansker.
Danske ﬁlm er ofte super pinlige, har vi talt om. Min mand
kan sidde med hænderne for
øjnene, fordi han synes, at vis- Danske ﬁlm
se situationer er så pinlige. Jeg er ofte super
ved ikke, om det kan skyldes
pinlige
en sådan protestantisk mentalitet. ’Kollektivet’ var ikke den
mest fantastiske ﬁlm, jeg har set, men den bliver
hængende, og jeg bliver ved med at tænke tilbage på
bestemte situationer«.

Koranen, Bibelen og Toraen har han udvalgt 600
citater, som han mener viser religionernes lyseste og

Hvilken bog har du senest læst?

mørkeste side.

»For tiden er det ’Fødselsdagshistorier’, en samling
noveller fra forskellige forfattere, som skriver om
fødselsdage, samlet af Murakami, som selv har skrevet en. Jeg kan godt lide det korte format«.
Hvilken koncert var du senest til?

»Ja, det var jo Rihanna på Refshaleøen. Min datters
første store koncert. Det var velorganiseret, og bagefter var det også en god og særlig oplevelse at vandre
tilbage til byen i sommernatten med 30.000 andre
mennesker. Så gik vi på Krudtløbsvej i the middle of
nowhere i en summen af folk, som kommenterede
koncerten. Det blev ved helt til Kgs. Nytorv, og det var
specielt for pigerne på 12 at gå der midt om natten«.

»Det overraskende har været at opdage, at de tre
religioner både er lige smukke og lige grimme. Hvis du
for eksempel ser på religionernes kvindesyn, havde jeg
nok forestillet mig, at islam var værst. Men det er
kristendommen«, siger Jens Galschiøt og fortsætter:
»Arbejdet med installationen har lært mig, at det er ikke
religionerne, der er skyld i konflikter. Religionskonflikter
handler udelukkende om, hvem der tager magten, og
hvad de bruger religionen til. Alle tre religioner kan
begrunde de mest fantastiske samfund, de mest
pladderhumanistiske samfund og de mest

Hvilket tv-program har gjort indtryk på dig for nylig?

»Om sommeren er jeg gerne alene hjemme, fordi
min familie rejser, mens jeg arbejder på festivalen.
Og så forkæler jeg mig selv ved at se afsnit af ’House
of Cards’, som jeg elsker«.
Pr-foto

Kunstner viser lyset og mørket i 600 citater fra Bibelen, Toraen og Koranen
Kunst. Man må sige, at han har gjort sit forarbejde, kunstneren Jens Galschiøt, hvis værk

’Fundamentalism’ fra på lørdag bliver udstillet på Varde Torv. Han har nemlig læst sig igennem
de tre hellige bøger i islam, kristendommen og jødedommen. Fra Koranen, Bibelen og Toraen
har han udvalgt 600 citater, som han mener viser religionernes lyseste og mørkeste side.
»Det overraskende har været at opdage, at de tre religioner både er lige smukke og lige grimme. Hvis du for eksempel ser på religionernes kvindesyn, havde jeg nok forestillet mig, at islam
var værst. Men det er kristendommen«, siger Jens Galschiøt og fortsætter: »Arbejdet med installationen har lært mig, at det er ikke religionerne, der er skyld i konﬂikter. Religionskonﬂikter

handler udelukkende om, hvem der tager magten, og hvad de bruger religionen til. Alle tre religioner kan begrunde de mest fantastiske samfund, de mest pladderhumanistiske samfund og
de mest ondskabsfulde, fascistiske samfund. Alle tre religioner ville kunne begrunde Mandela
og Gandhi, og de ville kunne begrunde Hitler og IS«.
Citaterne bliver vist på 28 skærme på den 3,4 meter høje og 9 meter brede skulptur i kobber
og stål, der vejer cirka 28 tons. De kan også læses på skærme på 10 skriftsøjler rundt om i Varde.
’Fundamentalism’ er en del af udstillingen ’Abrahams børn’, der kører frem til 10. november.
gudrun.marie.schmidt@pol.dk

Hvad har været din største kulturoplevelse i år?

»I år så jeg en forestilling i Bruxelles i marts. Den hedder ’The Void’ – tomrummet – og har premiere i Den
Grå Hal på Christiania på fredag. Det er en ung kunstner, som udfordrer sig selv og cirkusgenren og scenekunsten i en meget stærk forestilling, som går lige i
mellemgulvet. Han klatrer i ni reb og bliver ved med
at falde i tomrummet, og han har ingen sikkerhedsline. Hvordan forestillingen bliver i Den Grå Hal, ved
jeg ikke, for den bliver tilpasset rummet. Man gyser
virkelig, og samtidig er det ﬁlosoﬁsk, fordi han både
giver os et billede af cirkus og af det absurde i vores
egne liv«.
Hvilken hjemmeside bruger du meget tid på?

Qvortrup tages af
24syv-sendeﬂaden
Medier. Henrik Qvortrup kommer ikke til
at lave radio under den længe ventede retssag om overvågning af kendtes og kongeliges brug af deres kreditkort.
Se og Hørs tidligere chefredaktør Henrik
Qvortrup er sigtet i sagen, der er blevet
kaldt danmarkshistoriens største medieskandale, men ﬁk for nylig sit eget »mediekritiske« radioprogram, ’Q & A’ på Radio24syv, sammen med satirikeren Mikkel
Andersson.
Dengang lød det fra programchef Mads
Brügger, at Qvortrups rolle i sagen kunne
vise sig at være en »kæmpe fordel«.
Men nu er udmeldingen en anden:
»Vi må forvente, at retssagen vil fylde
meget i efterårets mediedebat, og Qvortrup er af indlysende grunde inhabil til at
behandle denne sag som vært i et kritisk
medieprogram. Nogle gange kan elefanten i rummet blive så stor, at den kommer
til at fylde det hele, og det vurderer vi er tilfældet her«, siger Mads Brügger i en pressemeddelelse.
Hvorvidt Henrik Qvortrup vender tilbage til værtstjansen, afhænger af retssagens
udfald, herunder »karakteren af en eventuel dom«.
Foreløbig er han ikke i radioen fra 25. august.
ditte.giese@pol.dk

3
koncerter har Lukas
Foto: AP

Slut med at sælge Kafkas litterære arv
Bøger. Den verdensberømte forfatter

Franz Kafkas efterladte manuskripter tilhører nationalbiblioteket i Israel. Det har
landets højesteret netop afgjort, skriver
The Guardian/AFP. Rettens afgørelse er afslutningen på en årelang strid om retten
til Kafkas litterære arv.
Baggrunden for striden er, at Kafka før
sin død i 1924 bad vennen Max Brod om at
brænde samtlige efterladte manuskripter.
Det gjorde Brod imidlertid ikke. Han tog
papirerne med sig, da han ﬂygtede fra
Tjekkoslovakiet i 1939, og de var også med
i bagagen, da han senere emigrerede til Israel. Ved sin død i 1968 testamenterede
han dem til sin sekretær, Esther Hoffe,

som blev instrueret i at overgive dem til
enten et jødisk universitet i Jerusalem, et
offentligt bibliotek i Tel Aviv eller en organisation i eller uden for Israel.
Hoffe, som døde i 2007, beholdt imidlertid papirerne, som hun delte med sine to
døtre. Originalmanuskriptet til romanen
’Processen’ blev f.eks. solgt for 2 millioner
dollars. Hoffes døtre har ment, hun havde
ret til at disponere over papirerne, eftersom hun ﬁk dem af Max Brod. Højesteret
har givet den israelske stat ret i, at det var
Brods vilje, at papirerne skulle placeres i
en passende litterær eller kulturel institution og ikke sælges til højestbydende.
carsten.andersen@pol.dk

Graham netop aﬂyst.
Publikum, der skulle
have hørt ham i
Tokyo i aften eller til
to koncerter derefter
i Melbourne og
Sydney, får en lang
næse. Ekstrem
udmattelse, lyder
begrundelsen i en
pressemeddelelse
fra hans band

»Inden jeg skal sove, sidder jeg gerne i sengen med
min iPad og læser kultur og internationale nyheder
på politiken.dk. Og så er det momondo.com, hvor jeg
ﬁnder ﬂyrejser, fordi jeg laver en international festival, men også fordi jeg elsker at rejse«.
Hvilken kulturoplevelse følte du, at du spildte tiden på?

»For nylig gik jeg fra en forestilling ved en gadefestival i Frankrig, hvor jeg simpelt hen ikke syntes, at det
var godt. Det var et eller andet, hvor publikum skulle
deltage, og det var bare ikke godt nok lavet«.
Hvilken kunstart gider du ikke bruge tid på?

»Revy, som jeg kun har set i fjernsynet. Men jeg synes
ikke, at det er sjovt«.
nils.thorsen@pol.dk@pol.dk

ondskabsfulde, fascistiske samfund. Alle tre religioner
ville kunne begrunde Mandela og Gandhi, og de ville
kunne begrunde Hitler og IS«.
Citaterne bliver vist på 28 skærme på den 3,4 meter
høje og 9 meter brede skulptur i kobber og stål, der
vejer cirka 28 tons. De kan også læses på skærme på
10 skriftsøjler rundt om i Varde. 'Fundamentalism' er
en del af udstillingen 'Abrahams børn', der kører frem til
10. november.
© Politiken - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/Pq9Ugr7x

Side 82 af 123

Artikler - Varde Kommune

Uddrag

Menneskelån: Lån et menneske på biblioteket
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 25.08.2016 07:00. Opdateret 09:25

Varde Bibliotek udlåner mennesker i forbindelse med
Abrahams Børn Har du nogensinde tænkt, at det
kunne være spændende, interessant, afklarende, hvis
du kunne få lov at have bare en halv times samtale
med en muslim, en eks-alkoholiker,
en sexuelt misbrugt eller - en veganer? Nu kan du helt
ekstraordinært få muligheden for sådan en samtale,
når du på lørdag på Varde Bibliotek mellem klokken 11
og 14.
"Bøgerne"står klar til at blive lånt. Du dukker bare op,
og låner en af de bøger, der ikke allerede er udlånt. I
sætter jer et uforstyrret sted på biblioteket og snakker.
Det er op til jer, om I bare siger "tak for snakken" - eller
du måske siger "vi ses igen", når menneskebiblioteket
til oktober kommer til esbnerg Bibliotek.
Det er en unik chance for at tale med et menneske og
måske lære noget nyt eller blive afklaret om noget, du
har gået og tænkt på. Er muslimer vrede på
samfundet? Ødelægger eks-alkoholikere familiejulen?
Eller lever veganere af kosttilskud?
På Menneskebiblioteket kan du stille spørgsmål til
dine fordomme og møde et menneske. nm
© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/Nxt5H3N1
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Menneskelån: Lån et menneske på biblioteket
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Religionskrig ender nu i byrådet
 Fredericia Dagblad. 1 lignende hits. 04.11.2016 16:12. Opdateret 18:37
Erik Andresen

vejle - En forholdsvis banal sag om penge til lokal
markering af 500-året for reformationen var tirsdag
anledning til en ganske usædvanlig afstemming i
kultur- og idrætsudvalget.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender
i byrådet også.
Ribe Stift har søgt om 17.500 kroner til et folkemøde i
Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har søgt en krone
per indbygger i kommunen til den lokale markering og
100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts
kunstinstallation "Fundamentalism/Abrahams børn".
Forvaltningen havde indstillet, at de to første
ansøgninger skulle imødekommes, mens den sidste om Galschiøt - ikke skulle.
Det fik udvalgsformand Dan Arnløv (K) og den radikale
Torben Elsig til at komme med et ændringsforslag
som gik ud på et ja til alle tre ansøgninger.
Her stemte de to forslagsstillere for, mens to andre
stemte imod. Fire tog forbehold, og dermed var
ændringsforslaget bortfaldet.
Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling,
og den stemte kun Arnløv for, mens Lars Aarup (DF) og
Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.
Det fik udvalgsformanden til at anmode om at få
sagen op i ØK og byrådet. Og sådan bliver det.
Omfattende fejring
Provstiet har planlagt en omfattende markering af
jubilæet, som skal finde sted i slutningen af september
næste år.
Blandt andet skal der opstilles 95 "reformationsdøre" i
gågaden.

Reformationen startede rent historisk med, at Luther
slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Desuden er der planlagt udstilling af bannere i
gågaden, udført af skoleelever, opførelse af et korværk
samt en udstilling om "den lutherske præstegård".
Stor skulptur Galschiøts installation er en meget stor
skulptur, som er bygget op af 8000 bøger og viser 600
af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Bibelen og
Koranen.
Kunstneren ønsker med sit værk at bidrage til en
international dialog med de tre religioner, der alle har
Abraham som stamfar, men siden i den grad har ligget
i "familiestridigheder" blandt patriarkens børn.
Såfremt der kan skaffes flertal for økonomisk støtte,
vil værket blive opstillet i Vejle i slutningen af august

Side 84 af 123

Artikler - Varde Kommune

Uddrag

næste år og taget ned igen i starten af november.
Det vil ikke være til at overse, for det fylder 3,4 gange
ni meter.
Sag om penge til reformations-fejring gav usædvanlig
afstemning. Arkivfoto: Morten Pape
© Fredericia Dagblad - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/7ylCkhWa
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Religionskrig ender nu i byrådet
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Ny klumme: Alle trosretninger har lys og mørke
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 09.11.2016 11:00

Mens dette skrives rinder tiden ud for den gæst, vi har
haft på kirkepladsen i Varde nemlig skulpturen
'Abrahams børn'. Der er givet mange fra hele vores
område, der har set den.
Personligt synes jeg at skulpturen som sådan har
pyntet på torvet. Den er flot, og dens stærke linier
passer godt til torvet. Dog her gælder det, at der er
meget delte meninger blandt folk. Men skulpturen
handler jo ikke blot om dens udseende, men også om,
hvad den vil fortælle. Og her har den et klart budskab:
Abrahams børn, det vil sige jøder, kristne og muslimer
har ikke noget at lade hinanden høre, for alle
trosretninger indeholder både mørke og lyse sider.
Det er rigtigt; dét det så drejer sig om, er at spørge ind
til, hvordan jøder, kristne og muslimer omgås de mørke
sider i deres tro. Hvad gør vi ved dem? Hvordan undgår
vi at det, der måtte være mørkt og dårligt ved vores tro
river os fra hinanden i angst og mistillid? Hvordan
sørger for at det gode ved jødedom, kristendom og
Islam får plads, således at vi jøder, kristne og muslimer
kan tale sammen? Det har vi haft mulighed for at
diskutere i den sidste tid.
Jeg tror, der er en ting der er vigtig at holde fast ved,
når jøder, muslimer og kristne diskuterer: Vi skal kunne
samtale åbent med hinanden-men samtidig
respektere, at der visse ring vi ikke kan blive enige om.
Fuldstændig oplagt kan vi ikke blive enige om
Messias: For jøderne er Messias en mand de venter på,
og som ikke er kommet endnu. For kristne er Messias
kommet, og vi kalder ham Jesus Kristus ("Kristus"
betyder det samme som "Messias", nemlig Guds
salvede konge).
Hvad muslimerne angår, sætter de stor pris på Jesus,
og der står fine ting om ham i Koranen. Men ifølge
muslimerne er Jesus ikke blevet korsfæstet, og han er

Det er ting, vi ikke kan blive enige om, og det skal vi se
i øjnene. Der er jo også en grund til, at vi har tre
forskellige trosretninger, og ikke kun én.
Derfor skal vi alligevel kunne tale sammen-med
ordentlighed og høflighed, men også med ret til den
ærlige mening og kritik fra alle sider.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/HX2T5fJS

Oversigt over lignende hits
Ny klumme: "Alle trosretninger har lys og mørke"

NYT OM Sydjylland - 09.11.2016 11:00

følgeligt heller ikke blevet rejst op fra dødens land. Det
vil sige, at det, der er det vigtigste ved Jesus Kristus for
en kristen, ikke er en del af Islam.
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"Religionskrig" i kulturudvalget
 Jydske Vestkysten - Login. 4 lignende hits. 03.11.2016 15:02
ERIK ANDRESEN ERAN@VAFO.DK

Sag om penge til reformations-fejring gav usædvanlig
afstemning. Nu skal sagen i byrådet. Fakta Fejring af
reformationen Vejle Provsti har planlagt en
omfattende markering næste år af 500-året for
reformationen.
Reformationen begyndte historisk med, at Luther slog
sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Skulpturen
Jens Galschiøts "Fundamentalism/Abrahams børn" er
en meget stor skulptur, som er bygget op af 8000
bøger og viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra
Toraen, Bibelen og Koranen. Kunstneren ønsker med
sit værk at bidrage til en international dialog med de tre
religioner, der alle har Abraham som stamfar, men
siden i den grad har ligget i "familiestridigheder" blandt
patriarkens børn.
Den fylder 3,4 gange ni meter.
En forholdsvis banal sag om penge til lokal markering
af 500-året for reformationen gav anledning til en
ganske usædvanlig afstemning i kultur- og
idrætsudvalget i Vejle Kommune.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender
i byrådet også.
Ribe Stift har søgt om 17.500 kroner til et folkemøde i
Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har søgt en krone
per indbygger i kommunen til den lokale markering og
100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts
kunstinstallation "Fundamentalism/Abrahams børn".
Forvaltningen havde indstillet, at de to første
ansøgninger skulle imødekommes, mens den sidste om Galschiøt - ikke skulle.
Det fik udvalgsformand Dan Arnløv (K) og den radikale
Torben Elsig til at komme med et ændringsforslag

som gik ud på et ja til alle tre ansøgninger.
Her stemte de to forslagsstillere for, mens to andre
stemte imod. Fire tog forbehold, og dermed var
ændringsforslaget bortfaldet.
Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling,
og den stemte kun Arnløv for, mens Lars Aarup (DF) og
Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.
Det fik udvalgsformanden til at anmode om at få
sagen op i økonomiudvalget og byrådet. Og sådan
bliver det.
Omfattende fejring
Provstiet har planlagt en omfattende markering af
jubilæet, som skal finde sted i slutningen af september
næste år.
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Blandt andet skal der opstilles 95 "reformationsdøre" i
gågaden.
Desuden er der planlagt udstilling af bannere i
gågaden, udført af skoleelever, opførelse af et korværk
samt en udstilling om "den lutherske præstegård".
Såfremt der kan skaffes flertal for økonomisk støtte,
vil Galschiøts installation blive opstillet i Vejle i
slutningen af august næste år og taget ned igen i
starten af november.
© Jydske Vestkysten - Login - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/ytSdbZeR
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Vejle Amts Folkeblad - 03.11.2016 02:00
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Jydske Vestkysten Kolding - 04.11.2016 02:00
"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten Billund - 04.11.2016 02:00
"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten Vejen - 04.11.2016 02:00
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"Religionskrig" i kulturudvalget
 Vejle Amts Folkeblad. 4 lignende hits. 03.11.2016. Side: 2
Erik Andresen
2 Torsdag 3. november 2016 Vejle Amts Folkeblad

Sag om penge til reformationsfejring gav usædvanlig

Vejle

kultur- og idrætsudvalget.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender
i byrådet også.
Ribe Stift har søgt om 17.500 kroner til et folkemøde i
Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har søgt en krone
per indbygger i kommunen til den lokale markering og
100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts
kunstinstallation "Fundamentalism/Abrahams børn".
Forvaltningen havde indstillet, at de to første
ansøgninger skulle imødekommes, mens den sidste om Galschiøt - ikke skulle.
Det fik udvalgsformand Dan Arnløv (K) og den radikale
Torben Elsig til at komme med et ændringsforslag
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Grundlagt 1865
Vejle Amts Folkeblad er en del af
Jysk Fynske Medier P/S.
Chefredaktion: Sven Grønborg
(ansv.). Direktion: Jesper Rosener
(adm.) og Sven Grønborg
Tryk: Jysk Fynske Medier

stemte imod. Fire tog forbehold, og dermed var
ændringsforslaget bortfaldet.
Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling,
og den stemte kun Arnløv for, mens Lars Aarup (DF) og
Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.
Det fik udvalgsformanden til at anmode om at få sagen
op i ØK og byrådet. Og sådan biver det.
Omfattende fejring
Provstiet har planlagt en omfattende markering af
jubilæet, som skal finde sted i slutningen af september
næste år.
Blandt andet skal der opstilles 95 "reformationsdøre" i
gågaden.
Reformationen startede rent historisk med, at Luther
slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Desuden er der planlagt udstilling af bannere i
gågaden, udført af skoleelever, opførelse af et korværk
samt en udstilling om "den lutherske præstegård".
Stor skulptur
Galschiøts installation er en meget stor skulptur, som
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Sag om penge til
reformationsfejring gav usædvanlig afstemning
eran@vafo.dk

VEJLE - En forholdsvis banal
sag om penge til lokal markering af 500-året for reformationen var tirsdag anledning til en ganske usædvanlig afstemming i kultur- og
idrætsudvalget.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender i byrådet også.
Ribe Stift har søgt om
17.500 kroner til et folkemøde i Ribe i oktober næste år.
Vejle Provsti har søgt en krone per indbygger i kommunen til den lokale markering
og 100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts
kunstinstallation ”Fundamentalism/Abrahams
børn”.
Forvaltningen havde indstillet, at de to første ansøgninger skulle imødekommes, mens den sidste - om
Galschiøt - ikke skulle.
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Det er dette kryds, som fremover får tre ”ben” i stedet for fire, når Strandgade lukkes ved Føtex.
ILLUSTRATION: VEJLE KOMMUNE

skal over til parkeringspladsen, siger udvalgsformand
Peder Hummelmose (V).
Med beslutningen lukkes
en genvej til midtbyen og
blandt andet teknisk gymnasium og parkeringshuset
Trondur - en vej udvalgsformanden også selv bruger
ganske ofte:

- Men man kan jo stadig
komme den vej - man skal
bare køre ind ved parkeringspladsen i stedet, siger
Peder Hummelmose.

Indkørsel flyttes

Den indkørsel ser også ud til
at blive ændret. I forbindelse med, at supercykelstien

”Religionskrig”
i kulturudvalget
Af Erik Andresen

som gik ud på et ja til alle tre ansøgninger.
Her stemte de to forslagsstillere for, mens to andre

kajo@vafo.dk
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Chefredaktør
Mogens Gregers Madsen
greg@vafo.dk 76 41 49 61
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markering af 500-året for reformationen var tirsdag

VEJLE-REDAKTIONEN
Bugattivej 8, 7100 Vejle
Telefon 75 85 77 88
Fax 76 41 48 82
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Føtex-kryds skal lukkes
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VEJLE - En forholdsvis banal sag om penge til lokal
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afstemning

Det fik udvalgsformand
Dan Arnløv (K) og den radikale Torben Elsig til at komme med et ændringsforslag
som gik ud på et ja til alle tre
ansøgninger.
Her stemte de to forslagsstillere for, mens to andre
stemte imod. Fire tog forbehold, og dermed var ændringsforslaget bortfaldet.
Herefter blev der stemt
om forvaltningens indstilling, og den stemte kun Arnløv for, mens Lars Aarup
(DF) og Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.
Det fik udvalgsformanden
til at anmode om at få sagen
op i ØK og byrådet. Og sådan
biver det.

Omfattende fejring

Provstiet har planlagt en
omfattende markering af jubilæet, som skal finde sted i
slutningen af september næste år.
Blandt andet skal der opstilles 95 ”reformationsdøre” i gågaden.
Reformationen startede
rent historisk med, at Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg.

Desuden er der planlagt
udstilling af bannere i gågaden, udført af skoleelever,
opførelse af et korværk samt
en udstilling om ”den lutherske præstegård”.

Stor skulptur

Galschiøts installation er en
meget stor skulptur, som er
bygget op af 8000 bøger og
viser 600 af de lyseste og
mørkeste citater fra Toraen,
Bibelen og Koranen.
Kunstneren ønsker med
sit værk at bidrage til en international dialog med de
tre religioner, der alle har
Abraham som stamfar, men
siden i den grad har ligget i
”familiestridigheder”
blandt patriarkens børn.
Såfremt der kan skaffes
flertal for økonomisk støtte,
vil værket blive opstillet i
Vejle i slutningen af august
næste år og taget ned igen i
starten af november.
Det vil ikke være til at
overse, for det fylder 3,4
gange ni meter.

flyttes fra Strandgade til
Dyrskuevej og Treschowsgade længere mod nord, er
det meningen, at der skal
etableres et lysreguleret
kryds - og her er tanken, at
indkørseslen til parkeringspladsen flyttes, så den kommer til at ligge overfor Treschowsgade.

- Det vil gøre det sikrere at
krydse gaden, forklarer udvalgsformanden.
I går var supercykelstien
til debat i byrådet - udenfor
dagsordenen. Det samlede
byråd fik en orientering om,
hvor projektet ligger i dag.
Politikerne har ganske vist
godkendt projektet overordnet, men efterhånden som
de enkelte delstrækninger
har været til debat i teknisk
udvalg, er debatten blusset
op igen:
- Orienteringen i byrådet
skulle klæde medlemmerne
på, så de nu kan drøfte sagen i de enkelte politiske
grupper - inden vi tager de
endelige beslutninger i teknisk udvalg, siger Peder
Hummelmose.
Umiddelbart er det op til
de syv politikere i teknisk
udvalg at beslutte detajlerne
i projektet. Men som i alle
andre sager, kan medlemmer bede om, at sagen sendes videre til beslutning i
det samlede byråd. Det kunne eksempelvis blive tilfældet i forbindelse med diskussionen om trafikløsningen i Kirkegade, hvor flere
politikere er imod den løsning, som forvaltningen har
lagt på bordet

Vestbyen har fået lokalråd
VEJLE - I går fik Vestbyen sit
eget lokalråd.
26 interesserede var samlet i VFCs klublokaler på
Vestbanevej. Efter livlig debat om blandt andet vedtægterne for det nye råd, var
der valg til bestyrelsen - der
senere konstituerede sig
selv med følgende sammensætning:
Formand: Pernille Moesby Laursen, næstformand

Susanne Christensen, kasserer Kim Pedersen, sekretær
Tove Knudsen, menige medlemmer Nina Andersen,
Jens Vestergaard og Heidi
Smaakjær.
Bestyrelsen holder sit første møde i næste uge - og
derefter vil der blive fremlagt et program for lokalrådets kommende aktiviteter.
KAARE

Foredrag om Højen
VEJLE - Mandag aften bliver
der mulighed for at høre
Leif Bruhn fortælle om Højen før og nu ved et foredrag
i kultur- og forsamlingshuset.
Leif Bruhn har boet i sognet hele sit liv og har igennem mange år deltaget i for-

eningslivet i lokalsamfundet.
Fortælleaftnen starter
klokken 19.30, og den er arrangeret af Lokalhistorisk
Udvalg i samarbejde med
kultur- og forsamlingshuset.
EA

Arbejdet genoptaget på trykkeri
aVisEn - Kære læser. Avisen
i dag udkommer i den normale udgave.
Trykkerne vendte torsdag
morgen tilbage på arbejde
efter en tre dage lang, overenskomststridig, arbejdsnedlæggelse på Jysk Fynske
Mediers trykkeri i Odense.
Det betyder også, at dialogen mellem ledelse og trykkere er genoptaget.
Konflikten betød, at Vejle

Amts Folkeblad kun kunne
læses i sin fulde helhed på
nettet, mens en nødavis
med begrænset sidetal blev
sendt ud til læserne.
Læserne må dog i denne
uge undvære de to magasiner, Livsstil og Rejser, som
man ikke har kunnet nå at
producere.
Mogens G. Madsen
chefredaktør

og mørkeste citater fra Toraen, Bibelen og Koranen.
Kunstneren ønsker med sit værk at bidrage til en
international dialog med de tre religioner, der alle har
Abraham som stamfar, men siden i den grad har ligget
i "familiestridigheder"
blandt patriarkens børn.
Såfremt der kan skaffes flertal for økonomisk støtte, vil
værket blive opstillet i Vejle i slutningen af august
næste år og taget ned igen i starten af november.
Det vil ikke være til at overse, for det fylder 3,4 gange ni
meter.
© Vejle Amts Folkeblad - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må
ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/ijhiUwEG
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"Religionskrig" i kulturudvalget
 Jydske Vestkysten Kolding. 4 lignende hits. 04.11.2016. Side: 13
Erik Andresen

Uenighed; Sag om penge til reformations-fejring gav
JYDSKEVESTKYSTEN

usædvanlig afstemning. Nu skal sagen i byrådet.
En forholdsvis banal sag om penge til lokal markering
af 500-året for reformationen gav anledning til en
ganske usædvanlig afstemning i kultur- og
idrætsudvalget i Vejle Kommune.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender
i byrådet også.
Ribe Stift har søgt om 17.500 kroner til et folkemøde i
Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har søgt en krone
per indbygger i kommunen til den lokale markering og
100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts
kunstinstallation "Fundamentalism/ Abrahams børn".
Forvaltningen havde indstillet, at de to første
ansøgninger skulle imødekommes, mens den sidste om Galschiøt - ikke skulle.
Det fik udvalgsformand Dan Arnløv (K) og den radikale
Torben Elsig til at komme med et ændringsforslag
som gik ud på et ja til alle tre ansøgninger.

FREDAG 4. NOVEMBER 2016

Elever har
judo på
skemaet
Af Anders Christensen
fd@frdb.dk

Lyden af kroppe, der rammer fald-måtten, runger
gennem gymnastiksalen på
Kirstinebjergskolens afdeling på Indre Ringvej, hvor
24 elever fra 3. klasse er
startet på opvarmningen til
en utraditionel idrætstime.
Siden september har eleverne hver onsdag modtaget undervisning i judo
frem for at deltage i den traditionelle idrætsundervisning.
Det formanden for Fredericia Judoklub, Frank Wichmann, som står for undervisningen af eleverne, som
selv har meldt sig.
Forløbet er en del af
Dansk Judo og Ju-Jitsu
Unions initiativ Skolejudo,
som har til formål at få flere
børn og unge til at dyrke judo.
– Håbet er jo, at nogle af
eleverne får smag for sporten og begynder i klubben,
siger Frank Wichmann.
Ingen af eleverne på
holdet går til dagligt til judo.
Judoundervisningen fortsætter frem til december, og
Frank Wichmann håber derefter at kunne få lov til at køre et lignende forløb med
skolens 5. klasser.
– Det er jo en form for
idræt, som eleverne typisk
aldrig vil opleve, så det vil
være sjovt at få lov til at køre
det videre, siger Frank Wichmann.

TREKANTEN
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"Religionskrig"
i kulturudvalget
Uenighed; Sag om penge til reformations-fejring gav usædvanlig afstemning. Nu skal sagen i byrådet.
Af Erik Andresen
eran@vafo.dk

En forholdsvis banal sag om penge til lokal markering af 500-året
for reformationen gav anledning
til en ganske usædvanlig afstemning i kultur- og idrætsudvalget i
Vejle Kommune.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender i byrådet
også.
Ribe Stift har søgt om 17.500
kroner til et folkemøde i Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har
søgt en krone per indbygger i
kommunen til den lokale markering og 100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts kunstinstallation
”Fundamentalism/
Abrahams børn”.
Forvaltningen havde indstillet,
at de to første ansøgninger skulle
imødekommes, mens den sidste –
om Galschiøt – ikke skulle.

Det fik udvalgsformand Dan
Arnløv (K) og den radikale Torben
Elsig til at komme med et ændringsforslag som gik ud på et ja
til alle tre ansøgninger.
Her stemte de to forslagsstillere
for, mens to andre stemte imod.
Fire tog forbehold, og dermed var
ændringsforslaget bortfaldet.
Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling, og den
stemte kun Arnløv for, mens Lars
Aarup (DF) og Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.
Det fik udvalgsformanden til at
anmode om at få sagen op i økonomiudvalget og byrådet. Og sådan
bliver det.

FA K TA

Omfattende fejring

95 ”reformationsdøre” i gågaden.
Desuden er der planlagt udstilling af bannere i gågaden, udført
af skoleelever, opførelse af et korværk samt en udstilling om ”den
lutherske præstegård”.

Provstiet har planlagt en omfattende markering af jubilæet, som
skal finde sted i slutningen af september næste år.
Blandt andet skal der opstilles

Fejring af reformationen
■ Vejle Provsti har planlagt en omfattende markering næste år af 500-året
for reformationen.
Reformationen begyndte historisk med, at Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg.

Skulpturen
■ Jens Galschiøts ”Fundamentalism/Abrahams børn” er en meget stor
skulptur, som er bygget op af 8000 bøger og viser 600 af de lyseste og
mørkeste citater fra Toraen, Bibelen og Koranen. Kunstneren ønsker med sit
værk at bidrage til en international dialog med de tre religioner, der alle har
Abraham som stamfar, men siden i den grad har ligget i ”familiestridigheder” blandt patriarkens børn.
Den fylder 3,4 gange ni meter.
Såfremt der kan skaffes flertal
for økonomisk støtte, vil Galschiøts installation blive opstillet i Vejle i slutningen af august næste år
og taget ned igen i starten af november.

Grill-ansat truet:
Du vil blive
slået ihjel
Onsdag aften var Havnegrillen i Fredericia udsat
for forsøg på røveri. Politiet efterlyser vidner og to
biler.
Gerningsmanden trådte
klokken 19.33 ind på Havnegrillen.
– Han havde en 30 centimeter lang kniv i hånden.
Han truede den ansatte og
sagde: ”Du vil blive slået
ihjel”, fortæller politikommissær Ole Eckholdt fra
Fredericia Lokalpoliti.
Den ansatte ville dog
ikke udlevere penge, og
gerningsmanden stak af.
Gerningsmanden beskrives som cirka 165-170
centimeter høj, almindelig
af bygning og han bar sort
elefanthue med huller til
øjnene. Desuden bar han
en mørk jakke med orange
tern i siden og handsker.
Umiddelbart efter røveriforsøget kørte to biler fra
stedet, men om de har
forbindelse til røveriforsøget, ved politiet ikke. Det
drejer som en sølvgrå VW
Golf og en sølvgrå BMW.

frdb

Branden på Fredericia Havn 3. februar i år – her set fra ottende sal i et af højhusene på Jernbanegade. Over 100 mand fra Trekantområdets
Brandvæsen kæmpede i flere døgn sammen med endnu flere kolleger fra andre brandvæsner og andre dele af beredskabet mod flammerne. Nu
kan man stemme på Trekantområdets Brandvæsen i en international konkurrence om hæder for veludført dåd.
Arkivfoto: Michael Svenningsen

Brandfolk i finale om fornem hæder
Tapper dåd: Lokale brandfolk er indstillet til hæder for indsatsen i forbindelse med storbranden på
Fredericia Havn.
Af Morten Kiilerich
moki@frdb.dk

Man kan selv være med til at stemme Trekantområdets Brandvæsen
til tops i finalen i Conrad Dietrich
Magirus Award.
Brandvæsnet er eneste danske i
feltet på ti brandvæsner fra forskellige lande, der dyster om prisen for veludført arbejde og tapper dåd. Baggrunden er storbranden på Fredericia Havn 3. februar i
år.
– Alle, der vil være med til at
støtte TrekantBrands nominering,

kan afgive deres stemme hér, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse:
Afstemningen er åben til 11. december 2016.

Kan vinde USA-tur
Ud over æren og en statuette modtager det vindende brandmandskab en rejse til USA med blandt
andet et besøg hos det berømte
brandvæsen i New York.
Viceberedskabsdirektør, Søren
Ipsen, Trekantområdets Brandvæsen, fortæller til Fredericia Dagblad, at 115 brandfolk i korpset,

der dækker Fredericia, Vejle, Kolding, Middelfart, Billund og Vejen,
var i kamp mod branden i flere dage.
Dertil kommer, at flere hundrede andre brandmænd fra nabobyer, lufthavne og fra Tyskland hjalp
til. Politiet, Beredskabsstyrelsen
og yderligere personel og frivillige
fra ikke mindst Hjemmeværnet
deltog også i arbejdet.
– Det er brandfolkene fra vores
station i Fredericia, der har indstillet Trekantområdets Brandvæsen
til Conrad Dietrich Magirus Award,
forklarer Søren Ipsen.

FA K TA

Branden
■ Branden på Fredericia Havn opstod, da en stor tank med flydende
gødning kollapsede. Ulykken, der
udviklede sig voldsomt, blev den
hidtil største og mest komplicerede
opgave for Trekantområdets Brandvæsen.
■ Afstemningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside.
■ Magirus er en tysk producent af
brandbiler og slukningsmateriel.
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Jydske Vestkysten - Login - 03.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Vejle Amts Folkeblad - 03.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten Billund - 04.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten Vejen - 04.11.2016
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"Religionskrig" i kulturudvalget
 Jydske Vestkysten Billund. 4 lignende hits. 04.11.2016. Side: 8
Erik Andresen

Uenighed; Sag om penge til reformations-fejring gav
usædvanlig afstemning. Nu skal sagen i byrådet.
En forholdsvis banal sag om penge til lokal markering
af 500-året for reformationen gav anledning til en
ganske usædvanlig afstemning i kultur- og
idrætsudvalget i Vejle Kommune.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender
i byrådet også.
Ribe Stift har søgt om 17.500 kroner til et folkemøde i
Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har søgt en krone
per indbygger i kommunen til den lokale markering og
100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts
kunstinstallation "Fundamentalism/ Abrahams børn".
Forvaltningen havde indstillet, at de to første
ansøgninger skulle imødekommes, mens den sidste om Galschiøt - ikke skulle.
Det fik udvalgsformand Dan Arnløv (K) og den radikale
Torben Elsig til at komme med et ændringsforslag
som gik ud på et ja til alle tre ansøgninger.
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Elever har
judo på
skemaet
Af Anders Christensen
fd@frdb.dk

Lyden af kroppe, der rammer fald-måtten, runger
gennem gymnastiksalen på
Kirstinebjergskolens afdeling på Indre Ringvej, hvor
24 elever fra 3. klasse er
startet på opvarmningen til
en utraditionel idrætstime.
Siden september har eleverne hver onsdag modtaget undervisning i judo
frem for at deltage i den traditionelle idrætsundervisning.
Det formanden for Fredericia Judoklub, Frank Wichmann, som står for undervisningen af eleverne, som
selv har meldt sig.
Forløbet er en del af
Dansk Judo og Ju-Jitsu
Unions initiativ Skolejudo,
som har til formål at få flere
børn og unge til at dyrke judo.
– Håbet er jo, at nogle af
eleverne får smag for sporten og begynder i klubben,
siger Frank Wichmann.
Ingen af eleverne på
holdet går til dagligt til judo.
Judoundervisningen fortsætter frem til december, og
Frank Wichmann håber derefter at kunne få lov til at køre et lignende forløb med
skolens 5. klasser.
– Det er jo en form for
idræt, som eleverne typisk
aldrig vil opleve, så det vil
være sjovt at få lov til at køre
det videre, siger Frank Wichmann.
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"Religionskrig"
i kulturudvalget
Uenighed; Sag om penge til reformations-fejring gav usædvanlig afstemning. Nu skal sagen i byrådet.
Af Erik Andresen
eran@vafo.dk

En forholdsvis banal sag om penge til lokal markering af 500-året
for reformationen gav anledning
til en ganske usædvanlig afstemning i kultur- og idrætsudvalget i
Vejle Kommune.
Så usædvanlig, at den forholdsvis banale sag nu ender i byrådet
også.
Ribe Stift har søgt om 17.500
kroner til et folkemøde i Ribe i oktober næste år. Vejle Provsti har
søgt en krone per indbygger i
kommunen til den lokale markering og 100.000 kroner til opstilling af Jens Galschiøts kunstinstallation
”Fundamentalism/
Abrahams børn”.
Forvaltningen havde indstillet,
at de to første ansøgninger skulle
imødekommes, mens den sidste –
om Galschiøt – ikke skulle.

Det fik udvalgsformand Dan
Arnløv (K) og den radikale Torben
Elsig til at komme med et ændringsforslag som gik ud på et ja
til alle tre ansøgninger.
Her stemte de to forslagsstillere
for, mens to andre stemte imod.
Fire tog forbehold, og dermed var
ændringsforslaget bortfaldet.
Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling, og den
stemte kun Arnløv for, mens Lars
Aarup (DF) og Per Olesen (V) stemte imod. Resten tog forbehold.
Det fik udvalgsformanden til at
anmode om at få sagen op i økonomiudvalget og byrådet. Og sådan
bliver det.

FA K TA

Omfattende fejring

95 ”reformationsdøre” i gågaden.
Desuden er der planlagt udstilling af bannere i gågaden, udført
af skoleelever, opførelse af et korværk samt en udstilling om ”den
lutherske præstegård”.

Provstiet har planlagt en omfattende markering af jubilæet, som
skal finde sted i slutningen af september næste år.
Blandt andet skal der opstilles

Fejring af reformationen
■ Vejle Provsti har planlagt en omfattende markering næste år af 500-året
for reformationen.
Reformationen begyndte historisk med, at Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg.

Skulpturen
■ Jens Galschiøts ”Fundamentalism/Abrahams børn” er en meget stor
skulptur, som er bygget op af 8000 bøger og viser 600 af de lyseste og
mørkeste citater fra Toraen, Bibelen og Koranen. Kunstneren ønsker med sit
værk at bidrage til en international dialog med de tre religioner, der alle har
Abraham som stamfar, men siden i den grad har ligget i ”familiestridigheder” blandt patriarkens børn.
Den fylder 3,4 gange ni meter.
Såfremt der kan skaffes flertal
for økonomisk støtte, vil Galschiøts installation blive opstillet i Vejle i slutningen af august næste år
og taget ned igen i starten af november.

Grill-ansat truet:
Du vil blive
slået ihjel
Onsdag aften var Havnegrillen i Fredericia udsat
for forsøg på røveri. Politiet efterlyser vidner og to
biler.
Gerningsmanden trådte
klokken 19.33 ind på Havnegrillen.
– Han havde en 30 centimeter lang kniv i hånden.
Han truede den ansatte og
sagde: ”Du vil blive slået
ihjel”, fortæller politikommissær Ole Eckholdt fra
Fredericia Lokalpoliti.
Den ansatte ville dog
ikke udlevere penge, og
gerningsmanden stak af.
Gerningsmanden beskrives som cirka 165-170
centimeter høj, almindelig
af bygning og han bar sort
elefanthue med huller til
øjnene. Desuden bar han
en mørk jakke med orange
tern i siden og handsker.
Umiddelbart efter røveriforsøget kørte to biler fra
stedet, men om de har
forbindelse til røveriforsøget, ved politiet ikke. Det
drejer som en sølvgrå VW
Golf og en sølvgrå BMW.

frdb

Branden på Fredericia Havn 3. februar i år – her set fra ottende sal i et af højhusene på Jernbanegade. Over 100 mand fra Trekantområdets
Brandvæsen kæmpede i flere døgn sammen med endnu flere kolleger fra andre brandvæsner og andre dele af beredskabet mod flammerne. Nu
kan man stemme på Trekantområdets Brandvæsen i en international konkurrence om hæder for veludført dåd.
Arkivfoto: Michael Svenningsen

Brandfolk i finale om fornem hæder
Tapper dåd: Lokale brandfolk er indstillet til hæder for indsatsen i forbindelse med storbranden på
Fredericia Havn.
Af Morten Kiilerich
moki@frdb.dk

Man kan selv være med til at stemme Trekantområdets Brandvæsen
til tops i finalen i Conrad Dietrich
Magirus Award.
Brandvæsnet er eneste danske i
feltet på ti brandvæsner fra forskellige lande, der dyster om prisen for veludført arbejde og tapper dåd. Baggrunden er storbranden på Fredericia Havn 3. februar i
år.
– Alle, der vil være med til at
støtte TrekantBrands nominering,

kan afgive deres stemme hér, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse:
Afstemningen er åben til 11. december 2016.

Kan vinde USA-tur
Ud over æren og en statuette modtager det vindende brandmandskab en rejse til USA med blandt
andet et besøg hos det berømte
brandvæsen i New York.
Viceberedskabsdirektør, Søren
Ipsen, Trekantområdets Brandvæsen, fortæller til Fredericia Dagblad, at 115 brandfolk i korpset,

der dækker Fredericia, Vejle, Kolding, Middelfart, Billund og Vejen,
var i kamp mod branden i flere dage.
Dertil kommer, at flere hundrede andre brandmænd fra nabobyer, lufthavne og fra Tyskland hjalp
til. Politiet, Beredskabsstyrelsen
og yderligere personel og frivillige
fra ikke mindst Hjemmeværnet
deltog også i arbejdet.
– Det er brandfolkene fra vores
station i Fredericia, der har indstillet Trekantområdets Brandvæsen
til Conrad Dietrich Magirus Award,
forklarer Søren Ipsen.

FA K TA

Branden
■ Branden på Fredericia Havn opstod, da en stor tank med flydende
gødning kollapsede. Ulykken, der
udviklede sig voldsomt, blev den
hidtil største og mest komplicerede
opgave for Trekantområdets Brandvæsen.
■ Afstemningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside.
■ Magirus er en tysk producent af
brandbiler og slukningsmateriel.
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"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten - Login - 03.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Vejle Amts Folkeblad - 03.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten Kolding - 04.11.2016
"Religionskrig" i kulturudvalget

Jydske Vestkysten Vejen - 04.11.2016
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Tid og sted, Varde, fredag den 28. oktober
 Jydske Vestkysten. 1 lignende hits. 27.10.2016 20:00

FREDAG I VARDE 00: Varde Miniby er åben. 10.0022.00: Halloween/uhyggelig shgopping i byens
butikker. Arr.: Varde Handel. 13.00-22.00: Udstillingen
Overgange af Lise Tuxen og Gunhild Bloch. Kunsthal
vARTe, Smedegade 35, Varde.
(længere åbent i forbindelse med halloween).
15.30: Bruun har opsat et telt foran butikken hvor der
skæres græskar hoveder. En del af late night.
18.00: Der er mulighed for at lave kastanjedyr ved
Samstyrken i Kræmmergade. En del af late night.
18.00-18.30: Hos Synoptik spilles der monster banko
for børn under 12 år. En del af late night.
18.45 og 20.00 Vægter Hans Gundesen går rundt i
byens gader og fortæller historier. Afgang fra det
gamle Rådhus.
19.00: Allehelgensgudstjeneste i Sct. Jacobi kirke.
19.15: Ripens Halloween monstre kommer og kårer
vinderen i Halloween konkurrencen i bedste
udklædning 0-15 år og for dem over 15 år. En del af
late night.
19.30-20.30: Teaterforeningen 7- kanten spreder (u)
hygge i byens gader.
LØRDAG I VARDE
10.00-15.00: Udstillingen Overgange af Lise Tuxen og
Gunhild Bloch. Kunsthal vARTe, Smedegade 35, Varde.
10.00-16.00: Varde Miniby er åben.
13.00-15.00: Erfaringer fra Abrahams børn- har
udstillingen påvirket borgerne? Det sker ved
udstillingen på Torvet.

Øse-koret, Zelo og Vardacia giver koncert i Sct. Jacobi
kirke.
15.00: 7-kantens Musefælden kan ses i 7-kantens
teatersal, Vesterled, Janderup.
FREDAG I
BLAABJERG
BLÅVANDSHUK
9.30: Sangkor på plejehjemmet i Nørre Nebel. Arr.:
Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter.
19.30: Natgolf på Blåvandshuk Golfcenter. Arr.:
Blåvandshuk Golfcenter.
FREDAG I HELLE

14.30: " Gamle sange i nye klange". 90 korsangere fra
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16.00: Fernisering af kunstneren Linda Sejersen
Thomsen, Nordenskov. Det sker i Næsbjerghus
LØRDAG I HELLE
10.00-13.00: Stormøde om udviklingsplanen for
Nordenskov de næste 5 år. Det afholdes på
Nordenskov Skole.
FREDAG I ØLGOD
18.00: Børneklubbens efterårsfest. Bethania,
Vestergade 11, Ølgod. Arr.: Ølgod Indre Mission.
LØRDAG I ØLGOD
10.00-16.00: Kulturmarked i Kulturhuset, Ølgod. En del
af Kulturdagene i Ølgod.
14.30-16.00: Fernisering af udstilling med malerier og
keramik af kunstneren Jens Gaarde Thomsen på
Ølgod Museum.
© Jydske Vestkysten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/pndeIzpE

Oversigt over lignende hits
Tid og sted, Varde, lørdag den 29. oktober

Jydske Vestkysten - 28.10.2016 20:00
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Sådan gik det med Abrahams Børn
 Jydske Vestkysten Billund. 1 lignende hits. 27.10.2016. Side: 10
bec

VARDE: Varde Kommune har med kunstprojektet
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Abrahams Børn fået en masse arrangementer og
aktiviteter med sig. Fra kunstfortælling om Jens
Galschiøt og debataften med fokus på de tre
religioner til skoleworkshops.
Kunstprojektet har været vidt omkring, men hvordan
har borgerne taget i mod værket på torvet?
Det spørgsmål får man svar på ved

TORSDAG 27. OKTOBER 2016

Sådan gik det
med Abrahams
Børn

Borgmester Erik Buhl (V) gravede for nyligt det første spadestik til en ny bygning ved Flensted-fabrikken i Skovlund.

15 ved skulpturen på Varde Torv.
Efter en kort rundvisning starter arrangementet med
uddelingen af Integrationsprisen kl. 13.15 på Varde
Bibliotek.

Borgmester glæder
sig over Business
Region Esbjerg
Klar: Det formelle er ved at være på plads, så 1. januar 2017 bliver Sydvestjysk Udviklingsforum til Business Region Esbjerg. Det er ingen fusion, men den nye organisation knyttes tæt til erhvervs- og turismeforeninger.
Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Den nyoprettet Integrationspris vil blive uddelt af Søren
Laulund, formand for Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration. Arrangementet er gratis og tilmelding sker
på vardebib.dk/detsker
© Jydske Vestkysten Billund - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og

Fusionen døde, men Business Region Esbjerg overlevede. Business Region Esbjerg skulle have været resultatet af en fusion mellem
erhvervs- og turismeforeninger i det sydvestjyske,
men det bliver nu i stedet
nærmere en slags paraplyorganisation. Egentlig er
det Sydvestjysk Udviklingsforum, der er et samarbejde
mellem Varde, Vejen, Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner, der ændrer form og
bliver til Business Region

Esbjerg.
Hvor Sydvestjysk Udviklingsforum mest var et samarbejde om at søge penge til
projekter, så får Business
Region Esbjerg flere opgaver. Samtidig bliver organisationen knyttet tættere
sammen med erhvervs- og
turismeforeninger i Varde,
Esbjerg, Fanø og Tønder
Kommuner. For eksempel
bliver Esbjerg Erhvervsudviklings direktør også direktør for Business Region Esbjerg ligesom Finn Erik Kristiansen fra ProVarde får et
tværgående ansvar for turisme.

,,

Når vi nu ikke fik den fusion, vi havde arbejdet på, så synes jeg, det her er en rigtig
god løsning.

VARDE: Varde Kunstforenings nye formand Erik
Dyhr Thomsen får som sin
første opgave at åbne
dørene til BRA’s 40 års
jubilæumsudstilling.
Udstillingen har fernisering tirsdag den 1. november kl. 16 i Varde
Kunstforenings udstillingslokale på Varde Museum.
"Foreningen for billedkunstnere i Ribe Amt" - i
daglig tale BRA - blev stiftet i 1976 med det formål
at styrke og fremme interessen for billedkunst og
at arbejde for bedre vilkår
for billedkunstnerne, samt
at skabe et fælles forum
for kunstnerne og støtte til
gensidig inspiration.
På dette års jubilæumsudstilling, som holdes i et
samarbejde med Varde
Kunstforening, udstiller 40
kunstnere deres værker.
Jubilæumsudstillingen kan
ses fra den 1. - 15. november i Varde Kunstforenings
udstillingslokale på Varde
Museum.
Der er åbent tirsdag søndag 10 - 16.

VARDE: Varde Kommune
har med kunstprojektet
Abrahams Børn fået en
masse arrangementer og
aktiviteter med sig.
Fra kunstfortælling om
Jens Galschiøt og debataften med fokus på de tre
religioner til skoleworkshops. Kunstprojektet har
været vidt omkring, men
hvordan har borgerne
taget i mod værket på
torvet?
Det spørgsmål får man
svar på ved afslutningsarrangement lørdag den
29. oktober kl. 13-15 ved
skulpturen på Varde Torv.
Efter en kort rundvisning starter arrangementet
med uddelingen af Integrationsprisen kl. 13.15 på
Varde Bibliotek.
Den nyoprettet Integrationspris vil blive uddelt af
Søren Laulund, formand
for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.
Arrangementet er gratis
og tilmelding sker på vardebib.dk/detsker

bec

Arkivfoto: Chresten Bergh

afslutningsarrangement lørdag den 29. oktober kl. 13-
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40 år
med kunst

Julefrokost

Nemt, lækkert og velsmagende

Røde eller hvide sild med
hjemmelavet karrysalat .......... kr. 20,-

Hamburgerryg
med grønlangkål ...................... kr. 20,-

Hjemmelavede bondesild med
Hr. Skovs ramsløgsaioli ........... kr. 25,-

Kold kalvebryst med creme
og bagte rødder ........................ kr. 20,-

½ æg m. rejer, tomat
og mayo ...................................... kr. 20,-

Små juledeller med frisk
rødkålssalat ................................ kr. 25,-

1 fiskefilet med hjemmerørt
remoulade .................................. kr. 15,-

Braiseret grisenakke
med julechutney ....................... kr. 25,-

Koldrøget laks
med peberrodscreme ............... kr. 25,-

Confiteret plukket and på
bund af grønkålssalat ............. kr. 35,-

Leverpostej med hjemmerøget
bacon og rødbeder ................. kr.

20,-

Mørbradbøf
med trøffelsvampe ................... kr. 35,-

Hvidløgspate med små syltede
rødbeder og svampe .............. kr.

20,-

Ris a la mande
med kirsebærsauce .................. kr. 20,-

2 små tarteletter
med høns i asparges ............. kr.

20,-

Risengrød med æblekompot
og kanelsukker .......................... kr. 25,-

Hønsesalat på bund af
julesalat med bacon .............. kr.

25,-

3 slags ost og hjemmelavet
stikkelsbærkompot ................... kr. 35,-

Stegte sild med pickles ........... kr. 25,-

Ribbensteg med rødkål ........... kr. 20,-

Brød, smør og krydderfedt ..... kr. 15,-

ERIK BUHL

borgmester

Oprindeligt var borgmester Erik Buhl (V) stærk tilhænger af en fusion.
– Når vi nu ikke fik den fusion, vi havde arbejdet på,
så synes jeg, det her er en
rigtig god løsning, siger

Sommerhus-

FERIE

han.
– Hvis man vælger at være
positiv, så har vi stadigvæk
muligheden for i ProVarde
at sætte en lokal dagsorden
og styrke den helt lokale erhvervsservice.

mad med mere Varde · Østervold 28 · 6800 Varde
Tlf. 75 22 00 04 · slagteren@madmedmere-varde.dk
www.madmedmere-varde.dk

Skal din familie holde ferie, en forlænget weekend eller bare et par fridage
i et sommerhus? Så finder du hver uge billige og gode sommerhustilbud fra
private og professionelle udlejere i Gul&Gratis!
Kig under rubrik 395

Gul&Gratis

- Vi ved hvad der sælger!

må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/gDP4Dwne

Oversigt over lignende hits
Sådan gik det med Abrahams Børn
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Tre er nomineret til Vardes første integrationspris
 Jydske Vestkysten Varde. 1 lignende hits. 26.10.2016. Side: 8
Yvonn Tittel

VARDE: Lørdag klokken 13.15 bliver modtageren af
Varde Kommunes første integrationspris afsløret. Det
sker på Varde Bibliotek efter en rundvisning ved
skulpturen, Abrahams Børn, klokken 13.
- Vi har fået tre indstillinger, som alle er nomineret,
siger Pia Koch Hauge fra Varde Kommune.
De tre indstillede og nu nominerede er:
Amatørteaterforeningen 7-kanten for sit engagement i
opsætning af en gruppe syriske flygtninges teater om
flugten.
Asger Helth, der er boligsocial medarbejder i
Boulevardbebyggelsen, for sit store arbejde, og med
samme begrundelse er også SSP-medarbejder i Varde
Kommune Torben Berthelsen indstillet.
Søren Laulund, formand for arbejdsmarkeds- og
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Nordenskov
genstarter sine
udviklingsplaner
Udvikling: Efter en lidt sløj opbakning i
foråret samles byens borgere lørdag på
skolen for at skabe en plan for fremtidens
Nordenskov.
Af Henrik Reintoft,
hre@jv.dk

NORDENSKOV: Med Nordenskov Fællesvirke og borgerforeningen i front har
Nordenskov de senere år
været inde i en god udvikling. Af store og meget synlige tiltag skal nævnes
Knudsens Plads og det store
LAR-projekt, som vækker
opmærksomhed i hele landet. LAR står for lokal afvanding af regnvand.
På den baggrund var byen
nok lidt ramt af metaltræthed i foråret, da der blev
holdt møder om en udviklingsplan for Nordenskov.
Kort sagt: Hvordan skal Nordenskov se ud om fem år?
Men på lørdag fra klokken
10.00 til 13.00 på Nordenskov Skole holdes et nyt møde om udviklingsplanen.
For erfaringerne fra andre
landsbyer er, at udviklings-

planerne virkelig får tændt
op for idéerne.
– I foråret havde vi ikke
forberedt os godt nok. Og vi
har haft gang i for mange
ting, så folk har været lidt
trætte af det, siger Karin
Kjær Jensen fra styregruppen, der står bag udviklingsplanerne.
Der er ingen tilmelding til
stormødet på skolen, som
begynder med et indlæg af
borgmester Erik Buhl (V).
Der vil være en workshop i
fem kvarter, hvor forskellige grupper skal komme
med idéer. Jo mere vildt, jo
bedre. Senere i forløbet skal
idéerne ned i harehøjde. Og
folk kan melde sig til det
projekt, de synes, er spændende.
I styregruppen sidder: Bitten Eilenberg, Karin Kjær
Jensen, Jens Dicksen, Lotte
Tang, Rolf Brosolat og Leif
Arnbjerg.

7-kanten er indstillet for sin støtte til syriske flygtninges eget teaterstykke.

Privatfoto

Tre er nomineret til Vardes første integrationspris
Af Yvonn Tittel,
yti@jv.dk

VARDE: Lørdag klokken
13.15 bliver modtageren af
Varde Kommunes første integrationspris afsløret.
Det sker på Varde Bibliotek efter en rundvisning ved
skulpturen,
Abrahams

Børn, klokken 13.
– Vi har fået tre indstillinger, som alle er nomineret,
siger Pia Koch Hauge fra Varde Kommune.
De tre indstillede og nu
nominerede er: Amatørteaterforeningen 7-kanten for
sit engagement i opsætning
af en gruppe syriske flygt-

ninges teater om flugten.
Asger Helth, der er boligsocial medarbejder i Boulevardbebyggelsen, for sit
store arbejde, og med samme begrundelse er også SSPmedarbejder i Varde Kommune Torben Berthelsen
indstillet.
Søren Laulund, formand

for arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget,
vil
overrække prisen. Ud over
æren og dokumentation til
at hænge på væggen følger
der 5000 kroner med prisen.

Deal.dk giver dig

MEGET
MERE

FOR PENGENE

200,-

Kan kun købes på Deal.dk

integrationsudvalget, vil overrække prisen. Ud over

Forkælelse fra top til tå
hos Unique Esbjerg

æren og dokumentation til at hænge på væggen følger

Glæd dig til ren afslapning og nydelse, når de søde og
veluddannede behandlere hos Unique Esbjerg forkæler
dig med en god behandling af enten fødder eller ansigt

der 5000 kroner med prisen.

ONSDAG 26. OKTOBER 2016

Forkælelsen starter her: www.deal.dk/d/14765

Din pris
Rabat
Værdi
Spar

200,41%
340,140,-

Få gode tilbud i din indboks
Tilmeld dig på Deal.dk/vind
Deal.dk er JydskeVestkystens nye dealkoncept med unikke lokale tilbud.

© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/yh1l5WOj

Oversigt over lignende hits
Tre er nomineret til Vardes første integrationspris
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Film: Varde Bibliotek viser gratis film om religion som del af
Abrahams Børn
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 20.10.2016 10:00. Opdateret 13:45

Filmprogram om religion på Varde Bibliotek i
efterårsferien I dag viser Varde Bibliotek film for
voksne om religion som led i Varde Kommunes kunstog dialogprojekt "Abrahams børn".
Religion, tro og hvad det betyder for samfundet og den
enkelte at have en gud med på sidelinjen er emner for
det udvalg af film, som vises.
Filmene er udvalgt i samarbejde mellem
projektgruppen og Varde Bibliotek og vises fra kl. 10-18
i dag, 20. oktober.
De store monoteistiske religioner
Filmene spreder sig over de tre store monoteistiske
religioner, men peger også på steder og levemåder, der
er påvirket af religion.
Mød bl.a. Amina i filmen "Mig og Naser - hvor svært
kan det være?", der kæmper med at forene religion og
demokrati eller følg tre repræsentanter fra kristendom,
jødedom og islam, der hver især forsøger at overbevise
instruktøren af i "Jerusalem, min elskede" som del af

Lokalavisen Budstikken Varde - 20.10.2016 10:20

filmen.
Du kan også komme tæt på en række studerende på
pastoralseminariet i København, der fortæller om deres
tro i dokumentaren "Ansigt til ansigt".
Filmene vises i hele bibliotekets åbningstid kl. 10-18.
Der er gratis adgang.

© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/XopwkQHT

Oversigt over lignende hits
Film: Varde Bibliotek viser gratis film om religion som del af
Abrahams Børn
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Gratis: Foredrag om Jens Galshiøt
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 03.09.2016 07:00. Opdateret 09:25

Hør kunstkritiker Erik Meistrup fortælle om Jens
Galschiøt, kunstneren bag skulpturen, der står på
Torvet På torsdag 8.
september klokken 19 kan du gratis komme bag om
kunstneren Jens Galschiøt, som netop nu er aktuel
med udstillingen af den store bronzeskulptur
Fundamentalism på Varde Torv.
Fundamentalisme, global opvarmning og hungersnød
er blandt de politiske og til tider kontroversielle emner,
Jens Galschiøt tager op i sin kunst. Også motiverne er
krasse og kan til tider være svære at få ned:
Korsfæstede gravide teenagepiger, udsultede børn og
hjemløse. Formålet er imidlertid ikke blot at chokere,
men også at skabe dialog og stillingtagen.
Et andet - og ofte overset - element i Galschiøts kunst
er hans tydelige, figurative billedsprog, hvor han blandt
andet udforsker kvindekroppen og klædet som motiv.
Det ses i hans skulptur af modeskaber Erik
Mortensens Blækspruttekjole, som står i Odense.
Endelig har han også åbnet sit værksted for
utilpassede unge, der mellem bronzeforme og
kunstværker har fået en ny start på livet hos ham.
Erik Meistrup har fulgt Galschiøt i mange år og blandt
andet lavet tv-udsendelser om hans virke, ligesom han
i 2004 udgav biografien Jeg anklager om Jens
Galschiøt.
Erik Meistrup arbejder desuden som redaktør, tvtilrettelægger og forfatter.
Fakta
Foredraget Jens Galschiøt og kunsten at blive hørt og
set foregår torsdag 8. september klokken 19 på Varde
bibliotek. Billetter kan reserveres gratis på

Abrahams børn med Jens Galschiøt. Bag projektet står
blandt andet Varde Kommune og Varde Kunstforening
i samarbejde med blandt andre Varde Integrationsråd,
Varde Menighedsråd, Boulevardbebyggelserne og
Varde Bibliotek.
jens Galschiøt i sit værk Fundamentalism, som lige nu
står på torvet i varde.
© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/HkSLMisb

Oversigt over lignende hits
Gratis: Foredrag om Jens Galshiøt

Lokalavisen Budstikken Varde - 03.09.2016 07:33

vardebib.dk/detsker.
Foredraget er del af kunst- og dialogprojektet
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Samfundskritisk kunstner kommer til Jyderup
 NordVestNyt (Holbæk). 1 lignende hits. 31.08.2016. Side: 8

KUNSTNERMØDE:
Den danske billedkunstner Jens Galschiøt kommer på

8

HOLBÆK

SEK TION 1

besøg i Jyderup.

B&B i den gamle
købmandsgård

JYDERUP: Jens Galschiøt er en sammensat kunstner,

OVERNATNING: Kirke Eskilstrup har
fået et bed & breakfast-tilbud lige over
for stationen. Familien lejer to værelser
ud.

hvis kunstværker i form af skulpturer ofte antager en
samfundskritisk holdning.
Han kommer til Jyderup, hvor man kan møde ham den
6. september klokken 19.30.

Af Conny Probst
KIRKE ESKILSTRUP: Der er
kælet for detaljerne i de to
værelser, der tilsammen
udgør den nyåbnede Kirke
Eskilstrup Bed & Breakfast
på Stationsvej 7.
Line Storgaard Nielsen

har besøgt en hel del loppemarkeder for at finde møbler, der matcher de rustikke
afhøvlede gulve i den forhenværende købmandsgård
i Kirke Eskilstrup.
Familien har ejet den 250
kvadratmeter store ejendom
lige over for stationen i 10 år.
- Her er jo meget plads.
Jeg har længe gået og puslet med tanken om at lave et
overnatningssted, fortæller Line Storgaard Nielsen,
der har brugt en stor del af
sommerferien på at sætte de
to værelser, det fælles badeværelse og »spisestuen« på
førstesalen i stand.
- Jeg mangler stadig at
male et par steder, siger hun.

Med og uden morgenmad

De to værelser er også til-

Han har opstillet mange af sine værker i det offentlige
rum - som tavse påmindelser om en verden, der efter
hans mening ikke er i balance, og hvor udnyttelse af
verdens ressourcer og ulighed konstant er en del af
billedet.
Et af hans senere værker - fra 2012 - hedder
»Fundamentalism« - eller »Abrahams Børn«.
Kunstneren tager udgangspunkt i de store religioner.
Han viser hvad religionerne siger, og han viser såvel de
lyse som de mørke sider.
I Jyderup fortæller han om sit engagement og sine

De to lyse værelser er indrettet med nye møbler og med istandsatte
møbler i retrostil.

meldt udlejningstjenesten
Airbnb, og de første udlændinge har allerede overnattet i huset.
- Her har været folk fra
Tjekkiet og Belgien. Men
målgruppen er primært forretningsrejsende eller folk,
der mangler overnatning,
fordi de eksempelvis er på
familiebesøg eller til fest,
fortæller Line Storgaard
Nielsen, der også afhenter,
hvis man er til fest i omegnen og ikke vil køre hjem.
I weekender og ferier er
der mulighed for at tilkøbe
morgenmad.
- Selvfølgelig med hjemmebagt brød. Det hører sig til,
siger hun.
Gæsterne må også gerne
sætte sig ud i haven. Er der
børn med, må både trampolin og legehus benyttes.
- Vi ligger kun få skridt
fra stationen, og man kan
nå København på en times
tid. Jeg har været rundt omkring og samle brochurer
ind, og jeg har også skrevet
en manual med lidt om, hvad
der er af transportmuligheder, ture, seværdigheder
og så videre, fortæller Line
Storgaard Nielsen.
- Næste års projekt er at
blive tilmeldt Bed+Bike. Der
er nogle kriterier, vi skal opfylde, blandt andet aflåst cykelskur og udlån af værktøj
til eventuelle reparationer.
Det er ikke helt på plads endnu, siger hun.

NORDVESTNYT

Det er på en del af førstesalen, der er indrettet bed & breakfast.

■

ONSDAG 31. AUGUST 2016

Foto: Thomas Olsen

Samfundskritisk kunstner kommer til Jyderup
KUNSTNERMØDE:
Den danske billedkunstner Jens
Galschiøt kommer
på besøg i Jyderup.
JYDERUP: Jens Galschiøt
er en sammensat kunstner,
hvis kunstværker i form af
skulpturer ofte antager en
samfundskritisk holdning.
Han kommer til Jyderup,
hvor man kan møde ham
den 6. september klokken
19.30.
Han har opstillet mange af
sine værker i det offentlige
rum - som tavse påmindelser om en verden, der efter
hans mening ikke er i balan-

Kunstneren Jens Galschiøt
besøger Skarridsøsalen i Jyderup
tirsdag den 6. september.
PR-foto

ce, og hvor udnyttelse af verdens ressourcer og ulighed
konstant er en del af billedet.
Et af hans senere værker
- fra 2012 - hedder »Fundamentalism« - eller »Abrahams Børn«. Kunstneren
tager udgangspunkt i de
store religioner. Han viser
hvad religionerne siger, og
han viser såvel de lyse som
de mørke sider.
I Jyderup fortæller han om
sit engagement og sine grunde til at lave skulpturerne.
Det bliver et indlæg om etik,
moral og kunstens virkemidler.
På Jyderup Bibliotek er
der indtil mødet en lille udstilling med to af Galschiøts
skulpturer i mindre udgaver, ligesom man kan tage
lidt materiale om især Abrahams Børn.
Arrangører er Kulturgruppen og Holbæk Bibliotek. Foredraget foregår i
Skarridsøsalen i Jyderup.
Billetter kan fås på bibliotekerne eller ved indgangen.

grunde til at lave skulpturerne. Det bliver et indlæg om
etik, moral og kunstens virkemidler.
På Jyderup Bibliotek er der indtil mødet en lille
udstilling med to af Galschiøts skulpturer i mindre
udgaver, ligesom man kan tage lidt materiale om især
Abrahams Børn.
Arrangører er Kulturgruppen og Holbæk Bibliotek.
Foredraget foregår i Skarridsøsalen i Jyderup. Billetter
kan fås på bibliotekerne eller ved indgangen.
© NordVestNyt (Holbæk) - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må
ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/At5unvMe

Oversigt over lignende hits
Samfundskritisk kunstner kommer til Jyderup
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Side 101 af 123

Artikler - Varde Kommune

Uddrag

Menneskebiblioteket: Lisbeth kom helt ind bag tørklædet,
da hun lånte "bogen" Helene
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 30.08.2016 10:00

Lørdag kom Menneskebiblioteket til Varde Bibliotek.
Lisbeth lånte muslimen Helene. Nogle mennesker kan
læses som en åben bog, siger man.
I lørdags kunne man faktisk læse mennesker som
bøger i Menneskebiblioteket på Varde Bibliotek, som
del af dialog- og kunstprojektet Abrahams Børn.
Lisbeth Jørgensen fra Varde valgte at låne en muslim,
fordi hendes sønner har muslimske kammerater i
skolen. Hun lånte Helene Larsen, og de satte sig og
snakkede. Lisbeth ville vide, hvad tørklæderne betyder.
"Der er ikke andre regler end at profeten siger, vi skal
dække os for at vise anstændighed. Det står også i
Biblen, men i Islam fortæller profeten os hvordan,"
siger Helene.
Helene tog ikke tørklæde på med det samme, da hun
konverterede. Men da hun begyndte at gå med
tørklæde, oplevede hun, at folk begyndte at tale ned til
hende:
"Jeg har været lærer i 14 år, men en kollega begyndte
en dag at belære mig om forskellen på andetsprog og
flersproglighed og. Jeg har selv undervist i det i årevis.
Det er fordi jeg har "degraderet" mig selv. Jeg er gået
"nedad". At være dansk, blåøjet og blond er top of the
world," forklarer hun sarkastisk.
"Hvad sårer dig mest ved det, danskere kan finde på at
sige?" ville Lisbeth vide.
Du er aggressiv
"Generaliseringen af muslimske kvinder. Det mest
irriterende er, når jeg taler højt, siger folk, jeg er
aggressiv. Jeg har altid talt højt, livligt og tydeligt. Jeg
synger, og jeg er skuespiller. Men efter jeg tog tørklæde
på, har jeg fået at vide tusindvis af gange, at jeg råber,
at jeg snakker for højt.

Helene Larsen er holdt op med at gå ud i det offentlige
rum. Én hændelse har især gjort sit. Hun tog bussen
med sin datter, der var seks år.
"En mand råbte af min datter, at hendes mor var
ulækker, og at "når krigen kommer, skal vi nok finde ud
af, hvem der er de rigtige danskere." Der var ikke én i
bussen, der reagerede. Til sidst blev det for meget. Jeg
rejste mig og sagde: "tusind tak skal I have. Nu ved jeg,
hvordan det var at være jøde under 2. Verdenskrig intet har ændret sig".
Lisbeth har lånt Helene i en god halv time. men hun er
allerede kommet tæt på, og er berørt af at have "læst"
hende:
"Jeg har lært en masse i dag, og at vi ser tingene ud
fra vores eget perspektiv. Det gjorde indtryk på mig, at
du ikke kan gå rundt i det offentlige rum med din
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datter. "
Helene har været udlånt omkring 50 gange. Hun
syntes, Lisbeth var en god låner:
"Hun var oprigtigt interesseret."
Samtalen var så god, at de to kvinder blev enige om at
snakke videre over en kop kaffe, efter Helene var
"afleveret".
Lisbeth Jørgensen havde skrevet mange spørgsmål til
Helene på sin blok "Hvad laver du, når du skal have det
sjovt?" var et spørgsmål, muslimen Helene ikke før
havde fået. Menneskebogen Helene Larsen var
kommet fra København.
Helene Larsen er levende bog og én af titlerne i
Menneskebiblioteket, som lørdag fik premiere på Varde
Bibliotek og dermed i Vestjylland for første gang. Hun
er 42 år og blev muslim som voksen. Hun voksede op
med både kristendom og jødedom.
© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/QtjxZ9yp

Oversigt over lignende hits
Menneskebiblioteket: Lisbeth kom helt ind bag tørklædet, da
hun lånte bogen Helene
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50 år: Storstilet 50 års-fødselsdag for minibyen
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 23.08.2016 08:00

Varde Minibys fødselsdagsfest blev holdt lørdag med
humoristiske taler, trylleri, lirekassemusik og
fællessang Hvis det ikke var for minimurerne og alle
de andre frivillige, ville Varde Miniby aldrig være blevet
bygget.
Entusiasmen og glæden bærer projektet, ja, der er tale
om "grov udnyttelse af frivilligt arbejde", som
borgmester Erik Buhl med glimt øjet sagde i sin tale til
minibyen lørdag eftermiddag.
Noget for alle
Gæsterne strømmede til i det gode vejr, og selv
børnene ragede op over minibyens tage, mens de
guffede saltstænger og drak cola. mens de voksne
næsten kom i tumult ved kaffebordet med de lækre
gourmetmuffins.
Nede bag i haven satte Jens Jager gang i en helt lille
børnefødselsdag med fjollet trylleri og sanglege som
Fader Abraham - som en hilsen til den igangværende
udstilling Abrahams Børn.
Hans Kaarde Gundesen spillede op til fællessang og
gav den som vægter i det afsluttende indslag.
Varde Garden sørgede for at gøre festen ekstra festlig.
VG har lige været i Polen.
Særligt inviteret
En særlig æresgæst var Hartvig Fritzen, som var
blevet inviteret med officielt brev fra Varde Kommune.
Han er formand for Faaborg Miniby, der fik lagt første
sten i 1992, foranlediget af en avisartikel om Varde
Miniby.
"Det var to beborere på plejehjemmet, som læste om
Varde Minibys 25 årsjubilæum og fik lyst til at bygge en
Faaborg Miniby. Varde Miniby har derfor direkte været
med til at vi også fik en miniby," fortæller han.

Formand for Faaborg Miniby, Hartvig Fritze, var
inviteret af Varde Kommune.
Tro kopi
Varde Miniby var den første af sin art bygget som en
tro kopi, af Varde som den så ud i 1860erne.
Faaborg Miniby er også en tro kopi, men husene
daterer op til 1890erne.
Som med alt andet murværk kræver minibyens huse
også vedligeholdelse, så der skal også lyde et hip hurra
for de hårdt arbejdende minimurere.
Borgmesteren minglede og hyggede.
Vejrguderne var milde lørdag til 50 årsjubilæet, og
festen blev godt besøgt. Der var masser af
underholdning for alle.
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videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/Is6SjtX3

Oversigt over lignende hits
50 år: Storstilet 50 års-fødselsdag for minibyen
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Lån et menneske på biblioteket
 Jydske Vestkysten Esbjerg. 2 lignende hits. 23.08.2016. Side: 12
Anne Hedegaard

VARDE: Er muslimer vrede på samfundet? Er det
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VARDE

ESB

TIRSDAG 23. AUGUST 2016

farligt at invitere en eks-alkoholiker til en

JYDSKEVESTKYSTEN

Birgit Pedersen vil lægge
navn til, at det er problematisk at være nabo til plejehjemmet. En række andre
naboer er enige, men vil
ikke stå frem.

familiemiddag med vin? Og hvorfor kan veganere ikke

Foto: Morten Nielsen

bare spise almindeligt?
Spørgsmål som disse bliver det nu muligt at stille, når
Varde Bibliotek for første gang låner mennesker ud

FA K TA

Ansvarsområder
■ I kommunen er det institutionerne, som har ansvaret for
bygningsvedligeholdelse.
■ Det er således social og
sundhed, der har det overordnede ansvar for bygningerne, og ikke plan og teknik.
■ Det samme gælder, hvis en
skole skal bygges om. Så er
det Udvalget for Børn og
Undervisning, der har ansvaret.

lørdag 27. august kl. 1114. På Menneskebiblioteket
Vest kan du låne et menneske fra en minoritetsgruppe
til samtale i 30 minutter. -Menneskebiblioteket har
indtil nu primært eksisteret i København, men åbner nu
for første gang dørene i Vestjylland under navnet
"Menneskebiblioteket Vest" i forbindelse med kunst- og
dialogprojektet "Abrahams børn" med kunstner Jens
Galschiøt, som afvikles i samarbejde mellem Varde
Kommune, Varde Kunstforening, Varde menighedsråd,
Varde Integrationsråd og Varde Bibliotek.
Til arrangementet kan du bl.a. låne en muslim, en
eksalkoholiker, en tidligere stofmisbruger, en veganer
og flere andre "menneskebøger". Det koster ikke noget.
Det er tre lokale ildsjæle Fie Kock, Lilian Dølby og Helle

Naboer er frustrerede
over ukrudt ved plejehjem
Misligholdt: I de seneste to år er de udendørs arealer ved Vinkelvejcentret i Ølgod misligholdt til naboernes stigende frustration.
Af Morten Nielsen,
mni@jv.dk

ØLGOD:
Vildtvoksende
ukrudt og et skilt, der næsten er ulæseligt på grund af
skidt, er et syn, som borgere
i Ølgod er trætte af.
Der er så meget ukrudt
ved plejehjemmet Vinkelvejcentret i Ølgod, at det ik-

ke er en kommunal bygning
værdigt.
Det mener en række naboer til plejehjemmet, som
JydskeVestkysten har talt
med.
Kun en enkelt nabo vil stille op og lægge navn til kritikken af den kommunale
standard, når det kommer
til udendørs arealer. Det er

Birgit Pedersen, der bor på
Bøgevej - lige ved Vinkelvejcentret.
– Jeg er bekymret for huspriserne, siger hun.
Flere naboer, der ønsker
anonymitet i JydskeVestkysten, giver hende ret. Det er
ikke et kønt syn, man mødes med i villakvarteret på
Vinkelvej
og
Bøgevej.

Ukrudtet ved plejehjemmet
er da efterhånden også blevet et samtaleemne, siger
naboerne. De mener, at det
vil gøre det sværere at sælge
et hus, hvis standarden ikke
hæves.

Politisk ansvar
Det er i de seneste to år, at
det for alvor er blevet et pro-

blem, at udendørs arealerne
misligholdes, mener naboerne.
Det er formanden for Udvalget for Social og Sundhed
i Varde Kommune, Thyge
Nielsen (V), der har det politiske ansvar for plejehjemmene og dermed også de
udendørs arealer på Vinkevej/Bøgevej.

Lån et menneske på biblioteket
Af Anne Hedegaard,
ahe@jv.dk

VARDE: Er muslimer vrede
på samfundet?
Er det farligt at invitere en
eks-alkoholiker til en familiemiddag med vin?
Og hvorfor kan veganere

ikke bare spise almindeligt?
Spørgsmål som disse bliver det nu muligt at stille,
når Varde Bibliotek for første gang låner mennesker
ud lørdag 27. august kl. 1114. På Menneskebiblioteket
Vest kan du låne et menneske fra en minoritetsgruppe

til samtale i 30 minutter.Menneskebiblioteket
har
indtil nu primært eksisteret
i København, men åbner nu
for første gang dørene i
Vestjylland under navnet
"Menneskebiblioteket Vest"
i forbindelse med kunst- og
dialogprojektet "Abrahams

Sommerhus-

FERIE

børn" med kunstner Jens
Galschiøt, som afvikles i
samarbejde mellem Varde
Kommune, Varde Kunstforening, Varde menighedsråd,
Varde Integrationsråd og
Varde Bibliotek.
Til arrangementet kan du
bl.a. låne en muslim, en eks-

– Der er ingen, der har
henvendt sig til mig med
kritik af de udendørs arealer
på plejehjemmet. Men jeg
vil undersøge sagen, siger
Thyge Nielsen.
Indtil da vil han ikke kommentere, om han finder den
udendørs vedligeholdelse
på Vinkelvejcentret kritisabel.

Bilist med
sprit i blodet

alkoholiker, en tidligere
stofmisbruger, en veganer
og flere andre "menneskebøger". Det koster ikke noget.
Det er tre lokale ildsjæle
Fie Kock, Lilian Dølby og
Helle Maegaard, der står bag
Menneskebiblioteket Vest.

VARDE: En 57-årig kvinde
fra Vardes opland blev
mandag 18.00 standset af
politiet, da hun kom kørende ad Sønderled i Varde.
Det viste sig, at kvinden
kørte med for meget sprit i
blodet, så hun måtte afgive
bec
en blodprøve.

Skal din familie holde ferie, en forlænget weekend eller bare et par fridage
i et sommerhus? Så finder du hver uge billige og gode sommerhustilbud fra
private og professionelle udlejere i Gul&Gratis!
Kig under rubrik 395

Gul&Gratis

- Vi ved hvad der sælger!

Maegaard, der står bag Menneskebiblioteket Vest.
© Jydske Vestkysten Esbjerg - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/KIXzd35I
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Lån et menneske på biblioteket
 Jydske Vestkysten Varde. 2 lignende hits. 23.08.2016. Side: 1
Anne Hedegaard

VARDE: Er muslimer vrede på samfundet? Er det
farligt at invitere en eks-alkoholiker til en
familiemiddag med vin? Og hvorfor kan veganere ikke
bare spise almindeligt?

JydskeVestkysten

VETERAN HÅBER
PÅ AFKLARING
OG EN PENSION

VARDE
T I RS DAG 2 3 -0 8 -16

2-3 VARDE
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Birgit Pedersen vil lægge
navn til, at det er problematisk at være nabo til plejehjemmet. En række andre
naboer er enige, men vil
ikke stå frem.

Spørgsmål som disse bliver det nu muligt at stille, når

Foto: Morten Nielsen

Varde Bibliotek for første gang låner mennesker ud
lørdag 27. august kl. 1114. På Menneskebiblioteket
Vest kan du låne et menneske fra en minoritetsgruppe
FA K TA

til samtale i 30 minutter. -Menneskebiblioteket har

Ansvarsområder
■ I kommunen er det institutionerne, som har ansvaret for
bygningsvedligeholdelse.
■ Det er således social og
sundhed, der har det overordnede ansvar for bygningerne, og ikke plan og teknik.
■ Det samme gælder, hvis en
skole skal bygges om. Så er
det Udvalget for Børn og
Undervisning, der har ansvaret.

indtil nu primært eksisteret i København, men åbner nu
for første gang dørene i Vestjylland under navnet
"Menneskebiblioteket Vest" i forbindelse med kunst- og
dialogprojektet "Abrahams børn" med kunstner Jens
Galschiøt, som afvikles i samarbejde mellem Varde
Kommune, Varde Kunstforening, Varde menighedsråd,
Varde Integrationsråd og Varde Bibliotek.
Til arrangementet kan du bl.a. låne en muslim, en
eksalkoholiker, en tidligere stofmisbruger, en veganer
og flere andre "menneskebøger". Det koster ikke noget.

Naboer er frustrerede
over ukrudt ved plejehjem
Misligholdt: I de seneste to år er de udendørs arealer ved Vinkelvejcentret i Ølgod misligholdt til naboernes stigende frustration.
Af Morten Nielsen,
mni@jv.dk

ØLGOD:
Vildtvoksende
ukrudt og et skilt, der næsten er ulæseligt på grund af
skidt, er et syn, som borgere
i Ølgod er trætte af.
Der er så meget ukrudt
ved plejehjemmet Vinkelvejcentret i Ølgod, at det ik-

ke er en kommunal bygning
værdigt.
Det mener en række naboer til plejehjemmet, som
JydskeVestkysten har talt
med.
Kun en enkelt nabo vil stille op og lægge navn til kritikken af den kommunale
standard, når det kommer
til udendørs arealer. Det er

Birgit Pedersen, der bor på
Bøgevej - lige ved Vinkelvejcentret.
– Jeg er bekymret for huspriserne, siger hun.
Flere naboer, der ønsker
anonymitet i JydskeVestkysten, giver hende ret. Det er
ikke et kønt syn, man mødes med i villakvarteret på
Vinkelvej
og
Bøgevej.

Ukrudtet ved plejehjemmet
er da efterhånden også blevet et samtaleemne, siger
naboerne. De mener, at det
vil gøre det sværere at sælge
et hus, hvis standarden ikke
hæves.

Politisk ansvar
Det er i de seneste to år, at
det for alvor er blevet et pro-

blem, at udendørs arealerne
misligholdes, mener naboerne.
Det er formanden for Udvalget for Social og Sundhed
i Varde Kommune, Thyge
Nielsen (V), der har det politiske ansvar for plejehjemmene og dermed også de
udendørs arealer på Vinkevej/Bøgevej.

Lån et menneske på biblioteket
Af Anne Hedegaard,
ahe@jv.dk

VARDE: Er muslimer vrede
på samfundet?
Er det farligt at invitere en
eks-alkoholiker til en familiemiddag med vin?
Og hvorfor kan veganere

ikke bare spise almindeligt?
Spørgsmål som disse bliver det nu muligt at stille,
når Varde Bibliotek for første gang låner mennesker
ud lørdag 27. august kl. 1114. På Menneskebiblioteket
Vest kan du låne et menneske fra en minoritetsgruppe

til samtale i 30 minutter.Menneskebiblioteket
har
indtil nu primært eksisteret
i København, men åbner nu
for første gang dørene i
Vestjylland under navnet
"Menneskebiblioteket Vest"
i forbindelse med kunst- og
dialogprojektet "Abrahams

børn" med kunstner Jens
Galschiøt, som afvikles i
samarbejde mellem Varde
Kommune, Varde Kunstforening, Varde menighedsråd,
Varde Integrationsråd og
Varde Bibliotek.
Til arrangementet kan du
bl.a. låne en muslim, en eks-

– Der er ingen, der har
henvendt sig til mig med
kritik af de udendørs arealer
på plejehjemmet. Men jeg
vil undersøge sagen, siger
Thyge Nielsen.
Indtil da vil han ikke kommentere, om han finder den
udendørs vedligeholdelse
på Vinkelvejcentret kritisabel.

Bilist med
sprit i blodet

alkoholiker, en tidligere
stofmisbruger, en veganer
og flere andre "menneskebøger". Det koster ikke noget.
Det er tre lokale ildsjæle
Fie Kock, Lilian Dølby og
Helle Maegaard, der står bag
Menneskebiblioteket Vest.

VARDE: En 57-årig kvinde
fra Vardes opland blev
mandag 18.00 standset af
politiet, da hun kom kørende ad Sønderled i Varde.
Det viste sig, at kvinden
kørte med for meget sprit i
blodet, så hun måtte afgive
bec
en blodprøve.

Det er tre lokale ildsjæle Fie Kock, Lilian Dølby og Helle
Maegaard, der står bag Menneskebiblioteket Vest.
© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/D3voOwuf
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Religionsmøde:Samtaleaften i religionens tegn
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 22.08.2016 07:00. Opdateret 23.08.2016 11:18

Debatrækken til Abrahams Børn starter op med mødet
mellem Imam Kassem Rachid og Præst Poul Christian
Tulinius. De vil begge fortælle om deres re ligion og
hvad tro betyder for dem.
Gennem samtale og debat vil de to skabe en bedre
forståelse af religionernes indvirkning på hinanden.
Dette er dem første debataften i rækken af
arrangementer til Abrahams Børn, og det sker på Varde
Bibliotek 25. august klokken 19.00-21.00. En halv time
inden aftenen starter, vil Poul Christian Tulinius være at
finde ved værket på torvet for at give en kort
rundvisning.
Billetter til arrangement kan reserveres på Varde
Bibliotek på vardebib.dk/detsker.

© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/uKHRleN
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Abrahams Børn: Imam og præst snakker sammen
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 20.08.2016 10:07. Opdateret 12:08

I debatrækken til Abrahams Børn-udstillingen bliver
der en samtaleaften i religionens tegn. Det starter op
med mødet mellem Imam Kassem Rachid og Præst
Poul Christian Tulinius. De vil begge fortælle om deres
re ligion og hvad tro betyder for dem.
Gennem samtale og debat vil de to skabe en bedre
forståelse af religionernes indvirkning på hinanden.
Arrangementet kan opleves på Varde Bibliotek 25.
august klokke 19-21. En halv time inden aftenen starter
vil Poul Christian Tulinius være at finde ved værket
Fundamentalism på torvet for at give en kort
rundvisning.
Billetter til arrangement kan reserveres på Varde
Bibliotek på vardebib.dk/detsker.
© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/h9iMoSHa
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Abrahams Børn: Døtrene åbner ballet
 Lokalavisen Budstikken Varde. 2 lignende hits. 20.08.2016 09:04. Opdateret 11:06

Abrahams Døtre åbner arrangementrækken for
kunstudstillingen Abrahams Børn. Det er første skud
på stammen af arrangementer i forlængelse af
udstillingen Abrahams Børn af Jens Galschiøt. Den
24. aug.
viser TeaterTasken teaterstykket, som har sit
udgangspunkt i den barske historie om Abraham der
var villig til at ofter sin egen søn.
På Brorsonskolen kan I møde Yrsa og Yusraa. Yrsas
mor er fra Danmark og Yusraas mor fra Tyrkiet, men
de har samme far, eller rettere sagt de havde, for han
er død... Mens de to halvsøtre gør boet op, vælder
fælles minder frem og de husker deres fars fortælling
om Abraham. Stykket åbner op for flere problematikker
og muligheder ved kultur- og religionsmødet mellem
mennesker, der kommer fra forskellige kulturer og
religioner.
Stykket kan opleves den 24. aug. kl. 19.00 på
Brorsonskolen.
Der er en max. på 50 deltagere. Tilmelding til
ssre@varde.dk

Abrahams Døtre på Brorsonskolen

GoVarde - 20.08.2016 06:14

Abrahams Døtre er også en del af læringstilbuddet til
skolerne i Varde Kommune. Samme dag vises stykket
for lærere i kommunen.
Inden stykket, er der mulighed for en kort fortælling
om udstillingen på Varde Torv. Rundvisningen starter
kl. 18.30 ved skulpturen på Varde Torv.
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/WT8nlPEu
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Abrahams Døtre på Brorsonskolen
 GoVarde. 2 lignende hits. 20.08.2016 06:14
ulla højgaard

Abrahams Døtre åbner arrangementrækken for
kunstudstillingen Abrahams Børn. Abrahams Døtre er
første skud på stammen af arrangementer i
forlængelse af udstillingen Abrahams Børn af Jens
Galschiøt. Den 24. aug.
viser TeaterTasken teaterstykket, som har sit
udgangspunkt i den barske historie om Abraham der
var villig til at ofter sin egen søn.
På Brorsonskolen kan I møde Yrsa og Yusraa. Yrsas
mor er fra Danmark og Yusraas mor fra Tyrkiet, men
de har samme far, eller rettere sagt de havde, for han
er død Mens de to halvsøtre gør boet op, vælder fælles
minder frem og de husker deres fars fortælling om
Abraham. Stykket åbner op for flere problematikker og
muligheder ved kultur- og religionsmødet mellem
mennesker, der kommer fra forskellige kulturer og
religioner.
Stykket kan opleves den 24. aug. kl. 19.00 på
Brorsonskolen.
Fakta:
Der er en max. på 50 deltagere. Tilmelding til
ssre@varde.dk
Abrahams Døtre er også en del af læringstilbuddet til
skolerne i Varde Kommune. Samme dag vises stykket
for lærere i kommunen.
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Lokalavisen Budstikken Varde - 20.08.2016 09:04
Abrahams Børn: Døtrene åbner ballet

NYT OM Sydjylland - 20.08.2016 09:25

Inden stykket, er der mulighed for en kort fortælling
om udstillingen på Varde Torv. Rundvisningen starter
kl. 18.30 ved skulpturen på Varde Torv.
Brorsonskolen lægger lokaler til ved dette
teaterstykke.
© GoVarde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/LVcUBNRn
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Overvældende: F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I-S-M blev sat op
på Torvet
 Lokalavisen Budstikken Varde. 1 lignende hits. 16.08.2016 00:17. Opdateret 17.08.2016 04:19

Turister og andre forbipasserende fik sig én på
opleveren, da de kom forbi Torvet i onsdags. Over
middag kørte to lastbiler ind på pladsen, lastet med
kæmpestore bogstaver, der tilsammen danner ordet
og kunstværket Fundamentalism.
Det er skabt af kunstneren Jens Galschiøt.
Værket skal skabe opmærksomhed om udstillingen
Abrahams Børn og skabe dialog om religion og kultur.
Galschiøt var selv med til at sætte kunstværket op.
Han er også uddannet smed og vant til det tunge
håndværk. nm
© Lokalavisen Budstikken Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet
og må ikke videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/gc5OkwNh
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Nu har han visualiseret en prostituerets arbejde i et år
 Jyllands-Posten. 1 lignende hits. 15.08.2016. Side: 23
LARS OLE KNIPPEL

Kunst: Jens Galschiøt er atter i vælten med
tankevækkende værker i Varde, hvor Frederik VII får

Mandag den 15. august 2016

AKTUELT PORTRÆT
Jens Galschiøt er blevet berømt
for sine markante budskaber om
den indre svinehund og skamstøtten over uretfærdigheder.

selskab af en kæmpeskulptur om de tre

Foto: Art In Defense of Humanism

verdensreligioner på torvet.

De 550 mænd er
et gennemsnit af
mænd, som en
prostitueret er
sammen med i
12 måneder, og der
er tale om både
dem, der har valgt
erhvervet frivilligt,
og dem, som er
tvunget til at udøve
det.

Selv om mange i det hjemlige og etablerede kunstliv
rynker på næsen af billedhuggeren Jens Galschiøts
provokerende værker, har han opnået
verdensberømmelse med sine budskaber.
Betonskulpturen "Min indre svinehund" fra 1993 førte til
avisoverskrifter verden over. Street artaktionen havde
til formål at sætte fokus på Europas tiltagende
forråelse og bærer i disse dage en fornyet aktualitet i
sig.
"Jorden er giftig" lagde op til en debat om den
voksende forurening, og det kontroversielle værk
"Kogalskab" med fem sultne drenge blev præsenteret
på WTO-mødet i Hongkong i 2005 og udløste hidsige
diskussioner om klodens fattigdom.
Skulpturen "550 + 1" er 60 meter lang og består af 550
mandefigurer og én kvindefigur, som indtil den 31.
august kan ses i Varde Kunstforenings udstillingshal i
byens museum.
Kunstneren leverer en tankevækkende iscenesættelse
og visualisering af en prostituerets arbejde i et år.
550 mænd og en kvinde »De 550 mænd er et
gennemsnit af mænd, som en prostitueret er sammen
med i 12 måneder, og der er tale om både dem, der har
valgt erhvervet frivilligt, og dem, som er tvunget til at
udøve det,« siger Jens Galschiøt, der på sin
hjemmeside oplyser, at op mod 270.000 kvinder, børn
og mænd lever som sexslaver i de større europæiske
byer, og på Vesterbro i København er især kvinder fra
Østeuropa og Nigeria synlige i gadebilledet. Samme
sted konstaterer den forhenværende
europaparlamentariker Britta Thomsen, der har
arbejdet med spørgsmålet, at menneskehandel er en af
verdens mest indbringende former for organiseret
kriminalitet.
»Vi skal ikke acceptere, at der findes slaver i Europa.
Organiserede bander opererer på tværs af de
europæiske grænser og tjener styrtende på at handle

Navne 23

.

Jens Galschiøt

Nu har han visualiseret
en prostituerets arbejde i et år
Kunst: Jens Galschiøt er atter i vælten med tankevækkende værker i Varde, hvor Frederik VII
får selskab af en kæmpeskulptur om de tre verdensreligioner på torvet.
LARS OLE KNIPPEL
navne@jp.dk

S

elv om mange i
det hjemlige og
etablerede kunstliv
rynker på næsen
af billedhuggeren Jens
Galschiøts provokerende
værker, har han opnået
verdensberømmelse med
sine budskaber.
Betonskulpturen ”Min
indre svinehund” fra 1993
førte til avisoverskrifter
verden over. Street artaktionen havde til formål
at sætte fokus på Europas
tiltagende forråelse og bærer
i disse dage en fornyet
aktualitet i sig.
”Jorden er giftig” lagde
op til en debat om den
voksende forurening, og
det kontroversielle værk
”Kogalskab” med fem sultne
drenge blev præsenteret på
WTO-mødet i Hongkong
i 2005 og udløste hidsige
diskussioner om klodens
fattigdom.
Skulpturen ”550 + 1” er
60 meter lang og består af
550 mandefigurer og én
kvindefigur, som indtil den
31. august kan ses i Varde
Kunstforenings udstillingshal i byens museum.
Kunstneren leverer en
tankevækkende iscenesættelse og visualisering
af en prostituerets arbejde
i et år.

550 mænd og en kvinde
»De 550 mænd er et
gennemsnit af mænd, som
en prostitueret er sammen
med i 12 måneder, og der er
tale om både dem, der har
valgt erhvervet frivilligt,
og dem, som er tvunget

Skulpturen “550 + 1” er en visualisering af verdens ældste erhverv. Foto: Galleri Galschiøt

til at udøve det,« siger
Jens Galschiøt, der på sin
hjemmeside oplyser, at op
mod 270.000 kvinder, børn
og mænd lever som sexslaver i de større europæiske
byer, og på Vesterbro i
København er især kvinder
fra Østeuropa og Nigeria
synlige i gadebilledet.
Samme sted konstaterer
den forhenværende europaparlamentariker Britta
Thomsen, der har arbejdet
med spørgsmålet, at
menneskehandel er en af
verdens mest indbringende
former for organiseret kriminalitet.

»Vi skal ikke acceptere, at
der findes slaver i Europa.
Organiserede bander
opererer på tværs af de europæiske grænser og tjener
styrtende på at handle med
mennesker,« konstaterer
hun.

Prisbelønnet outsider
Varde Kunstforening viser
værker, hvis titler afslører
Jens Galschiøts samfundsengagement, bl.a. ”Hunger
marchen”, ”Fragment af
skamstøtten” og ”En hjemløs”.
På den vestjyske bys
torv vil grundlovsgiveren

Frederik VII’s imponerende
skikkelse få selskab af Jens
Galschiøts 9 x 4 meter store
installation ”Abrahams
børn” til den 10. november.
»Vi så den opstillet på
Silkeborg Bad og blev slået
af dens budskab om at
bygge bro i stedet for at så
splid mellem de tre store
religioner, kristendom, jødedom og islam i en by, der
huser mange nydanskere,«
fortæller Varde Kunstforenings formand, Kirsten
Jensen, der sammen med
sine bestyrelseskolleger var
nødt til at alliere sig med
kommunen for at løfte op-

gaven og omgående fik byrådets tilsagn.
Jens Galschiøt var også
straks med på idéen om at
flytte skulpturen til Varde.
For ham handler det om at
påpege verdens uretfærdigheder og det hykleri, der
ofte er forbundet med den,
og han gør det ofte spektakulært for at ruske op i
mennesker og myndigheder.
I begyndelsen af sin
karriere opfattedes Jens Galschiøt lidt som en outsider,
født i Frederikssund og
uddannet plade- og konstruktionssmed på Lindø
Værftet i 1979; senere
etablerede han selvstændig
virksomhed som sølvsmed
og billedhugger, og i 1994 så
Galleri Galschiøt dagens lys
i Odense. Det har udviklet
sig til et kulturelt supermarked med værksted og
museum på 2.500 kvadratmeter, bronzestøberi, butik,
kunstskoler, pilefletværksted, tv-studier, skulpturpark og et kæmpe galleri.
Trods de toneangivendes
aversion mod Jens Galschiøt
har han modtaget en række
priser, der vidner om en
solid folkelig gennemslagskraft. I flæng kan nævnes
Hagens Legat, El-forbundets
Kulturpris, Sindprisen,
Bjørn Afzelius prisen,
Kunstnervuggelegat fra
LO, Industri- og Handelsforeningens Æreshåndværkerpris og Gelsted/Kirk/Scherfig
prisen.

Jens Galschiøt,
billedhugger,
Odense.

NAVNE I
NOTER
Steen Silberg Thomsen er
pr. 1. september ansat
som ny
vicedirektør
for NaturErhvervstyrelsen.
Her får han
ansvaret for de mange
kunderettede opgaver,
som styrelsen har, og han
skal sørge for, at styrelsen
kommer til at spille en
central rolle i Sønderjylland. Steen Silberg Thomsen er uddannet politibetjent og jurist og har en
master i offentlig ledelse.
Han kommer fra en
stilling som chefanklager
ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Han er 54 år
og kommer fra Ribe.
Trine Nielsen er ansat

som ny direktør for
uddannelse
og viden på
Danmarks
Medie- og
Journalisthøjskole.
Hun har tidligere været
blandt andet direktør for
forretningsudvikling ved
Berlingske Media og
områdedirektør i Kulturstyrelsen. Når hun tiltræder højskolen 15. august,
indgår hun i højskoleledelsen sammen med
skolens rektor, prorektor
og chef for kurser og
videreuddannelse.
Mogens Rysholt Poulsen er
pr. 1. september ansat
som dekan
på Aalborg
Universitets
nye fakultet
for ingeniørog naturvidenskab. Han er uddannet cand.scient. og
har mange års erfaring
med innovation og entreprenørskab, blandt andet
i form af sin tidligere stilling som institutdirektør
for DTU Nanotech. Han
skal stå i spidsen for det
nye fakultet, der officielt
bliver etableret den 1.
januar 2017.
Lars Maagaard Andersen

er fra 1. september klinikchef for
Klinik
Kirurgi og
Kræftbehandling
på Aalborg
Universitetshospital.
Han er tidligere ledende
overlæge og overlæge i
kirurgi.
Ole G. Mouritsen, professor

og dr.scient., er blevet tildelt DuPont
Nutrition
& Health
Science
Medal for
Excellence in
Food Science (2016).
Han er professor i biofysik ved SDU, leder af
Memphys-Center for Biomembranfysik, leder af
Nordea-fondens center
Smag for Livet og
præsident for Det Danske
Gastronomiske Akademi.
Prisen uddeles af en af
DuPont og lyder på
250.000 kr.

med mennesker,« konstaterer hun.
Prisbelønnet outsider Varde Kunstforening viser
værker, hvis titler afslører Jens Galschiøts
samfundsengagement, bl.a. "Hunger marchen",
"Fragment af skamstøtten" og "En hjemløs".
På den vestjyske bys torv vil grundlovsgiveren Frederik
VII's imponerende skikkelse få selskab af Jens
Galschiøts 9 x 4 meter store installation "Abrahams
børn" til den 10. november.
»Vi så den opstillet på Silkeborg Bad og blev slået af
dens budskab om at bygge bro i stedet for at så splid
mellem de tre store religioner, kristendom, jødedom og
islam i en by, der huser mange nydanskere,« fortæller
Varde Kunstforenings formand, Kirsten Jensen, der
sammen med sine bestyrelseskolleger var nødt til at
alliere sig med kommunen for at løfte opgaven og
omgående fik byrådets tilsagn.
Jens Galschiøt var også straks med på idéen om at
flytte skulpturen til Varde. For ham handler det om at
påpege verdens uretfærdigheder og det hykleri, der
ofte er forbundet med den, og han gør det ofte
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spektakulært for at ruske op i mennesker og
myndigheder.
I begyndelsen af sin karriere opfattedes Jens Galschiøt
lidt som en outsider, født i Frederikssund og uddannet
plade- og konstruktionssmed på Lindø Værftet i 1979;
senere etablerede han selvstændig virksomhed som
sølvsmed og billedhugger, og i 1994 så Galleri
Galschiøt dagens lys i Odense. Det har udviklet sig til et
kulturelt supermarked med værksted og museum på
2.500 kvadratmeter, bronzestøberi, butik, kunstskoler,
pilefletværksted, tv-studier, skulpturpark og et kæmpe
galleri.
Trods de toneangivendes aversion mod Jens Galschiøt
har han modtaget en række priser, der vidner om en
solid folkelig gennemslagskraft. I flæng kan nævnes
Hagens Legat, El-forbundets Kulturpris, Sindprisen,
Bjørn Afzelius prisen, Kunstnervuggelegat fra LO,
Industri- og Handelsforeningens Æreshåndværkerpris
og Gelsted/Kirk/Scherfig prisen.
"De 550 mænd er et gennemsnit af mænd, som en
prostitueret er sammen med i 12 måneder, og der er
tale om både dem, der har valgt erhvervet frivilligt, og
dem, som er tvunget til at udøve det."
Jens Galschiøt
Jens Galschiøt,
billedhugger, Odense.
© Jyllands-Posten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/rgtQDQ7t

Oversigt over lignende hits
Nu har han visualiseret en prostituerets arbejde i et år

Jyllands-Posten Premium - 15.08.2016
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Skulptur på Torvet skal give dialog
 Jydske Vestkysten. 2 lignende hits. 13.08.2016 12:19. Opdateret 14.08.2016 16:21
BENNY BAAGØ, BEB@JV.DK

Alle de monoteistiske religioner indeholder noget godt
og noget ondt. Det er fortolkningen, der afgør, hvordan
de bruges. Det er budskabet i kunstprojekt af Jens
Galschiøt, som de næste måneder udstilles i Varde.
Fakta Abrahams børn og Fundamentalism
Abrahms Børn er navnet på hele kunstprojektet.
Projektet hovedværk er Fundamentalism, der er
udstillet på Vardes torv.
Fundamentalism er 3,4 meter højt og ni meter bred.
Skulpturen er udført i kobber og stål, og den består
blandt andet af flere end 8.000 kobberbøger.
Skulpturen har en samlet vægt på cirka 14 ton.
Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater med
lige mange lyse og mørke fra hver religion.
Fundamentalism har været udstillet i Silkeborg og
København. En gruppe europaparlamentarikere,
deriblandt Bendt Bendtsen (K), ønskede den opstillet
foran Europa-Parlamentet, men parlamentets
præsidium sagde nej til værket. Ifølge Der Spiegel
skyldes det "dårlige erfaringer med udstillinger med
følsomt indhold".
Kunstner Jens Galschiøt har udstillet over hele verden.
I 1993 placerede han 20 udgaver af skulpturen Den
Indre Svinehund rundt om i Europa uden tilladelse fra
myndighederne.
Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener
I for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver
elsket af.
Biblen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 32
Ovenstående citat er et af dem, der vises på
skærmene på Fundamentalism. Det er en stor skulptur
på Vardes torv, der lørdag blev indviet.

De lyse citater fra Biblen Toraen og Koranen vises
udenpå skulpturen. Den er kæmpestor og fylder godt
på Torvet, så mange vil formentlig gå forbi og læse
citaterne. Håbet er, at det kan starte en debat om
religioner og kultur i hele Varde Kommune.
Kommunen er nemlig tilstrækkelig lille til, at mange vil
se værket og diskutere det med folk, de møder, mener
Jens Galschiøt.
- Der er mange, der har sagt: "Hvad fanden vil du i
Varde?" Mange på Sjælland ved ikke engang, hvor
Varde er, sagde Jens Galschiøt i sin tale.
Men faktisk er han glad for, at Varde har ønsket
skulpturen, efter den har været udstillet i Silkeborg og
København. Her håber han, at dens budskab kan nå
bredt ud.
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piger, sagde Jens Galschiøt foran skulpturen.

en del debatarrangementer, mens skulpturen står på
Torvet. Det er lige netop det, han ville med den, fortalte

Men mest overrasket blev han over, at de mest

han.

kvindefjendske citater fandt han i Biblens nye
testamente.

Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende
og fattige hos dig i dit land.

Sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres
mænd i alt.

Toraen, 5. Mosebog 16 vers 11.
Biblen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til efeserne
Det er Varde Kunstforening, der fik ideen til at få

06 vers 05

skulpturen til Varde. Det var dog et alt for stort projekt
for kunstforeningen alene, så foreningen henvendte sig

Hans fordom var, at koranen ville være mest

til kommunen for at høre, om det var muligt med et

kvindefjendsk. Og hans håb er, at skulpturen kan være

samarbejde. Det var det, og Kirsten Jensen, formand

med til, at også andre får afprøvet deres fordomme.

for Varde Kunstforening, er stolt over, at kommunen
havde det mod.

Lisbet Rosendahl (V), formand for kultur og fritid, har
det samme håb. Ved åbningen fortalte hun, at hun er

- Man skal turde, hvis man vil være med til at vise

mest slået over, hvor ens mange af citaterne lyder.

debatskabende kunst, sagde hun ved åbningen.

Både de lyse og de mørke.

Og værket er debatskabende. Ikke kun fordi dens

- Citaterne viser, at det ikke altid er let at gætte, hvor

pointe - ifølge kunstner Jens Galschiøt selv - er, at

citaterne kommer fra, sagde hun i sin tale.

religionerne er lige gode, hvilket mange formentligt ikke
vil være enige i. Men også fordi værket er fyldt med

Og så kan kunst jo også være æstetik - altså

mørke citater fra alle tre religioner.

simpelthen at have noget pænt at kigge på. Også det
mener Lisbet Rosendahl, at skulpturen lever op til.

Dette bliver deres gengældelse: Helvede! Fordi de var
vantro.

- Bag mig står en kunstudstilling, som næppe kan
pryde Torvet smukkere, sagde hun.

Koranen, Sura 18, vers 106
I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge,
Jens Galschiøt fortæller selv ved åbningen, at det er

forældreløse og fattige.

let at blive forført af de lyse citater fra alle tre religioner.
Men han mener, at man er nødt til også kigge på

Koranen, Sura 04 vers 036

skærmene med de mørke citater. De citater er man
også nødt til at forholde sig til. Dermed er det i sidste

© Jydske Vestkysten - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke

ende fortolkningen, der afgør, om religion bruges til

videreformidles eksternt.

noget godt eller noget ondt.

Se webartikel på http://ret.nu/x1MGX0dA

Han fortalte også, at han selv er blevet overrasket

Oversigt over lignende hits

undervejs. Han mener, at alle tre bøger er meget
kvindefjendske.

Skulptur på Torvet skal give dialog

Jydske Vestkysten Varde - 14.08.2016 04:00
- Der er ingen af de her tre bøger, der er gode for jer
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Skulptur på Torvet skal give dialog

Jydske Vestkysten Billund - 14.08.2016 04:00
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14 tons stål og kobber udstiller religioner
 Ritzaus Info. 1 lignende hits. 13.08.2016 06:00

FUNDAMENTALISM. Jens Galschiøts enorme
hovedværk i kunstudstillingen Abrahams Børn indvies
lørdag formiddag på Varde Torv.
Værket er 3,4 meter højt og 9 meter bredt og har 28
skærme, som viser 600 af de lyseste og mørkeste
citater fra Bibelen, Toraen og Koranen. Udstillingen
skal være med til at fremme en konstruktiv og
inkluderende kulturdebat, der kan bygge bro mellem de
tre religioner.
KULTUR & RELIGION
Abrahams Børn er skabt for at sætte fokus på
forskelle og ligheder mellem kristendommen,
jødedommen og islam - og derigennem bidrage til
større forståelse mellem religionerne.
De udvalgte citater fra de tre skrifter er med til at vise,
at der er stor forskel på, hvordan et samfund kan
indrettes - alt efter hvor bogstaveligt, teksterne bliver
opfattet og hvilke dele i skrifterne, der bliver lagt vægt
på.
Ifølge kunstneren kan både Toraen, Koranen og
Bibelen på en og samme tid være udgangspunkt for et
smukt, menneskekærligt samfund, men også for det
modsatte - et voldsomt fascistisk samfund.
Som et led i udstillingen af Abrahams Børn er der
blevet arrangeret en lang række aktiviteter, som skal
bakke op om formålet med udstillingen.
Der vil blandt andet være teaterforestilling,
fællesspisninger, rundvisning og oplæg ved
hovedværket på Varde Torv, debatarrangementer og
meget mere.
Udover hovedværket, som bliver sat op på Varde Torv,
er ni mini-udgaver af værket blevet sat op en række
andre steder i Varde Kommune.
FAKTA:

Åbningen på Varde Torv finder sted den 13. august fra
kl. 10.00, hvor Jens Galschiøt vil være til stede. Der vil
også være musik og mulighed for at se nærmere på
værket.
Hovedværket FUNDAMENTALISM er 3,40 meter højt
og 9 meter bredt. Skulpturen er udført i kobber/stål og
består blandt andet af flere end 8.000 kobberbøger.
Skulpturen har en samlet vægt på ca. 14 ton.
Der indgår 28 citatskærme med i alt 600 citater med
lige mange lyse og mørke fra hver religion.
Hele programmet for udstillingen og aktiviteter i
projektet kan findes på Varde Kommunes hjemmeside
www.vardekommune.dk
Udstillingen rundes af med en afslutningsdebat den
29. oktober på Varde Torv, men udstillingen kan dog
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opleves frem til den 10. november.
Mini-udgaverne af skulpturen kan opleves på Varde
Bibliotek, Kulturhuset i Ølgod, Kulturhuset i Nørre
Nebel, Sportspark Blaavandshuk i Oksbøl, HoddeTistrup Hallen i Tistrup, Campus i Varde, Sct. Jacobi
skole, Brorsonskolen og Borgercenter Varde.
Varde Kommune har udviklet undervisningsmateriale
om værket, der kan bruges af folkeskoleelever i
mellemtrinnet og udskolingen (fra 4. klasse).
Læs mere på kunstværkets officielle hjemmeside:
www.fundamentalism.dk
CITATER:
Formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde
Kommune, Lisbet Rosendahl:
"Jens Galschiøt er en kunstner i særklasse. Han
formår at bruge sin kunst til at formidle budskaber, så
det både er spændende og giver stof til eftertanke".
"Det er en stor sag at behandle religionsspørgsmål i
kunsten, som Galschiøt gør med denne udstilling.
Særligt fordi tro er et spørgsmål, vi alle sammen har
tænkt over i forvejen", siger Lisbet Rosendahl, der også
fremhæver, at kommunens skolebørn vil blive
præsenteret for udstillingen og på den måde kan være
med til at debattere kunst, kultur og religion med
udgangspunkt i et stort kunstværk.
© Ritzaus Info - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/6sDSfG56

Oversigt over lignende hits
14 tons stål og kobber udstiller religioner

Avisen.dk - 13.08.2016 06:05
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Tonstung: Skulpturen Fundamentalism blev sat op på
Torvet i dag
 NYT OM Sydjylland. 1 lignende hits. 11.08.2016 18:15. Opdateret 20:42

På lørdag åbner udstillingen Abrahams Børn på Torvet
i Varde, og i dag blev den 28 ton tunge kunstværk
Fundamentalism sat op på Torvet i Varde.
Kunstværket skal skabe opmærksomhed om
Abrahams Børn og få os til at snakke religion, kultur
og kunst.
Kunstneren selv, Jens Galschiøt, var selv med til at
stille den op. Han er også uddannet smed og vant til at
håndtere materialer af den kaliber.
Skulpturen består af kæmpe bogstaver, der hver vejer
som en god stor folkevogn, det letteste bogstav er T'er,
som kun vejer omkring et ton. Det tungeste er M'et.
S'et er også godt med.
Kunstværket har også været sat op i København og
Silkeborg.

© NYT OM Sydjylland - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke
videreformidles eksternt.
Se webartikel på http://ret.nu/QcHiqnfH

Oversigt over lignende hits
Tonstung: Skulpturen Fundamentalism blev sat op på Torvet i
dag

Lokalavisen Budstikken Varde - 11.08.2016 18:15
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På lørdag åbner efterårets store kunstprojekt i Varde
 Jydske Vestkysten Varde. 1 lignende hits. 11.08.2016. Side: 6
Benny Baagø

Kunst: I efteråret bliver der i Varde sat fokus på

6

VARDE

OVA

religionerne og deres forhold til hinanden. Lørdag er

TORSDAG 11. AUGUST 2016

JYDSKEVESTKYSTEN

Det kan du

der fernisering på Fundamentalism, der er en del af et
kunstprojekt, Abrahams Børn.
VARDE: Det har været arbejdet på projektet i
månedsvis, og fra på lørdag går det løs. Fra 10 til 12 er
der fernisering på kunstner Jens Galschiøts
Fundamentalism, der er en stor skulptur med tekster
fra de kristnes bibel, jødernes tora og muslimernes
koran.
Det er startskuddet til et efterår med flere
arrangementer, der alle handler om de tre religioner
eller om mødet mellem mennesker, der tilhører de tre
forskellige religioner.
Hele projektet hedder Abrahams Børn, og det er Varde
Kunstforening, der er den oprindelige initiativtager. Det
er dog et alt for stort projekt for foreningen, så
foreningen har lavet et samarbejde med Varde
Kommune.

I øjeblikket udstiller Jens Galschiøt i Varde Kunstforenings udstillingsbygning ved Frello Museum i Varde.
Billedet her er fra ferniseringen på denne udstilling.
Foto:Chresten Bergh

På lørdag åbner
efterårets store
kunstprojekt
i Varde
Kunst: I efteråret bliver der i Varde sat fokus på religionerne og
deres forhold til hinanden. Lørdag er der fernisering på Fundamentalism,
der er en del af et kunstprojekt, Abrahams Børn.
Der har tidligere været Middag på Tværs i præstegården på Vestervo
Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

FA K TA

VARDE: Det har været arbejdet på
projektet i månedsvis, og fra på
lørdag går det løs. Fra 10 til 12 er
der fernisering på kunstner Jens
Galschiøts Fundamentalism, der
er en stor skulptur med tekster fra
de kristnes bibel, jødernes tora og
muslimernes koran.
Det er startskuddet til et efterår
med flere arrangementer, der alle
handler om de tre religioner eller
om mødet mellem mennesker, der
tilhører de tre forskellige religioner.
Hele projektet hedder Abrahams Børn, og det er Varde Kunstforening, der er den oprindelige
initiativtager. Det er dog et alt for
stort projekt for foreningen, så
foreningen har lavet et samarbejde med Varde Kommune.
– Vi synes ikke, han er provokerende. Vi synes, han fortæller, at vi
skal arbejde sammen, uanset hvil-

■ Det samlede kunst- og dialogprojekt hedder Abrahams børn. Det
består af:
■ Fundamentalism, der er en stor
skulptur, der vil stå på torvet.
■ En debatvæg på biblioteket.
■ Rundvisninger.
■ Debatarrangementer.
■ Fællesspisninger for folk fra forskellige kulturer.
■ En teaterforestilling.
■ Et undervisningsforløb for skoleklasser.
■ Skriftsøjler med citater fra de tre
religioner bliver sat op flere steder i
kommunen.

Abrahams børn

ken religion vi tilhører. Vi skal dialogen, i stedet for at vi slår hinanden i hovedet med vores forskellige opfattelsen, siger formand Kirsten Jensen, Varde Kunstforening.

Trio spiller til åbning
Åbningen på lørdag bliver en traditionel fernisering med taler af
Lisbet Rosendahl (V), formand for
kultur og fritid, Jens Galschiøt,
kunstneren bag værket, og Kirsten
Jensen selv.
Derudover vil en trio, der kalder
sig "Radical... but NOT fanatical"
spille. Trioen består af Mads Jørgensen, lærer i Varde Musik og Billedskole, Marc Bernstein, der tidligere har boet i Varde, og Naser al
Harbi, der er født og opvokset i
Irak. De har henholdsvis kristen,
jødisk og muslimsk baggrund, og
dermed passer deres musikprojekt godt sammen med Jens Galschiøts kunstværk, fortæller Varde Kommunes kulturkonsulent,
Signe Mejstrup Sørensen.

Guide: Hen over
efteråret foregår en
masse arrangementer som en del
af det kunstprojekt, der kaldes
Abrahams Børn.
På Torvet er hovedværket, Fundametalism, der er
en stor skulptur,
og på biblioteket
er en tilhørende
debatvæg. Her er,
hvad du også kan
opleve.

Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Arabiske sange og
kristne salmer på guitar
Til åbningen af kunstprojektet,
Abrahams Børn, på lørdag den
13. august, vil "Radical... but
NOT fanatical" spille.
Trioen består af Mads Jørgensen, der har omarrangeret danske salmer til instrumentalnumre, Marc Bernstein, der har lavet
musik med udgangspunkt i jødiske bønner, og Naser al Harbi, der
har lavet musik med arabiske
tekster, som han selv synger.
– Det er en musikalsk brobygning, vi har gang i, hvor vi sagtens kan spille sammen, selvom
vi kommer vidt forskellige steder
fra, siger Mads Jørgensen.
De tre spillede en række kon-

- Vi synes ikke, han er provokerende. Vi synes, han
fortæller, at vi skal arbejde sammen, uanset hvilken

vil stå på torvet. &#9632 En debatvæg på biblioteket.

religion vi tilhører. Vi skal dialogen, i stedet for at vi slår

&#9632 Rundvisninger.

hinanden i hovedet med vores forskellige opfattelsen,

&#9632 Debatarrangementer. &#9632

siger formand Kirsten Jensen, Varde Kunstforening.

Fællesspisninger for folk fra forskellige kulturer.

Trio spiller til åbning Åbningen på lørdag bliver en

&#9632 En teaterforestilling. &#9632 Et

traditionel fernisering med taler af Lisbet Rosendahl

undervisningsforløb for skoleklasser.

(V), formand for kultur og fritid, Jens Galschiøt,

&#9632 Skriftsøjler med citater fra de tre religioner

kunstneren bag værket, og Kirsten Jensen selv.

bliver sat op flere steder i kommunen.

Derudover vil en trio, der kalder sig "Radical... but NOT
fanatical" spille. Trioen består af Mads Jørgensen,

© Jydske Vestkysten Varde - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og

lærer i Varde Musik og Billedskole, Marc Bernstein, der

må ikke videreformidles eksternt.

tidligere har boet i Varde, og Naser al Harbi, der er født

Læs hele nyheden på http://ret.nu/IoPbCCO9

og opvokset i Irak. De har henholdsvis kristen, jødisk og
muslimsk baggrund, og dermed passer deres

Oversigt over lignende hits

musikprojekt godt sammen med Jens Galschiøts
kunstværk, fortæller Varde Kommunes kulturkonsulent,

På lørdag åbner efterårets store kunstprojekt i Varde

Signe Mejstrup Sørensen.

Jydske Vestkysten Billund - 11.08.2016

FA K TA Abrahams børn
&#9632 Det samlede kunst- og dialogprojekt hedder
Abrahams børn. Det består af:
&#9632 Fundamentalism, der er en stor skulptur, der
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Det kan du opleve i efterårets kunstprojekt

arrangementer som en del af det kunstprojekt, der
kaldes Abrahams Børn. På Torvet er hovedværket,
Fundametalism, der er en stor skulptur, og på
biblioteket er en tilhørende debatvæg. Her er, hvad du
også kan opleve.
Arabiske sange og kristne salmer på guitar Til
åbningen af kunstprojektet, Abrahams Børn, på lørdag
den 13. august, vil "Radical... but NOT fanatical" spille.

I øjeblikket udstiller Jens Galschiøt i Varde Kunstforenings udstillingsbygning ved Frello Museum i Varde.
Billedet her er fra ferniseringen på denne udstilling.
Foto:Chresten Bergh

På lørdag åbner
efterårets store
kunstprojekt
i Varde
Kunst: I efteråret bliver der i Varde sat fokus på religionerne og
deres forhold til hinanden. Lørdag er der fernisering på Fundamentalism,
der er en del af et kunstprojekt, Abrahams Børn.
Der har tidligere været Middag på Tværs i præstegården på Vestervoold. Billedet er fra en middag i 2014.
Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

FA K TA

VARDE: Det har været arbejdet på
projektet i månedsvis, og fra på
lørdag går det løs. Fra 10 til 12 er
der fernisering på kunstner Jens
Galschiøts Fundamentalism, der
er en stor skulptur med tekster fra
de kristnes bibel, jødernes tora og
muslimernes koran.
Det er startskuddet til et efterår
med flere arrangementer, der alle
handler om de tre religioner eller
om mødet mellem mennesker, der
tilhører de tre forskellige religioner.
Hele projektet hedder Abrahams Børn, og det er Varde Kunstforening, der er den oprindelige
initiativtager. Det er dog et alt for
stort projekt for foreningen, så
foreningen har lavet et samarbejde med Varde Kommune.
– Vi synes ikke, han er provokerende. Vi synes, han fortæller, at vi
skal arbejde sammen, uanset hvil-

■ Det samlede kunst- og dialogprojekt hedder Abrahams børn. Det
består af:
■ Fundamentalism, der er en stor
skulptur, der vil stå på torvet.
■ En debatvæg på biblioteket.
■ Rundvisninger.
■ Debatarrangementer.
■ Fællesspisninger for folk fra forskellige kulturer.
■ En teaterforestilling.
■ Et undervisningsforløb for skoleklasser.
■ Skriftsøjler med citater fra de tre
religioner bliver sat op flere steder i
kommunen.

Abrahams børn

ken religion vi tilhører. Vi skal dialogen, i stedet for at vi slår hinanden i hovedet med vores forskellige opfattelsen, siger formand Kirsten Jensen, Varde Kunstforening.

Trio spiller til åbning
Åbningen på lørdag bliver en traditionel fernisering med taler af
Lisbet Rosendahl (V), formand for
kultur og fritid, Jens Galschiøt,
kunstneren bag værket, og Kirsten
Jensen selv.
Derudover vil en trio, der kalder
sig "Radical... but NOT fanatical"
spille. Trioen består af Mads Jørgensen, lærer i Varde Musik og Billedskole, Marc Bernstein, der tidligere har boet i Varde, og Naser al
Harbi, der er født og opvokset i
Irak. De har henholdsvis kristen,
jødisk og muslimsk baggrund, og
dermed passer deres musikprojekt godt sammen med Jens Galschiøts kunstværk, fortæller Varde Kommunes kulturkonsulent,
Signe Mejstrup Sørensen.

Guide: Hen over
efteråret foregår en
masse arrangementer som en del
af det kunstprojekt, der kaldes
Abrahams Børn.
På Torvet er hovedværket, Fundametalism, der er
en stor skulptur,
og på biblioteket
er en tilhørende
debatvæg. Her er,
hvad du også kan
opleve.

Af Benny Baagø,
beb@jv.dk

Arabiske sange og
kristne salmer på guitar
Til åbningen af kunstprojektet,
Abrahams Børn, på lørdag den
13. august, vil "Radical... but
NOT fanatical" spille.
Trioen består af Mads Jørgensen, der har omarrangeret danske salmer til instrumentalnumre, Marc Bernstein, der har lavet
musik med udgangspunkt i jødiske bønner, og Naser al Harbi, der
har lavet musik med arabiske
tekster, som han selv synger.
– Det er en musikalsk brobygning, vi har gang i, hvor vi sagtens kan spille sammen, selvom
vi kommer vidt forskellige steder
fra, siger Mads Jørgensen.
De tre spillede en række kon-

certer sammen for nogle år tilbage i en lidt større konstellation.

Biskop, imam og
rabbiner
diskuterer værket
5. oktober vil imam Ghazi Naef
Jamal, overrabbiner Jair Melchior
og biskop Elof Westergaard fra
Ribe Stift diskutere Abrahams
Børn på Varde Bibliotek fra klokken 19-21.30. Kunstner Jens Galschiøt vil også være til stede.

Lån et menneske
I stedet for bøger kan man 27.
august klokken 11-14 låne et
menneske på biblioteket i Varde.
De mennesker, der kan lånes,
kommer fra grupper i samfundet,
der hyppigt er udsat for fordomme, og det er derfor en mulighed
for eksempelvis at få en snak
med en, der er konverteret til
islam, eller en jøde. Lånetiden er

Arkivfoto: Jacob Schultz

30 minutter.

Imam fortæller om islam
25. august fortæller imam Kassem Rachid om islam på Varde
Bibliotek klokken 19-21. Derefter
vil han og præst Poul Christian
Tulinius snakke om religionernes
indvirkning på hinanden.

Kulturerne mødes
til spisning
Hen over efteråret er der flere
fællesspisninger, hvor formålet
er at bringe flere kulturer sammen.
24. august, 21. september
og 26. oktober er der etnisk
buffet i Trivselshuset på Isbjerg
Møllevej, alle dage fra klokken
16.30-18.30. Det koster 60 kroner
og tilmelding er på telefon 7522
5174 senest dagen før klokken
12.
23. september er der Middag

på Tværs i Konfirmandstuen på
Vestervold. Her skal alle deltagere selv komme med en ret fra
sin egen kultur, og det hele samles i en stor buffet. Det foregår
klokken 18-20.30.

Rundvisning med tre
forskellige perspektiver

tember, 7. oktober og 28. oktober.
Museumsinspektør John Jensen fra Varde Museum viser
rundt 2. september, 23. september, 14. oktober og 4. november.

Antropolog følger projektet

Hver fredag fra 19. august til
4. november klokken 15 er der
en times rundvisning ved skulpturen, Fundamentalism, på torvet
i Varde. Tre personer vil skiftes til
at stå for rundvisningen, og kulturkonsulent Signe Mejstrup
Sørensen fortæller, at det bevidst
er tre personer med forskellige
indgangsvinkler til kunstværket.
Holger Hvelplund fra Varde
Kunstforening står for rundvisning 19. august, 9. september, 30.
september og 21. oktober.
Præst Poul Christian Tulinius
viser rundt 26. august, 16. sep-

En antropologistuderende vil
under udstillingen følge projektet og særligt de, der bliver en
del af projektet ved at se skulpturerne eller deltage i arrangementerne. 29. oktober fortæller
den studerende om, hvad kunstværket gør ved os. Det foregår
klokken 13-15 på Torvet.

Foredrag, teater og film
I løbet af kunstprojektet er der
flere foredrag og også et teaterstykke.
Teaterforestillingen hedder
Abrahams Døtre, og det foregår
på Brorsonskolen 24. august

klokken 19-20.
8. september fortæller Erik
Meistrup om Jens Galschiøt som
kunstner. Det foregår klokken
19-21 på Varde Bibliotek.
20. september vil forfatteren
Jens-André P. Herbener debattere
forholdet mellem mennesket,
religion og natur med udgangspunkt i sin bog, "Naturen er hellig
- klimakatastrofe og religion". Der
foregår klokken 19-21 på Varde
Bibliotek.
28. september er det Svend
Erik Eng, der kommer til Varde.
Han fortæller historier fra jødedom, kristendom og islam i konfimandstuen klokken 19-21.
19. og 20. oktober der på
Varde Bibliotek muligt at se fire
film, der handler om religion. De
vises i et loop, så man kan komme og gå. Filmene vises mellem
klokken 10 og klokken 18 begge
dage.
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8. september fortæller Erik Meistrup om Jens
Galschiøt som kunstner. Det foregår klokken 19-21 på
Varde Bibliotek.
20. september vil forfatteren Jens-André P. Herbener
debattere forholdet mellem mennesket, religion og
natur med udgangspunkt i sin bog, "Naturen er hellig klimakatastrofe og religion". Der foregår klokken 19-21
på Varde Bibliotek.
28. september er det Svend Erik Eng, der kommer til
Varde. Han fortæller historier fra jødedom, kristendom
og islam i konfimandstuen klokken 19-21.
19. og 20. oktober der på Varde Bibliotek muligt at se
fire film, der handler om religion. De vises i et loop, så
man kan komme og gå. Filmene vises mellem klokken
10 og klokken 18 begge dage.
© Jydske Vestkysten Billund - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og
må ikke videreformidles eksternt.
Læs hele nyheden på http://ret.nu/6u0YhHJ7
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