KIRKE
KUNST
LANDSKAB
Kirkerne ligger ikke tilfældigt i landskabet. De
er placeret efter de tanker, ønsker og priori
teringer, man havde dengang, de blev bygget.
De landskaber, der omgiver kirkerne, er i dag
kulturlandskaber formet af vore forfædres og
vor egen tids landbrug, skovdrift, bygninger,
veje og jernbaner. Kirken har gjort hele denne
udvikling med, og man fornemmer sam
hørigheden imellem kirken og landskabet.
Går man gennem kirkegården, der vidner om
slægterne før os, ind i kirkerummet, befinder
vi os i et gudstjenesterum, som gennem tiden
har ændret sig, uden at man har mistet sam
menhængen mellem nutid og fortid. Her findes
kunsten. Måske som en udsmykning af kirkens
loft og inventar eller som en ny alterudsmyk
ning på et gammelt alter. Kirkens rum afspejler
fortid og nutid også gennem kunsten. Således
bliver kunsten en del af kirken og kirken en del
af landskabet – som en russisk babusjkaduk
ke, som kan skilles ad, og inden i befinder sig
samme model bare i mindre format. Det er en
uadskillelig enhed. (Karsten Nissen)
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PROGRAM

Tre ture i august-september 2022:
30.08 - 13.09 - 27.09
Tre ture april-maj 2023:
25.04 - 09.05 - 23.05
Mødested: Ved kirkerne.
Deltagelse er gratis

KIRKEN i
LANDSKABET
KUNSTEN
i KIRKEN

Alle ture starter kl. 18.30 og varer
2½ time inkl. kaffepause.
Kaffe kan købes.
Tilmelding til:
Kirsten Krog tlf.: 40778830
Email: krogkirsten@hotmail.com
Tilmelding senest 5 dage inden.
Max. 50 deltagere.

FAGGRUPPEN
Lennart Madsen, enhedsleder for
Arkæologi ved Museum Sønderjylland
Lars Henningsen, historiker og tidligere
ansat ved Landsarkivet i Aabenraa
Bente Sonne, museumsformidler ved
Brundlund Slot, Museum Sønderjylland
Karsten Nissen, tidligere biskop ved
Viborg Domkirke
Arbejdsgruppe og arrangør:
Kirsten K. Sønderby, provst i Aabenraa Provsti
Ann Nissen, Varnæs/Aabenraa
Kirsten Krog, Sønderbæk/ Randers

6 guidede ture til
6 kirker i Aabenraa Provsti
Arkæolog – historiker – teolog - kunstner
og billedkunstformidler vil ud fra hver
deres forskellige faglige synsvinkler belyse
spændende relationer mellem landskab,
kirke og kunst.
Turene er for alle med interesse for
landskab, historie, kunst og kirker.
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TUR
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Bjolderup Kirke

Kliplev Kirke

Løjt Kirke

TUR

TUR

TUR

Genner Kirke

Burkal Kirke

Sct. Jørgens Kirke

1

Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev
Tirsdag den 30. august kl. 18.30 - 21.00

2

Kirkevænget 13B, 6230 Rødekro
Tirsdag den 13. september kl. 18.30 – 21.00

3

Præstevænget 1A, 6200 Aabenraa
Tirsdag den 27. september kl. 18.30- 21.00

4

Burkal Kirkevej 2, 6372 Bylderup-Bov
Tirsdag den 25. april 2023 kl. 18.30 – 21.00

5

Kirkepladsen Løjt 14, 6200 Aabenraa
Tirsdag den 9. maj 2023 kl. 18.30 – 21.00

6

Kirkebakken 21, 6200 Aabenraa
Tirsdag den 23.maj 2023 kl. 18.30 – 21.00

