Altertavlen
brugessom

Vi kan prsve noget af. Man
kan sige, at vi leger lidt.
Det er ikke sAforpligtende.
Hvis vi skulle velge et permanent billede, ville vi jo
nok soge mod en mere
kendt kunstrer, fordi man
sdhar stsrre sikkerhed for,
at billedet ogsa har en blivende vardi. Vi har valgt
at bruge en kunstner, der
ikke er Arne llaugen SoAf J6kob
rensen. Dermed undger vi,
ThorupThom3en
at der stAr en halv million
PEDERSTRUP:Det litle Pc bag pa b ledet. Nu kan vi
derstrup Sogn ved Loye] ikke yere silce IA; at dette
vil ti] at bruge Pederstnip billdde holder. Det tror jeg
Kirkes altertavle som en da, det gsr, for det er godt,
skifferamme. Menigheds- men kun tiden kan vise,
ridet vil gerne have et an- hvordan det virker i kirkedet billede pa altertavlen runmet pe hngl sigt, siger
end det garnle og har tun- Anne Berg-Olsen.
det pe en losning, hvor
man bruger altertavlen til Kakkelovnsror
Det gamle alterbillede er
skiftende billeder. Det nye
alterbillede, der indvies pa fra 1847 og nalet af en
sondag, skal derfor kun kunstner med signaturen
henge i et ar. SAkan man Jeeger.Menigtredsredet er
skifte det ud med et nyt bil- ikke voklsomt begejsEet
lede eller igen bruge det for det. Pa kirkens hjerngar e alterbillede, som bli. meside beskriver menigver ved med at hange hedsradsformanden billedet saledes:
inderst.
- Vi har valgt at prove
nDet er ikke noget stort
den losning, fordi'det er en kunstvank. Det, der fanger
Ianwarig proces at fa lov ojet i det, er noget,der ligtil at f erne et gammelt bil- ner en emhette, jeg har
lede og satte et nyt op, og hsrt, at man fsr hen har
det koster' ogsi mange omtalt det som et kakkepenge, siger menigheds- lovnsror, rettelig er det en
radsformand Affre Berg s6jle i templet.(
Laila SorensensalterbilOlsen.
Det nye billede er malet lede afslares i forbindelse
af kirkens gxaver,Laila Ss- med gudstj enesten pA sonrensen fra Thpdrup. Hun er dag. Bagefter serveres der
udsvende kunstner ved si- glogg og eebleskiver i kirden af gravedobbet, se det ken.
- Jeg er sp@ndtpa, hvorer ordentlig kunst, man far
ind i kirken, forsil(rer An- dan man tager imod det
nye billede. Det giver et
ne Berg Olsen.
- Nir det ikke er et per- 'helt andet indtryk af kirnanent billede. vi f{r. kan ken, siger Anne Berg-Olman g6re det pa en anden sen.
mede og med farre mitUer. FEffio?erkt-dE-
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