ABRAHAMS
BØRN
SØNDERTORV I VEJLE
1. SEPTEMBER TIL
6. NOVEMBER 2017

Kunst- og dialogprojektet Abrahams Børn af kunstneren
Jens Galschiøt sætter fokus på de tre religioner
jødedommen, kristendommen og islam, der alle har
Abraham som fælles udgangspunkt.
Dialogen iscenesættes af den store skulptur
”Fundamentalism” fra 2015.
Skulpturen viser 600 af de lyseste og mørkeste citater
fra Toraen, Biblen og Koranen.
De lyseste citater vises på skærme udvendigt på skulpturen,
mens de mørkeste ses på skærmene inde i skulpturen.
Udstillingen og de tilknyttede aktiviteter har til hensigt at
skabe en konstruktiv og inkluderende dialog, der skal
bygge bro mellem de tre religioner og skabe en større
kulturforståelse på tværs af de tre religioner.

Tak til Vejle Kunstforening og Munch-Christensens kulturfond.

ABRAHAMS BØRN
... er en del af Vejle Provstis markering af 500-året for
Reformationen. Det er i den sammenhæng vigtigt at besinde
sig på, hvad der er vores religiøse rødder, hvad der er
fælles for jødedom, kristendom og islam, og hvorledes de
tre religioner har betrådt forskellige stier i den historiske
udvikling. Derfor er det et stort håb, at ”Abrahams Børn” kan
være med til at forklare de religiøse forskelligheder, vi lever
med, og de fælles rødder vi ofte må vende tilbage til. For det
er her, de store spørgsmål i tilværelsen bliver stillet, og vi alle
søger efter svar.
Leif Arffmann, provst for Vejle Provsti
Projektet har givet anledning til en mangfoldighed af
arrangementer, som er blevet til i et givende samarbejde
mellem folkekirker, andre kirker, foreninger og institutioner i
Vejle kommune.

BOGUDSTILLING OG DEBATVÆG PÅ BIBLIOTEKERNE
Vejle Bibliotek laver en bogudstilling og en debatvæg i hele udstillingsperioden. På bogudstillingen kan
man inspireres til at skaffe sig viden om de tre religioner og forskellige forhold i relation til religionerne.
Debatvæggen inviterer til, at I selv kan komme med kommentarer til, hvordan I har oplevet udstillingen,
og hvad I forstår ved tro.
Der vil ligeledes blive bogudstilling og debatvæg på lokalbibliotekerne i Børkop, Egtved, Give og Jelling i
den periode, hvor skriftsøjlerne er opstillet.
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UNDERVISNINGSMATERIALE for skoleklasser

Der er udviklet undervisningsforløb for skoleklasser i Vejle Kommune, således at projektet også
inddrager børn og unge i dialogen. Undervisningsmaterialet er udarbejdet for fagene billedkunst,
historie, kristendom og samfundsfag og har fået navnet ”Kendskab skaber venskab”.
Undervisningsmaterialet ses på www.kendskabskabervenskab.dk.

RUNDVISNINGER
Få en oplevelse i skulpturen på Søndertorv og hør om projektet og alle de bagvedliggende tanker.
En rundvisning, som varer ca. 45 minutter, starter hverdage kl. 16.00 og lørdage kl. 12.30.
Tirsdag den 5. september
Lørdag den 9. september
Fredag den 15. september
Onsdag den 20. september
Torsdag den 28. september
Lørdag den 30. september

Fredag den 6. oktober
Torsdag den 12. oktober
Tirsdag den 17. oktober
Fredag den 20. oktober
Torsdag den 26. oktober
Fredag den 3. november

SKRIFTSØJLER
Udstillingen er ikke kun at finde på Søndertorv i Vejle. Rundt om i Vejle Kommune kan mindre
satellitudstillinger opleves.
Skriftsøjlerne er en miniudgave af skulpturen på Søndertorv og viser også de 600 lyseste og mørkeste
citater fra de tre religioner.
Skriftsøjlerne ses i september her:
Vejle Bibliotek
Vejle Rådhus
DGI-huset
Kvartershuset i Løget
Beboerhuset på Nørremarken
MarKant, Børkop
Give Kulturhus
Rødkilde Gymnasium
HTX, Vejle
Sundhedshuset
Skriftsøjlerne ses i oktober her:

MARGINAL.DK

Vejle Bibliotek
Vejle Rådhus
DGI-huset
Kvartershuset i Løget
Beboerhuset på Nørremarken
Spinderihallerne
Byens Hus, Jelling
Roberthus, Egtved
Rosborg Gymnasium & HF
SOSU skolen, Vejle

Åbning af udstillingen Abrahams Børn
Fredag den 1. september kl. 16.00-17.00
Oplev udstillingen komme til live på Søndertorv i
Vejle. Ved åbningen kan I bl.a. møde kunstneren
Jens Galschiøt, kulturudvalgsformand Dan
Arnløv, ungdomspræst Anders Michael
Grønfeldt og imam Ibrahim Mawed. Derudover
er der mulighed for at høre musik inspireret
af religionernes særpræg og lade børnene få
fingrene i kunstværkets finurligheder.
STED: Søndertorv, Vejle
Reformationens døgn
Fredag den 8. september kl. 15.00 til
lørdag den 9. september kl. 15.00
Et tætpakket program med arrangementer
gennem hele døgnet!
STEDER: Kirketorvet, Rådhustorvet, Mariaparken
Se særskilt program på www.luthervejle.dk
Dialogmøde: Skaber kunstprojektet
Abrahams Børn dialog mellem religionerne?
Mandag den 11. september kl. 19.00-21.30
Hvordan forholder de tre religioner jødedommen,
kristendommen og islam sig til dialogen mellem
religionerne? Hør en rabbiner, en biskop, en
imam og kunstneren debattere, hvordan det
meget aktuelle kunstprojekt Abrahams Børn
kan have indflydelse på dagens religionsdialog.
Hvilke hensigter har kunstneren haft med sit værk
“Fundamentalism”?
Mød kunstneren Jens Galschiøt, overrabbiner
Jair Melchior fra København, biskop Marianne
Christiansen fra Haderslev Stift og imam Naveed
Baig, Dansk Islamisk Center, København.
Facilitator Stefan Nüchel, Vejle Bibliotek.
Deltagelse er gratis, men tilmelding på www.
vejlebib.dk
STED: Vejle Bibliotek, Villy Sørensens Plads 1,
Vejle
Samtalecafé om kunst og religion
Mandag den 18. september kl. 19.30
Repræsentanter fra jødedom, kristendom og
islam deler erfaringer om kunst og religion.
Arrangør: Kunstskabet og Gauerslund
menighedsråd
STED: Salen i MarKant, Børkop
Artisttalk/foredrag ved kunstneren
Jens Galschiøt
Onsdag den 20. september kl. 19.30
Oplæg og debat om politisk og aktivistisk
kunst. Jens Galschiøt laver kunst med et stærkt
humanistisk udgangspunkt – som mange af den
grund kalder politisk kunst. ”Fundamentalism”skulpturen med kunst- og dialogprojektet
Abrahams Børn, der fokuserer på religiøs
fundamentalisme, har til hensigt at etablere dialog
og bygge bro mellem jødedom, kristendom og
islam.
Højskolen serverer kaffe og kage.
Entre 100 kr. – og 50 kr. for medlemmer af Vejle
Kunstforening og Højskolens venner. Billet købes
ved indgangen.
STED: Engelsholm Højskole, Engelsholmvej 6,
7182 Bredsten
DEBATTEN FOR KATTEN
– Fundamentalism?
Lørdag den 23. september kl 10-11.30
Vejle er så heldig at have en stor flok
videbegærlige og diskussionslystne unge
mennesker, der gennem flere år mødtes på
biblioteket eller i ungdomshuset ”Værket” for at
prøve kræfter med åben debat om de vigtige
emner, der rører sig i tiden.
Under kyndig ledelse af ordstyrer Stefan Nüchel
lader Vejle Bibliotek og Ungdomspræsteriet
debatten folde sig ud under åben himmel i Jens
Galschiøt’s skulptur.
Her får dialogen mellem religionerne plads til at
udspille sig i et ungt perspektiv. Så kom og følg
med i debatten. Få en kop kaffe eller te og kast
selv et spørgsmål i hatten – når de unge mødes
for at diskutere den religiøse virkelighed i Vejle
anno 2017.
STED: Søndertorv, Vejle
Samtalecafé på Nørremarken
Mandag den 25. september kl. 19.30
En aften hvor kristne og muslimer kan mødes og
tale om forskelle og ligheder i de to religioner og
derigennem skabe en bedre gensidig forståelse.
Som oplæg til samtalen fortæller en muslim og
en kristen om hver sin religion, og hvordan den
fungerer i hverdagen.
STED: Beboerhuset, Finlandsvej, Nørremarken
Middag på Tværs
Torsdag den 28. september kl. 18.00-22.00
Fællesspisning på tværs af kulturel og etnisk
oprindelse. Der bliver buffet med retter fra de
forskellige kulturer. Overraskelsen er, hvem og
hvad der dukker op netop denne aften. Der bliver
musik, dans og fortælling af og om de forskellige
kulturer.
Arrangementet er et møde mellem forskellige
kulturer – men ikke religioner.
STED: Spinderihallerne, Spinderigade 11E, Vejle
Fernisering: Kunstudstilling i Vejle
Kunstforening med Jens Galschiøt
Lørdag den 30. september kl. 11.00
Udstilling med Jens Galschiøts værker både
indendørs og udendørs.
Galschiøt er kendt for at lave kunst med et
humanistisk, etisk udgangspunkt med fokus
på aktuelle dilemmaer. Han er internationalt
anerkendt og har haft udstillinger over hele
verden. Udstillingen slutter den 5. november og
kan ses onsdag-søndag kl. 12-16.
STED: Vejle Vindmølle, Søndermarksvej 1, Vejle

Kunstudstilling og samtalecafé
Udstilling i oktober måned
Skriftsøjlen med miniskulptur af Fundamentalism
og de 600 citater fra Toraen, Biblen og Koranen
udstilles i oktober måned. Samtidigt arrangerer
Jelling Kunstforening en udstilling i caféen med
kunst fra de tre kulturer.
STED: Byens Hus, Møllegade 10, Jelling
Samtalecafé
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30
En aften hvor kristne og muslimer kan mødes og
tale om forskelle og ligheder i de to religioner og
derigennem skabe en bedre gensidig forståelse.
Som oplæg til samtalen fortæller en imam og en
præst om deres religion og tro, og hvordan den
fungerer i hverdagen.
STED: Løget Kirke eller Kvartershuset, Løget Høj
15 D, Vejle
”Musik er Djævelens Fjende”
(Citat af Martin Luther)
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30-21.45
Når vi synger, spiller og lytter til musik sammen,
har vi et fælles sprog. Musikkens sprog kan
læres, men det kan også opleves umiddelbart og
give en næsten spirituel følelse af samhørighed
med dem, man oplever musikken sammen med.
Denne aften vil vi opleve musiktraditionerne bag
de tre religioner/kulturer; islam, jødedom og
kristendom. Vi indbyder til en hyggelig aften med
caféstemning, hvor vi samles om at opleve og
blive klogere på hinandens rige musiktraditioner.
Imellem numrene fortælles lidt om musikken, og
der bliver to pauser undervejs, hvor der vil være
mulighed for at købe en forfriskning. Vi guides
gennem aftenen af Martin Bonde Eriksen.
STED: Domus (Vejle Musikskole), Ved Sønderåen
1, Vejle
Abrahams Døtre – Teaterforestilling
Onsdag den 11. og torsdag den 12. oktober
Yrsa og Yusraa er søstre. Yrsas mor er fra
Danmark, og Yusraas mor er fra Tyrkiet, men de
har samme far. Eller rettere sagt de havde, for han
er død. TeaterTasken har taget udgangspunkt i
den barske historie om Abraham, der var villig til
at ofre sin egen søn. Den har muslimer og kristne
tilfælles – dog i to forskellige versioner. De to
halvstrides nu om, hvilken der er den rigtige. Men
de skændes også om arven og forholdet til deres
afdøde far.
Max. 80 deltagere pr. forestilling
STEDER: Egtved skole onsdag den 11. oktober
kl. 9.00, Thyregod skole onsdag den 11. oktober
kl. 13.30, Bredagerskolen, Jelling torsdag den 12.
oktober kl. 10.00
Verdensmiddag i Løget
Tirsdag den 24. oktober kl. 18.00-21.30
Fællesskab på tværs. Børn og voksne inviteres
til en festlig aften med masser af mad, sang,
dans og musik fra hele verden og med gode
fortællinger om livet, som det kan se ud, når
man har rødder et helt andet sted. Vi begynder
med en velkomstdrik og tid til, at alle kan gå
rundt og snakke på kryds og tværs. Så spiser
vi. Der er mange slags mad – med og uden
krydderier, med og uden svinekød. Med og
uden kød. Så kan man selv vælge! Efter maden
er der et underholdningsprogram med dans og
livsfortællinger fra forskellige kulturer – og også
noget om dansk kultur.
Arrangører: Løget Kirke, Løget Moské,
Kvartershuset og Grønlandsvejens Netværk
STED: Kvartershuset, Løget Høj 15D, Vejle
Film med mening: “Silence”
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00
I 1600-tallet rejser to jesuiterpræster, Rodrigues
og Garrpe, fra Portugal til Japan for at finde
deres forsvundne mentor, fader Ferreira, som
rygtes at være faldet fra troen. De ankommer til et
uforsonligt og fremmed rige, hvor kristendommen
er bandlyst, og al kontakt med den vestlige
verden er uønsket. Shogunstyrets voldsomme
behandling af kristne præster bevæger Rodrigues
til at gruble over Guds manglende indgriben.
Filmen er fra 2016 og instrueret af Martin
Scorcese.
Før filmen er der et kort oplæg. Bagefter er der
mulighed for at samtale om filmen over en kop
kaffe.
Entre 50. kr.
STED: Byens Bio, Møllegade 10, Jelling
Erfaringer fra udstillingen
– Afslutningssamtale
Torsdag den 2. november kl. 15.00-17.00
Vi vil prøve at vurdere, om kunstværket,
samtaler ved kunstværket, de tilknyttede
dialogarrangementer og undervisningsmaterialet
har skabt mere viden og forståelse de tre
religioner imellem. Under hele dialogprojektet har
en religionssociolog fulgt aktiviteterne og vores
færden og vil fortælle os, hvad det er, vi lige har
gjort – set med en sociologs briller!
STED: Vejle Bibliotek, Villy Sørensens Plads 1,
Vejle

YDERLIGERE OPLYSNINGER PÅ:
www.vejleprovsti.dk/reformationsmarkeringen
og www.fundamentalism.dk eller ved at sende
spørgsmål til madspeter@villadsen.com eller
christian.hollensberg@gmail.com

