Foreningen til Bevarelse af Kirkekunst på Odenses Gavle.

Orienteringsbrev, februar 2021:
Kære medlemmer af vores fortræffelige lille forening.
Det er hvidt derude og kyndelmisse har slået sin knude – for første gang i en årrække tilmed: Overmåde
hvas og hård! Men dertil skal lægges, at vi næsten havde glemt, hvor betagende smukt det kan være. I
skrivende stund lyner solen i snekrystallerne mens glade børn jublende kælker på byens små bakkedrag.
For en stund har det bragende smukke vejr fortrængt alvorlig statsministertale om Corona og covid-19 med
alle deres afledte mere eller mindre hæslige afskygninger, hvad enten de kommer fra Kina, England,
Sydafrika eller Brasilien. De har snart længe ligget som en mørk skygge over vores aktiviteter og skruet
gevaldigt ned for de sociale blus.
I vores lille forening kan vi roligt indrømme, at det har medvirket til en meget moderat omgang med
hinanden i form af udskudte bestyrelsesmøder for slet ikke at tale om generalforsamling(er?). Danmark er
indtil videre sluppet nådigt, og vi håber alle på om ikke et forår, der løsner lidt på restriktionerne, så dog en
sommer, der begynder at ligne det vi vil kalde en ”normaltilstand”. Håbet er der.
Men. Glæd jer. Midt i alle begrædelighederne har I måske bemærket, at det nu er lykkedes foreningen at
leve op til sin målsætning: Nu er hele to af vores gavle i Nørregade blevet færdigistandsat, Nørregade 49
med Jomfru Marias Himmelkroning og Nørregade 17-19 med Korsfæstelsen begge i sin tid udført af Dinna
Cavalho. Nørregade 49 er i dag noget mere usynlig end den var da den i sin tid blev planlagt og realiseret,
men gå om og se gavlen, der oprindelig var stærkt synlig fra Thomas B. Thrigesgade.
Til gengæld bliver Korsfæstelsen på gavlen bag Nørregade 17-19 i tiden fremover om muligt langt mere
synlig i det Odenseanske bybillede, end den var i sin oprindelse. Gavlen står meget markant ud mod det
spritnye HC. Andersen-museum (https://hcandersenshus.dk) og kan forventes at blive set af mange af
morgendagens turiststrømme fra hele verden – når Coronaen bliver henvist til historiebøgerne ……
Gavlenes istandsættelse bliver udført i et tæt samarbejde med vores fynske, kirkelige myndigheder – i sin
tid igangsat i et tæt samarbejde og med opbakning fra daværende biskop Vincent Lind. I dag har vi et
fortsat tæt samarbejde med nuværende biskop Tine Lindhardt om eksempelvis de små tekstplancher, der
kommer op på de færdigistandsatte gavle.
Dog er det en erklæret målsætning, at al økonomi omkring istandsættelserne foregår for private midler
indsamlet af foreningens bestyrelse – for størstedelens vedkommende fondsmidler, så lad mig på
foreningens vegne rette en stor tak til Velux Fonden, Energi Fyns Almene Fond, Erik Birger Christensens
fond, Fynske Købstæders Fond, Scantron a/s og Flügger a/s for deres uundværlige bidrag, men også
Lindegaard Poulsen – ejer af de to nu istandsatte gavle skal have en stor tak for bidrag og bistand undervejs
i processen.
Nu er selvros ikke altid en særlig agtet disciplin, men jeg vil meget gerne benytte lejligheden til at rette en
varm tak til bestyrelsens øvrige medlemmer, uden hvis indsat vi ikke var kommet ret langt. Tak til Lene for
uundværlig sekretærbistand og Bo for hans utrættelige arbejde med at få diverse aftaler på plads undervejs

i processen. Og endelig, også en meget varm tak til Keld Larsen for hans utrættelige indsat som kasserer.
Senest har vi kunnet opleve Kelds indsats for at få gennemført et bankskifte for foreningens
kassebeholdning – det er som bekendt ikke nogen helt lille sag i disse hvidvasktider at få etableret en ny
bankforbindelse. For nylig så jeg i vores lokale verdensavis at en tilsvarende lille forening havde været
igennem den samme proces, og det var vurderet til at have taget 60 timer!! Hanne Ibsen har sørget for
vores nye folder kom på bordet, og Lars Peter har beredvilligt lagt lokaler til i forbindelse med afvikling af
bestyrelsesmøder, da vi endnu kunne gøre det. Af hjertet tak til jer.
Egentlig har vi en aftale med vores lokale avis om at sætte lidt fokus på de to nu færdigistandsatte gavle,
men det er foreløbig sat lidt på pause indtil Coronasituationen letter lidt.
Uanset alle mørke skygger, så har bestyrelsen besluttet sig for at kaste sig ud i den næste del af processen,
istandsættelsen af de to gavle på den kommunalt ejede ejendom Albanigade 65 – ud for Benedikts Plads.
Odense Kommune har på forhånd meddelt deres velvilje til processen, og jeg kan betro vores medlemmer,
at vores kasserer allerede er i gang med de indledende øvelser til at få samlet midlerne ind, og gad vide om
ikke det også lykkes denne gang til glæde og gavn for den nypudsede bymidte vi alle oplever i disse år?
Tak fil jer alle for støtte og opbakning!
Og så kan jeg hilse at sige, at jeg de seneste tre dage har hørt musvitterne synge ude i vores lille have –
frostgrader eller ej, det bliver forår igen!

Mange venlige forårshilsener fra
Kristian Isager, formand.

