
Abrahams Børn

KUNST- OG DIALOGPROJEKT
Varde Torv, 13. aug. - 10. nov.

ABRAHAMS BØRN 

Kunst- og dialogprojektet Abrahams Børn af kunstneren Jens Galschiøt
 sætter fokus på de tre monoteistiske religioner,

 jødedommen, kristendommen og islam. 

Udstillingen har til hensigt er at starte en konstruktiv og inkluderende 
kulturdebat, der skal bygge bro mellem de tre religioner. Formålet er at 

skabe en større kulturforståelse på tværs af religioner. Debatten iscenesæt-
tes af en større kobberskulptur ’Fundamentalism’, som viser 600 af 

de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Biblen og Koranen.

FORORD

Det er glædeligt at kunne præsentere kunst- og dialogprojektet 
Abrahams Børn af kunstneren Jens Galschiøt sammen 

med et væld af arrangementer i kommunen. 

Udstillingen finder sted i perioden d. 13. aug. til 10. nov. 
på Varde Torv og på forskellige institutioner rundt i kommunen. 

Med et fokus på kulturforståelse mellem religionerne – 
jødedommen, kristendommen og islam – har projektet givet 

anledning til en mangfoldighed af arrangementer, som er blevet til i
et givende samarbejde med institutioner og foreninger i kommunen. 

Varde Kommune vil i samme forbindelse gerne takke Varde Kunstforening 
for initiativet til at få Abrahams Børn til kommunen. 

Vi håber I vil sætte kryds i kalenderen og deltage
i nogle spændende dialoger.

Venlig Hilsen 
Lisbet Rosendahl

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Skriftsøjler 

Udstillingen er ikke kun at finde på Varde Torv. 
Rundt i kommunen kan mindre satellit-udstillinger opleves. 
Skriftsøljerne er en miniudgave af skulpturen på torvet og viser 
også de 600 lyseste og mørkeste citater fra de tre religioner. 

Skriftsøljerne kan opleves følgende steder:

• 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
• Borgercenter Varde

Løbende aktiviteter

Etnisk buffet i Trivselshuset 
Kom til etnisk buffet og smag spændende retter. 

Sted:  Trivselshuset, Isbjerg Møllevej 28 B, 6800 Varde

Tid:  24. aug. kl. 16.30-18.30
 21. sep. kl. 16.30-18.30
 26. okt. kl. 16.30-18.30

Pris:  60 kr. pr. person

Tilmelding:  Ring på 75 22 51 74, senest dagen før kl. 12. 

Rundvisninger 

Få en oplevelse i skulpturen og hør om projektet og alle de bagved-
liggende tanker. Rundviserne er Holger Hvelplund (Varde Kunstfor-
ening), Poul Christian Tulinius (Varde Kirke) og John Jensen (Varde 
Museum). Rundvisningerne er af en times varighed. 

• 19. august - Holger Hvelplund
• 26. august - Poul Christian Tulinius

• 2. september - John Jensen
• 9. september - Holger Hvelplund
• 16. september - Poul Christian Tulinius
• 23. september - John Jensen
• 30. september - Holger Hvelplund

• 7. oktober - Poul Christian Tulinius
• 14. oktober - John Jensen
• 21. oktober - Holger Hvelplund
• 30. oktober - Poul Christian Tulinius

• 4. november - John Jensen

Debatvæg på Varde Bibliotek

På Varde Bibliotek kan I tage aktiv del i udstillingen. Debatvæggen 
indbyder til at I selv kan komme med kommentar til hvordan I har 
oplevet udstillingen og hvad I forstår ved tro. 
Debatvæggen står i hele udstillingsperioden. 

Undervisningsforløb for skoleklasser

Som en del af udstillingen er der udviklet undervisningsforløb for 
skoleklasser i kommunen, således at projektet også tager dialogen i 
børnehøjde. 

Tak til Varde Kunstforening, Varde Kirke, Varde Bibliotek, Boulevardbebyggelserne, Integrationsrådet 



Åbning af udstillingen Abrahams 
børn 
13. august 

Oplev udstillingen komme til live på Varde Torv. Ved 
åbningen kan I møde kunstneren Jens Galschiøt, høre 
musik inspireret af religionernes særpræg og lade 
børnene få fingrene i kunstværkets finuligheder. 

Varde Kommune og Varde Kunstforening byder udstil-
lingen velkommen til kommunen.

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 10-12

Abrahams døtre – Teaterforestilling 
24. august 

Yrsa og Yusraa er søstre. Yrsas mor er fra Danmark og 
Yusraas mor fra Tyrkiet, men de har samme far, eller 
rettere sagt de havde, for han er død…
TeaterTaksen har taget udgangspunkt i den barske 
historie om Abraham der var villig til at ofre sin egen 
søn. Den har muslimer og kristne til fælles – 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. 

Sted: Brorsonskolen
Tid: kl. 19-20

En halv time før arrangementets start, gives en kort 
rundvisning af skulpturen. 

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 18.30

Samtaleaften i religionens tegn 
25. august 

Mød imam Kassem Rachid der vil fortælle om sin re-
ligion og hvordan den fungerer i hverdagen. Gennem 
samtale med præst Poul Christian Tulinius vil de to 
skabe en bedre forståelse af religionernes indvirkning 
på hinanden.  

Sted: Varde Bibliotek
Tid: kl. 19-21

En halv time før arrangementets start, gives en kort 
rundvisning af skulpturen. 

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 18.30

Lån et menneske 
27. august 

Ønsker du få en større forståelse for samfundets mest 
udsatte grupper, så har du muligheden for at låne et 
menneske fra Menneskebiblioteket. Menneskebibliote-
ket sørger at skabe et dialogrum, hvor svære emner og 
spørgsmål kan drøftes uden fordømmelse. 

Det er en mulighed for at udfordre sine fordomme 
ved at låne mennesker, der repræsenterer grupper i 
samfundet, som hyppigt er udsat for fordomme, stig-
matisering eller diskrimination på grund af deres over-
bevisning, livsstil, handicap, sociale status, seksualitet, 
beskæftigelse eller etnisk oprindelse. Lånetid er 30 min. 

Sted: Varde Bibliotek
Tid: kl. 11-14

En halv time før arrangementets start, gives en kort 
rundvisning af skulpturen. 

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 10.30

Jens Galschiøt 
og kunsten at blive hørt og set 
8. september

Jens Galschiøt er som kunstner i sin helt egen gruppe. 
Han laver kunst med et stærkt humanistisk udgangs-
punkt – som mange af den grund kalder politisk kunst 
– og hvor hensigten med hans egne ord ikke at komme 
på kultursiderne i avisen; men på nyhedssiden og gerne 
på forsiden.
Foredraget behandler de forskellige sider af Jens 
Galschiøt virke og sætter ”Fundamentalism” skulpturen 
i perspektiv som dansk skulptur og som et internatio-
nalt projekt.

Ved Erik Meistrup, redaktør, kunstkritiker, tv-
tilrettelægger, forfatter.

Sted: Varde Bibliotek
Tid: kl. 19-21

En halv time før arrangementets start, gives en kort 
rundvisning af skulpturen. 

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 18.30

Naturen er hellig 
20. september

Med udgangspunkt i sin bog ”Naturen er hellig – klimakatastrofe og 
religion” vil forfatteren Jens-André P. Herbener debattere forholdet mellem 
mennesket, religion og natur. Her vil han blandt andet komme ind på hvor-
dan de monoteistiske religioner kan have afgørende indflydelse på hvorfor 
mennesker reagerer på klimaændringer eller hvordan de netop ikke reagerer. 

Sted: Varde Bibliotek
Tid: kl. 19-21

En halv time før arrangementets start, gives en kort rundvisning af skulpturen. 

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 18.30

Middag på Tværs – Fællesspisning på tværs af 
kulturel og etnisk oprindelse 
23. september

Alle deltagere kommer med en middagsret fra egen kultur, der sættes 
på stor fælles buffet. Overraskelsen er hvem og hvad der dukker op, netop 
denne aften. Arrangementet er et møde mellem forskellige kulturer og ikke 
religioner.

I løbet af aftenen vil Poul Christian Tulinius holde et oplæg med 
udgangspunkt i Galschiøts skulptur. 

Sted: Konfirmandstuen, Vestervold 1, Varde
Tid: kl. 18-20.30

En halv time før arrangementets start, gives en kort rundvisning af skulpturen. 

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 17.30

Fortælleraften med Svend Erik Eng 
28. september

Du er garanteret 100 % god underholdning, fuld knald på billed-pistolen 
og en sanselig oplevelse, når du træder ind i Svend´s historiefortælle-
univers. På aftenen vil han fortælle historier fra de tre monoteistiske 
religioner, jødedommen, kristendommen og islam. Historierne er samlet 
i 3 emner: tvivl, kvindesyn og lidelse.

Sted: Konfirmandstuen, Vestervold 1, Varde
Tid: kl. 19-21

En halv time før arrangementets start, gives en kort rundvisning af skulpturen.

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 18.30

Hvordan er kunstprojektet Abrahams børn 
aktuel i dag? 
5. oktober

Hør en rabbiner, en præst og en imam debattere hvordan det højaktuelle 
kunstprojektet ”Abrahams børn” kan have indflydelse på dagens religions-
debat. Hvordan forholder de tre religioner sig til dialogen og hvilke hensig-
ter har kunstneren haft med sit værk?

Som optakt til debatten opfører 7-kanten et kort teaterstykke med 
udgangspunkt i de tre religioner og kunstværket.

Mød kunstneren Jens Galschiøt, imam Ghazi Naef Jamal, overrabbiner 
Jair Melchior og biskop Elof  Westergaard fra Ribe Stift. 

Sted: Varde Bibliotek
Tid: kl. 19-21.30

En halv time før arrangementets start, gives en kort rundvisning af skulpturen.

Sted: Varde Torv
Tid: kl. 18.30

Religion på film 
19. okt. og 20. okt.

Sæt dig godt til rette og oplev religion gennem andre briller. 
I filmens verden vises sider af religionerne som ikke opleves dagligt. Få et 
større indblik og forståelse for de forskellige religioner. På Varde Bibliotek 
vises 4 film omkring religion i et loop, så man kan komme og gå.  

Sted: Varde Bibliotek
Tid: kl. 10-18

Erfaringer fra udstillingen - Afslutningsdebat 
29. Oktober

Vi slutter udstillingen af med en fortælling om hvordan kunstværket har 
haft sin indvirkning i kommunen. Under hele udstillingen har en kløgtig 
antropologistuderende fulgt vores færden, og vil forsøge at fortælle os 
hvad vi lige har gjort – set med en antropologs briller!

Sted: Varde Torv 
Tid: kl. 13-15


