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Indhold



Vi ønsker os en skulptur, der har forbindelse til og har en 
historie, som hænger sammen med Kirkeby. Altså at den 
bliver en del af lokalsamfundet og ikke »bare« en tilfældig 
skulptur.

Derfor er idéen til motivet hentet i KOO-gruppen. Først 
og fremmest fordi KOO-gruppen er et stort samarbejde 
mellem samtlige institutioner, skoler og foreninger i lands-
byen. Alle er involveret, og alle skal føle, at det er deres 
skulptur.

Ordene ”sammenhold, fællesskab og frivillig-
hed” er sammen med historien om Kirkeby det udgangs-
punkt, kunstneren har fået at arbejde med.
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I 2004 fik KOO-gruppen i Kirkeby den idé, at vi ville 
markere fællesskabet, sammenholdet og frivilligheden i 
landsbyen ved opsættelse af en skulptur et sted, hvor alle 
dagligt ville kunne få glæde af et kunstværk i Kirkeby.

En gruppe blev nedsat, og den gik i gang med at kontakte 
kunstner og søge fonde.

Desværre strandede projektet, da der ikke var gavmildhed 
fra de forskellige fonde, vi dengang søgte.

Vi har aldrig opgivet projektet, og det fik nyt liv i somme-
ren 2019, da vores idrætsforening, Kirkeby Idrætsforening, 
fejrede 75-års jubilæum. I anledning af jubilæet forærede 
Idrætsforeningen 100.000 kr. til skulpturprojektet.

Da vi nu selv kommer med en pose penge, håber vi på, at 
de fonde, vi søger denne gang, vil se med venlige og gav-
milde øjne på projektet.

På de næste sider er projektet beskrevet. 
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At Kirkeby er kendt for og omtales, som »dem der hele 
tiden har gang i noget, får det til at lykkes og altid har stor 
opbakning fra befolkningen«, er derfor helt naturligt.

Alt dette kunne naturligvis ikke lade sig gøre uden de 
ildsjæle, der bor her. De lægger en stor frivillig arbejds-
kraft, energi og masser af deres fritimer i lokalsamfundet. 
Dette har længe været klart for alle, og ikke mindst os, 
der sidder i KOO-gruppen, er opærksom på det.

Derfor vil vi gerne på synlig vis og til glæde for alle hædre 
disse ildsjæle. 

Vi har tænkt os et varigt minde i form af en skulptur, som 
kunne lyse op i vores skulpturløse landsby. 

Vi har pladsen til den, en kunstner med format har vi også 
tænkt på, ideen til symbolikken er også på plads, men vi 
har ikke alle midlerne til et projekt af denne størrelse.

Kirkeby er et lille og meget aktivt landsbysamfund belig-
gende på Sydfyn lige nord for Egebjerg bakker.

Landsbyen og den nærmeste omegn befolkes af ca. 850 
husstande. Der er en folkeskole, kirken, en børnehave, 
forsamlingshuset og seks forskellige foreninger.

Idrætsforeningen, Borgerforeningen, Ældreklubbben, Møl-
lelauget, Lokalhistorisk forening og Foredragsforeningen 
arrangerer hen over året – foruden de daglige aktiviteter 
– også adskillige andre arrangementer af forskellig størrel-
se og varighed.

Her skal nævnes Sommerfesten – en hel uges fest, sport 
og samvær omkring Sct. Hans. Kunstudstillinger og ju-
lemarked med bl.a. lokale kunstnere på Egebjerg Mølle 
i sommerperioden og i december. Fredagsåbent – seks 
aftener i efteråret, hvor hele landsbyen mødes på skolen, 
spiser sammen og deltager i forskellige aktiviteter i løbet 
af aftenen. 

Baggrund
for projektet
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Alle institutioner, begge skoler, Kirken og foreningerne er i 
oktober sammen om den årlige Kulturnat. To døgn bobler 
landsbysamfundet over med forskellige kulturelle aktivi-
teter for både børn, unge, midaldrende og ældre. Idéen til 
Kulturnatten er opstået i og en udløber af det samarbejde, 
der er i KOO-gruppen.

Det bør også nævnes, at Idrætsforeningen for 25 år siden 
havde brug for en ekstra fodboldbane. Kommunen kunne 
på grund af manglende midler ikke gå ind i projektet.  Ved 
hjælp af frivillig arbejdskraft byggede foreningen så selv 
banen. Ligeledes stod der i sommeren 2004 en helt nybyg-
get hal på 385 m2 med cafeteria og depotrum ved skolen 
i Kirkeby. Den blev i løbet af et halvt års tid rejst med 
frivillig arbejdskraft. Også denne hal var Idrætsforeningen 
selv bygherre på.

Baggrund
for projektet
fortsat
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Det er ikke tilfældigt, at valget er faldet på Keld Moseholm 
Jørgensen.

Han er en stor kunstner, et rart menneske, fynbo og en 
mand, der har jordforbindelse, så han passer meget flot til 
den sjæl og den ånd, der hersker i Kirkeby. Grundet hans 
kunstneriske kvaliteter »lyser« han flot op i det sydfynske 
»landskab«, men så sandelig også ude i verden.

Hans univers med de små tykke mænd appelerer til os 
allesammen. Og så er han garant for, at skulpturen får den 
seriøsitet og aftvinger den respekt, et sådant projekt skal 
gøre.

Keld Moseholm Jørgensen er så kendt, at yderligere kom-
mentarer er unødvendige.

Keld Moseholm Jørgensen

Kunstneren

3
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Skulpturen er en typisk Keld Moseholm. Basen er en sten, 
som vi har fundet ude i lokalområdet. En sten der med 
isen er ført hertil fra Sverige. Vi bor på bunden af Sten-
strup Issø, som er et så specielt arkæologisk fænomen, 
at den er omtalt i internationale geologibøger. Så det har 
været helt naturligt for os, at det skulle være en sten fra 
vores eget område.  

Op ad stenen kravler de små tykke mænd. Oven på ste-
nen står nogle og holder en kugle (månen), hvorpå andre 
små tykke mænd går tur (det hele støbt i bronze).

Som tidligere nævnt er alle foreninger og institutioner 
sammen om at arrangere Kulturnatten. Heraf er ordene 
”sammenhold, fællesskab og frivillighed” opstået. Disse ord 
har kunstneren fået som opdrag til sit arbejde med udvik-
ling af udtrykket i skulpturen.

Alle i landsbyen vil tage dette flotte monument til deres 
hjerter, ligesom andre, der ikke lige kender Kirkeby-histo-
rien, også har muligheder for at blive inspireret af og lægge 
masser af fortolkninger ind over udtrykket af skulpturen.

På de følgende sider er der vist billeder af Keld Moseholm 
Jørgensens idéskitse af den omtalte skulptur.
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Skulpturen
fortsat

En meget løs og simpel skitse af 
idéen i skulpturen.
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Skulpturen
fortsat

Stenen er som nævnt hentet 
ude i lokalområdet. Her ses 
kunstneren og Jørn Hansen 
besigtige stenen, den rengjorte 
sten samt et nærbillede med de 
spændende detaljer, der er i den.
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Placering af 
skulpturen

Skulpturen får Kirkebys  
flottesste placering på den  
grønne plads foran Kirkeby 
Kirke.     

Her er placeringen vist i en meget løs skitse. Den står 
på hjørnet af Assensvej og Kirkevej, og alle der kommer 
gennem Kirkeby via Assensvej har mulighed for at se 
skulpturen.

Skulpturen tænkes placeret på et cirkelrundt forhøjet ni-
veau inde på den grønne plæne.  De to grantræer, der ses 
på billedet, bliver inden opsætning af skulpturen fjernet.

Totalhøjden på skulptur inklusiv sten bliver ca. 180 cm. 
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Budget

Kunstneren og bronzestøberens honorar 190.000,00 kr. 
+ 5 % kunstmoms 9.750,00 kr.

Transport af sten til kunstner og tilbage til 
Kirkeby som færdig skulptur - anslået 10.000,00 kr.

Opbygning af fundament til skulptur på 
plænen, opsætning af skulptur, renovering 
af pladsen omkring skulpturen samt 
belysning monteret i plænen omkring 
skulpturen 50.000,00 kr.

I alt 259.750,00 kr.

Idrætsforeningens donation 100.000,00 kr.

Nødvendige ekstra donationer 159.750,00 kr.
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