Erik fra Stensballeskolen hev i snoren og "Regnmanden,,
trådte frem på facaden over Gunnar Andersen,
skolein-spektør Jan Togsværd og skolens elever og lærere , der
var samlet i solen. (Foto: Povl Klaysen)

Regnmand
afsløret i
strålende sol
Stensballeskole
har få et relief
af familiefond
STENSBALLE - Solen
skinnede, da eleverne
på Stensballeskolen i
går samlede sig foran
hovedindgangen for at
hilse på "Regnm anden«. Skolens nye
kunstværk, der nu pryder facaden ud mod
Bygaden.
Kort for kl. 11 blev sløret
løftet for det kunstværk ,
som skolen har fået penge
til fra Gunnar Andersens
familiefond. En fond, som
blev oprettet, da tidligere
viceskoledirektør Gunnar
Andersen mistede sin søn,
Erik.
Gunnar Andersen bad da
også om, at få en Erik
blandt skolens elever op på
podiet for at træ kke i snorene til presenningen, der
skjulte kunstværket.

Sol og vand
"Regnmanden “ er skabt
af kunstneren Erik Graeser. Et relief af keramiske
fliser, en blå mand, der lader dråberne falde fra sine
hænder på en række
af løgplanter .
- Kunst i skolen pynter
op, og det skal gerne sige

jer noget. Være noget I vil
være glade for at se på,
sagde Gunnar Andersen.
- Det første I møder,
I kommer i skole, er en
stor sten med skolens logo,
et soltegn. Solen er livgivende og nødvendig for at
alt kan vokse. Men for at
kunne leve må vi også have
noget andet, regnen. Både
sol og vand er nødvendigt
for livet, sagde Gunnar
Andersen.
Og så bad han eleverne
råbe et hip-hurra så højt ,
at sønnen Erik, hvis livsforsikring skabte grundlaget for fonden, kunne hør e
det.
- Men så skal I altså også
råbe højt, sagde Gunnar
Andersen.
Og det gjorde de, eleverne. Og klappede igen da
skoleinspektør Jan
Togsværd på deres vegne modtog checken på 20.000 kroner fra Gunnar Andersen.
Afsluttende talte Erik
Graeser, som afleverede
sit værk til skolen med et
digt om det livgivende
vand.
Og så sang eleverne
sammen en sang om altings sammenhæng:
Vågn nu op af dine
,dlivreøtmå-uj
,f«omrensø”gad"
hang på facaden og blinkede blåt i solen. (aki)

