Nyhedsbrev – Projekt Altertæppe
1. nyhedsbrev – August 2019
Sankt Markus Sogn

Kære Interesserede.
Så kommer det første nyhedsbrev omkring vores projekt Altertæppe – eller
Kortæppe, som det også kan kaldes.
Vi har nu fundet de lokaler, der skal være rammen om selve sy-arbejdet.
Vi har lejet Hadsundvej 23, ved Vejgaard Torv – den tidligere blomsterforretning –
ØnskeBrønden.
Vi overtager lejemålet den 1.oktober – og så går vi i gang med at indrette lokalet.
Så snart alt er på plads, vil der blive indkaldt til et opstarts- og orienteringsmøde.
Selskabet for Kirkelig Kunst ( herefter SfKK) har modtaget opmåling af tæppet,
mange billeder af tæppet, og garnprøver, så de er nu i gang med den såkaldte
”Udpatronering” – d.v.s. de overfører motiverne til et mønsterark, som der kan
broderes efter.
SfKK vil skaffe det rette stof og indfarve garn til tæppet. Ligesom de vil stille sy-stole
/ rammer til rådighed for os.
Vi tænker at indrette lokalet i to afdelinger – et sy-værksted og et café-hjørne –
Café-Markus.
I café-hjørnet vil der være mulighed for, at interesserede kan ”droppe ind” og høre
lidt om, hvad der foregår. Caféen vil være åben på bestemte tider. Når den ikke
er åben, vil det kun være de personer, som har meldt sig til at sy, der kan komme
ind i lokalet. De vil så kunne benytte café-hjørnet til et pauseområde – vi skulle jo
ikke gerne have kaffepletter på tæppet ;-).
Lokalerne vil blive forsynet med et låsesystem, hvortil de aktive sy damer/herrer vil
få udleveret en nøglebrik- således at det vil være muligt at låse sig ind på lige
netop dét tidspunkt, der er bedst for den enkelte.
Nyhedsbreve sendes ud til dem, der har meldt sig som interesserede, og det er
altid muligt at tilmelde sig nyhedsbreve ved henvendelse til Kirken eller
Sognekontoret.
Der findes foldere begge steder, med yderligere information.
På vegne af styregruppen – Kordegn Doris Portefée Jensen

For yderligere information kan Kordegnen kontaktes på tlf. 98 12 60 52
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