Nyhedsbrev – Projekt Altertæppe
2. nyhedsbrev – Oktober 2019
Sankt Markus Sogn
Kære Interesserede.
Hermed det 2. nyhedsbrev vedrørende Altertæppeprojektet.
Informationsmødet vil blive Tirsdag den 5. november kl 17 – og det vil foregå i vores
lokaler Hadsundvej 23. Der vil blive serveret lidt mundgodt.
Lizzi Damgaard fra Selskabet for Kirkelig Kunst (SfKK)– vil komme for at fortælle os om,
hvordan hele processen kommer til at foregå. Så mød endelig op, og tag gerne en nabo
/ ven / veninde / familie med – jo flere vi bliver til at sy, jo bedre. Der kræves ingen sy
kundskaber, der vil være mulighed for at lære det. De der allerede har erfaring med at
brodere, vil få mulighed for at blive vejledere mv.
Lokalerne er så småt ved at blive indrettet. Vi har fået café borde, reoler og lamper.
Der er kommet kontorstole, så sy-folkene kan sidde fornuftigt – sy rammerne kommer fra
SfKK – så de er på plads når vi har alt materialet klar.
Mønstret er snart tegnet færdigt – garnet er ved at blive indfarvet.
Ind til videre, nøjes vi med at sætte et par plakater i vinduerne oppe på Hadsundvej – så
forbipasserende kan se, hvad der er gang i – men vi får vinduesafdækning og
dekorationer på plads – formentlig inden den 5/11.
Vores låsemand – fra Mariendal El – har lånt os et nøglesystem – så vi kan udlevere
nøglebrikker til dem der skal sy – det vil sige, at der bliver mulighed for at kunne komme
ind i lokalet på alle dage og alle tider af døgnet.
Vi kan se, at vi godt kunne bruge en handy-mand ind i mellem. Er er man ikke meget for
broderi-nåle, men godt kan håndtere et stykke værktøj, så mød også gerne op til infoaftenen.
Vores plan er at holde åbent i Café Markus tirsdag og torsdag – når først syprocessen er i
gang.
Her vil der blive mulighed for, at interesserede kan komme ind fra gaden, købe en kop
kaffe / et stykke kage, og se lidt nærmere på hvad der foregår – dette vil måske gøre
endnu flere interesserede i at sy.
Vi har planer om at sætte en kaffemaskine op, så alle de sy-aktive har mulighed for at få
en kop kaffe, når der er behov for det. Vi sørger for bønner ;-).
Fra styregruppens side glæder vi os meget til den 5. november, hvor vi håber at se jer, der
allerede har meldt jer som interesserede, og en hel masse flere.
På vegne af styregruppen – Kordegn Doris Portefée Jensen

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

1

