Salmebroderi
Sevel- Herrup -Trandum
Fredag den 25. januar 2019 kl. 15.00 – ca. 17.30 i Kirkehuset, Sevel
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil brodere sammen
Materiale skal du selv medbringe
Alle kan være med! – hvordan?
Alle kan være med! Hvis du kan stikke en nål med tråd op og ned i et stykke stof – så kan du være med. Det skal ikke
være pænt – det skal være personligt.
Opgaven lyder: ”Brodér en linje fra din yndlings salme”. Det vil sige, at det skal ikke være en salmetitel, heller ikke et
helt vers, men den bedste linje fra en salme, du holder særligt af.
Broderiet skal måle 20 x 20 cm – derudover skal der være 3 cm. fri til montering uden om broderiet. Materialevalget
er frit og udgiften til broderiet afholdes af den enkelte selv. Eneste krav er dog, at salmenummer skal være påsyet (fx
DDS 731,3 = Den danske salmebog nummer 731 vers 3)
Meget går hurtigt i dag, og vi kender alle til travlhedens tyranni, men her vil vi i stedet give mulighed for et rum til
fordybelse, rum til glæden over at skabe noget smukt og rum til langsomhed. Vi vil med andre ord brodere, samtidig
med at vi fordyber os i ord, som har vægt.”Brodér en linje fra din yndlingssalme” skal give os alle mulighed for at
skabe et personligt og visuelt udtryk af en sætning, som har en særlig betydning for den enkelte.
Vi ønsker, at fremme glæden ved at fremstille noget med sine hænder, der skal indgå i en større sammenhæng, og
give mulighed for at opleve et fællesskab om vores mest afholdte salmer på tværs af hele landet.
Salmebroderierne indsendes til Sognepræst Malene Dahl, Præstebakken 9, Sparkær, 8800 Viborg eller Sognepræst
Marianne Koch, Gl. Aalborgvej 14, 8800 Viborg
Dato for sidste aflevering er d. 15. marts 2019. Vi vil dog meget gerne modtage broderierne løbende efterhånden
som de bliver færdig.
Salmesang & udstilling – Lørdag den 6. april kl. 14 – 16 i Viborg Domkirke
Her vil vi sammen synge de vers, vi hver især har broderet og med indlæg af oplevelser gennem året der gik.
Bagefter vil der være mulighed for at se de færdige salmetæpper udstillet i Domkirken.
Afslutningsdagen er åben for alle, uanset om man har broderet eller ej.
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