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Billedevævet vægtæppe til konfirmandstuen.
For et stykke tid siden skrev jeg i kirkeblevet, at jeg var i gang med bacherlorprojekt, som
forløber fra august til slut december, hvor jeg vil udarbejde en skitse til konfirmandstuen,
som muligvis skal væves op i fuld størrelse.
Mandag den 22. oktober præsenterede jeg skitsen for tovholderne Rigmor Brun, Anna Jensen
og Peter Garde.
Skitsen tager udgangspunkt i salmen Nu går solen sin vej af Holger Lissner, som tovholderne
har peget på betyder noget for sognet. Holger Lissner beskriver salmen ved at det er
vigtigere at have tro end at tro. Salmen er en aftensang. Derudover betragter han sine
salmer som bønner til Gud. Vi kan alle bede i kirken, men vi kan jo også bede når vi løber en
tur eller laver mad fx. Derfor opstod der en undren over hvordan bedende hænder og bønner
kan se ud på et billede?
Derfor har jeg arbejdet med en ideudvikling af hænder og bønner.
I salmen i vers 3 skriver Holger Lissner ”nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker”. Vi skal
have tid til at fordybe os, idet vi har en travl hverdag med mange gøremål. Jeg håber at mit
motiv lægger op til fordybelse og sætter tanker i gang hos jer.
Kompositionen er hænder, som beder en bøn. Det tager en lille smule tid at afkode og derved
giver tid til fordybelse og sætte tanker i gang hos beskueren. Der er en harmoni, idet
hænderne er næsten lige store. Kompositionen er enkelt da der er få figurer på fladen. I
salmen er der en rytme, som jeg gerne vil viderefører til min skitse, derfor er hænderne
hoppende og ligger ikke på en lige linje. Stregen i hænderne har ikke samme tykkelse idet
det skaber en dynamik.
Baggrunden tager udgangspunkt i en solnedgang, som jeg har malet med akvarel farver.
Baggrunden er rolig, idet farverne
er tone i tone.
Derudover har jeg haft en samtale
med Cecillie Bendixen fra Vejen,
som har udarbejdet en Ph.d. Så
vidt et rum omkring akustik og
tekstiler. I forhold til akustik
anbefalede hun at det skulle være
Den færdige skitse 90cm*3,20 m
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så stort som muligt. Denne løsning har jeg dog fravalgt idet jeg synes at rummet vil forsvinde
i vægtæpper. Derfor anbefaler jeg at Malt-Folding Menighedsråd overvejer andre løsninger i
forhold til akustik fx troldtekt plader til loft eller Wicanders akustikgulv fra Garant.
Nu skal jeg i gang med at teste forskellige væveteknikker.
Skitsen vil hænge i konfirmandstuen, hvor folk er meget velkommen til at kigge ind.
Jeg vender tilbage med mere nyt om vægtæppet, når jeg er videre i min vævning. I kan følge
med på min hjemmeside http://theaconradsen.wixsite.com/portfolie og på instagram på Thea
Conradsen, eller på facebook på TheaConradsen, hvor jeg vil lægge billeder op af processen.
Thea Conradsen - Tlf. 61 54 63 99

Foredragsaften med Maja Lisa Engelhardt, tirsdag d. 14. november, kl. 19:00
i præstegården. Hvis vi bliver mange flyttes mødet til Folding Kirke.
Maja Lisa Engelhardt er maler og er anerkendt i både ind- og udland. Hun har udsmykket
over 30 kirker i Danmark, og arbejder også med materialer som bronze og
guld. Hun har lavet illustrationer til flere bøger, deriblandt Prins Henriks
digtsamling ”Hviskende Brise”.
Den 28.10. 2018 tog vi hendes altertæppe i brug ved en festgudstjeneste i
Folding Kirke.
Til foredraget vil hun ikke fortælle om altertæppet, men derimod om sin
kunst, hvordan hun arbejder, og hvad hun er inspireret af. Hun vil vise billeder af nogle af
sine mange værker. Sammen med Søren Ryge har hun lavet en lille film som vi også skal se
den aften.
Rigmor Bruun

Litteraturkredsen.
I November mdr. læser vi Martin A. Hansens bog Jonatans Rejse, som er den
muntreste bog i hans forfatterskab, og som han selv holdt mest af.
Det er en skælme- og rejseroman, tilrettelagt som 40 fortællinger. Bogen
handler om ondskabens mange ansigter, undertiden tilforladelige, som også
virker gennem mennesker af god vilje, og kampen mellem det gode og det
onde.
Rigmor Bruun

Familiegudstjeneste i Folding Kirke, torsdag 22. november, kl. 17.00.
Tema: Venner.
Vi får besøg af ”Kaj og Andrea”.
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Efterfølgende fællesspisning i Graverhuset. - Kirken serverer pizza og saft.

Adventsmøde - Torsdag, den 29. november kl. 19.00 i Præstegården.
Tidligere formand for Malt Menighedsråd Hans Elbæk vil fortæller om et Afrika-projekt han
deltager i:
Skal Afrika kun være kendt som kontinentet med U-landshjælp og store flygtninge strømme
til Europa?
Eller oplever mange afrikanske lande i virkeligheden nu en
økonomisk og social fremgang, hvor Andelstanken og samarbejde
er nogle af redskaberne og grundpillerne i udviklingen af en bedre
social ballance samt organiseret export og samhandel af afrikanske
varer til EU og resten af verdensmarkedet?
Er Du interesseret, er du meget velkommen til at høre en
fortælling om, hvordan det frivillige udviklingsarbejde inden for
landbrug, uddannelse og især om menneskerne i og bag projektet i bl.a. Karagwe provinsen i
Tanzania foregår i dag, hvor frivillige fra foreninger i Danmark arbejder med projekterne i
landet?

Fredslyset - Søndag d. 2. dec. kommer
Fredslyset til Folding.
Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
Ikke at gå alene.
Gå med lyset kom!

Fredslyset er en flamme som er blevet tændt ved den evigt brændende ild i fødselskirken i
Betlehem. Fredslys traditionen opstod i Østrig i 1986. Hvert år får den østrigske radio ORF
(Österreichische Rundfunk) fløjet et Fredslys ind fra Fødselsgrotten i Betlehem til Wien. Her
bliver flammen delt og Sct. Georges medlemmer bringer flammen til Danmark. Sidste år
havde vi for første gangs fredslyset i Brørup og mange tog godt imod det.
I år tændes Folding kirkes adventskrans ved gudstjenesten kl. 9.00 med Fredslyset.
Kl. 15.30 mødes alle som har lyst at gå med lyset til Brørup. Med Fredslyset i spidsen går vi
til Sct. Georges gården i Brørup, hvor vi synger en salme for beboerne og hvor det også er
muligt at slutte sig til optoget. Herefter vandrer vi til Johanneskirken hvor vi sammen med
sognepræst Inge Bach kl. 17.00 holder en stemningsfyldt fredslys-gudstjeneste. Efter
gudstjenesten er der risengrød til alle i Johannes kirkens konfirmandstue.
Alle, både børn og voksne, som kan gå 4 km. opfordres til at gå med på denne lys- og
fredsvandring. Efter risengrødens arrangeres der transport til Folding for dem som skal hente
biler.
Billederne ovenfor er fra Fredslyset 2017 hvor rigtig mange tog godt imod det nye initiativ.
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BUSK-gudstjeneste.
Onsdag d. 31. okt. mødte over 80 mennesker op til BUSKgudstjeneste i Folding kirke. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og
Kirke.
Sognepræsten havde været på besøg ved to spejdermøder.
Bæverne og ulvene lavede de mange unikke hænder i gips som
pyntede kirken, de store spejdere var med til at vælge salmer, stå for
oplæsning, bede bønner og bærer fanerne ind. Spejderlederne lavede en vidunderlig Svensk
pølseret, som på ægte spejdermaner blev serveret under de store træer på kirkens
parkeringsplads. Tak til alle som var med at gøre gudstjenesten til en god oplevelse.
Anna Jensen

Gudstjenester.
Dato
11/11
18/11
22/11 Tors.
25/11
02/12
09/12

Malt

Folding
Ingen gudtjenester
09.00
10.30
Ingen.
17.00
10.30
Ingen.
09.00
10.30
14.00*)
16.00

Bemærkninger
Der henvises til Johannes Kirken i Brørup
Familiegudstjeneste.

Børnegudstjeneste med konfirmander
*)
Kirkekaffe

Døbte:
I Folding Kirke:
13. okt. Emme Meadows Truelsen.
I Malt kirke:
21. okt. Gerda Søllingvraae Lauridsen.
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