
I den lille by Søften 12 km vest for 
Aarhus ligger en af landets ældste 
og mindste kirker.

Til sognet er knyttet vores lille sy - 
gruppe, som bl.a. tidligere har syet 
adventsdragter og strikket dåbsklude.
Efter afleveret arbejde spurgte vi så, 
hvad vi nu kunne lave, og kirke- og 
kulturmedarbejder Karen Damsgaard-
Bruhn ønskede sig et tæppe, som 
fortalte bibelhistorier til børn. Vi fik 
udleveret nogle tegninger med kendte 
historier, og så var det op til os at få 
historien ”fortalt”.

Vi er alle patchworkere, og vi valgte 
derfor at arbejde med patchwork og 
broderi. Vi synes selv, vi har fået et 

tilfredsstillende resultat. Det blev et 
større projekt end først beregnet. Nu 
efter tre år er det endt med et tæppe 
på 2,40 x 2,40 meter, som skal hænge 
på væggen i den tilstødende sogne-
gård.

Bibelhistorien er fortalt i ring - først 
det gamle testamente og dernæst det 
nye testamente. Tæppet bliver mon-
teret på væggen, så det kan drejes 
rundt. Alle motiver er samlet med lilla 
bånd.

Da jeg fortalte Brenda Sanders om 
vores arbejde, spurgte hun straks om 
lov til at quilte det til børnene i Søften 
ganske gratis. Der er udført et virkelig 
flot og professionelt stykke arbejde, 
og vi er hende meget taknemmelige.
Vi er rigtig glade og stolte over vores 
tæppe og håber, at rigtig mange vil få 
glæde af det og få lyst til at besøge 
Søften sognegård, hvor det hænger.

Corona-pandemien har medført, at vi 
ikke kunne gennemføre en lille cere-
moni med afsløringen af tæppet, som 
vi havde planlagt til 1. søndag i advent 
2020. Afsløringen sker i mindre sean-
cer, for tæppet fortjener at blive set.

Med venlig hilsen fra fem glade og 
stolte sypiger:

Inge Astrup, Bodil Lundkvist, Jane 
Duus Poulsen, Signe Møller Pedersen 
og Lisa Jacobsen.

”fortælles” i tæppet

Det gamle testamente:

Det nye testamente:

BibelhistorienBibelhistorien

Motiver fra det gamle testamente.

Midterfeltet, der samler de fire dele i 
historiefortællingen.

Motiver fra det nye testamente.
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