MOTTAGANDE AV BÅRTÄCKE I INDALS KYRKA.
Söndagen den 23/10, i samband med gudstjänsten, mottogs ett bårtäcke i Indals kyrka.
Bårtäcket är avsett att användas, av de som så önskar, vid begravningar i Indals kyrka.
Indals PRO och Indals kyrkas blomsterfond hade anslagit pengar till kyrkans fond för ett bårtäcke, vilket nu gjort det möjligt att anskaffa detta. Kontakt togs första gången med företaget
Menja i början av år 2002 för att de skulle komma till Indal och titta på bl.a. färgerna i kyrkan
och komma med skisser. Den 15/8 2002 togs så beslut om att anskaffa ett bårtäcke till församlingen av kyrkorådet i Indal och de resterande pengarna anslogs.
Företaget Menja har tillverkad bårtäcket till Indals kyrka, som invigdes den 23 sept.
Formgivaren i Menja berättade hur hon arbetar fram en skiss. Vikten är att få en helhet och
harmoni med atmosfaren och fiirgema i en kyrka. Formgivaren Britt Mari Engström langade
upp de grågröna tonerna som finns i kyrkbänkar, gångmattan och trädetaljer Just i vår kyrka
finns många vackra skatter bl.a predikstolen, altartavlan och dessutom mycket guldförgyllningar.
Britt Mari arbetade med skisser som inte konkurrerade med kyrkan utom kompletterade helheten, för att inge en rofylld känsla just vid begravningar, då de sörjande är i en inre sorg. Detta
bårtäcke består av två delar. Bottentyg som ar vävt i den speciella grågröna färgen med mörkare
inplockade inslag som för formgivaren symboliserar livets sorgetårar.
Andra delen består av ett stycke vävt dekor som läggs över kistan som ett smycke. Detta symboliserar livets väg med solen som sprider ljus och hopp till församlingen.
Under livets gång händer många öden och händelser, dessa finns invävda i mönstrade inslag och
toner, en del ljusa, en del mörka och flera med gyllne skimmer. Precis som i livet blandas glädje
och sorg.
Väverskan Lisbet Rönström berättade vidare att bottentyget är vävt i ett stycke och består av
3800 trådar och 2,5 m bredd. I Menjas atelje fInns speciella vävstolar just för att kunna väva
så breda vävar. I inslaget har hon använt specialinfärgat garn i 38 olika nyanser.
Smycket är en mönstervävd smalare
del som har infärgad sidenvarp, även i
denna används specialinfärgat garn i
olika toner, Ett kantband som är
infärgat för att passa till bårtäcket är
vävt i ull 2,5 cm brett och 14,5 m
långt.
Avslutningsvis har Lisbet broderat solen i guld, därav har detta bårtäcke
namnet - "Solsmycket"
Vid gudstjänstens avslutning välsignade så prästen Ulla Björkkvist bårtäcket, därmed var det också mottagit
och klart att användas.
Bårtäcket lagt över altarringen.
Menjas representanter från vänster
Lisbet Rönström, vävare.
Britt Mari Engström, formgivare.
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