H Y L L E H O LT K I R K E
EN HELHED I KIRKEN

FRA BILLED TIL BRODERI

FORARBEJDNING OG OPSYNING AF MESSEHAGELER

N Y E M E S S E H A G E L E R T I L H Y L L E H O LT K I R K E

10 år efter at vi i 2004 fik indviet vore første 2 messehageler, den
grønne og den hvide, designet af Maja Lisa Engelhardt, har vi igen
via støtte fra Jakob og Johannes Hansen’s Fond fået Maja Lisa
Engelhardt til at designe de sidste 2 messehageler til kirkeåret, den
violette og den røde.
Disse 2 messehageler er også syet hos skrædder Susse Thorseng
Lærche’s Systue, og de er denne gang broderet af skrædder Hanne
Harnov.
I Hylleholt Kirke har vi nu med de 2 sidste messehageler, gengivet her i brochuren, en unik udsmykning, hvor messehageler,
altertavle, antependium, altertæppe og farvesætning af kirken går
op i en samlet helhed.
Biskop Peter Fischer-Møller, sognepræst Pia Heegaard Lorent
zen, provst Bernd Erhard Schulte Westenberg og sognepræst Carsten Ackermann forestår festgudstjenesten 3. søndag i advent
d. 14. december 2014, hvor de 2 nye messehageler bliver indviet.
Ved gudstjenesten bæres de 2 nye messehageler af biskop Peter Fischer-Møller og sognepræst Pia Heegaard Lorentzen. De
2 messehageler – der blev indviet 12. september 2004 – bæres af
provst Bernd Erhard Schulte Westenberg og sognepræst Carsten
Ackermann.

Messehagelerne er broderet efter 4 af Maja Lisa Engelhardt’s udkast. Maja Lisa Engelhardt har givet mig den kunstneriske frihed
at fortolke disse skitser.
Jeg har broderet med 100% silke fra Paris. Det mest udfordrende
har været at ramme farverne i skitserne. I et af de hvide områder
er der brugt op til syv forskellige hvide tråde for at opnå den helt
perfekte nuance.
Jeg har sat mig ind i Maja Lisa Engelhardt’s fantastiske farveunivers og syet efter hendes anvisninger. Dybden i broderierne
har jeg skabt ved at brodere mange gange oven på hinanden. Ved
at brodere i silke og guld har jeg opnået en lethed i motivet, så
messehagelerne ikke virker for tunge. Det har også været vigtigt
at arbejde med materialer, der er bevaringsværdige.

Messehagelerne er skabt således, at begge køn kan bære dem, hvilket har været vigtigt i forhold til deres udformning. Messehagelerne
har været syet op i stout – som er ubleget laglærred – og tilpasset
præsten.
Materialerne til messehagelerne er af de ædleste og fineste kvaliteter, yderstof er 100 % uld fra Laurent Garigue, London, som
giver en tyngde uden at være for tunge. Luven på ulden giver den
smukke glans. På selve ulden er påsat broderierne, som er udført på
shantung silke. Borterne i 100 % merino uld er fra Bateman Ogden,
London og håndsyet til selve messehagelerne. Foeret i messehagelerne er silke crepe fra Bennett Silks, London. Silken har som ulden
tyngde og glans.
I alle de valgte kvaliteter har det været afgørende, at der skal være
et samspil mellem det smukke silkegarn og guldtrådene i broderierne.

I forlængelse af mit arbejde med udsmykning af Hylleholt Kirke
udførte jeg i sin tid to messehageler. Den hvide og den grønne. Nu
er afslutningen på dette arbejde fuldført i kirken efter at have udført den violette og den røde messehagel. Jeg er taknemmelig for,
at menighedsrådet har givet mig denne mulighed.
Størrelse, form, materiale og ornamentik med bånd og placering
af broderiet er udført tilsvarende som i de to første messehageler.
Mine tanker om motivet til den violette messehagel, som bruges i
advent- og fastetiden, Palmesøndag og St. Bededag, er knyttet til et
motiv med roser. Rosen kender vi både fra det Gamle Testamente,
tænk på Sarons rose i Højsangen og i det Nye Testamente knyttes
den blomst også til Kristus. I de vidunderlige salmer: En rose så jeg
skyde eller Blomstre som en rosengård – er symbolikken tydelig nok.
Kristus er på vej op af den frosne jord, og adventstiden er jo netop
som ordet siger det, en tid med forventning til det, som skal komme.
Fastetiden viser jeg med den dobbelte rose. Her er der i motivet en
rose i kulde på vej frem, og overfor den er en blomstrende rose, liv
og død, begyndelse og afslutning, lys og mørke. Hele den kontrastfyldte tid, som den violette farve i kirkeåret er knyttet til.
Hvad angår den røde messehagel er grundfarven i sig selv jo
knyttet til ilden, blodet og kærligheden. Den gyldne farve i guldtråden er også Helligåndens farve. I Pinsen træder det uforståelige
begreb Helligånden frem som billede på Guds usynlige tilstedeværelse. Det er Han i allerhøjeste grad også foran Moses med Den
brændende Tornebusk som motiv. Den brændende Tornebusk er
også Pinsens ildtunge. Derfor bruges det motiv som hovedsymbol
på den røde messehagel.
Jeg fik med glæde accept fra Susse Thorseng Lærche om påny at
samarbejde omkring dette projekt. Hun udførte de to første messe
hageler til Hylleholt Kirke, og nu er også brodeuse Hanne Harnov,
med sin indføling i mit arbejde, trådt til.
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