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Nyt look på kirken
Som en del sikkert har bemærket var der for nogen
tid siden heftig aktivitet i trækronerne i de 22 lindetræer, som omkranser kirkegården mod syd og øst.
Her var en flok unge skovarbejderelever, iført træklatringsudstyr, beskæftiget med at skære mange af de
nederste grene af, og nu hvor der er kommet blade på
træerne, ses resultatet af deres anstrengelser, tydeligt.
Baggrunden for arbejdet var, at menighedsrådet i
efteråret 2017, bl.a. på baggrund af henvendelser fra
beboere i sognet, drøftede belysningen af kirken. Der
har gennem flere år været lys på kirken fra første søndag i advent og frem til hellig tre konger. Imidlertid
var der fremkommet ønsker om at udvide ”lygtetændingstiden”, så vores smukke kirke var belyst i en længere periode henover efteråret og vinteren, hvilket vi
besluttede at imødekomme. Men der var et lille ”aber
dabei”. Når man færdedes ude på vejene omkring
kirken bemærkede man, at de høje lindetræer tog
temmelig meget af indblikket til kirken, selvom der
ikke var blade på træerne.

Vi søgte derfor gennem Vejle Provsti og Haderslev
Stift, kirkegårdskonsulenten om tilladelse til at styne
træerne, da man i det kirkelige system ikke bare lige
går i gang med et sådant projekt uden den fornødne
tilladelse. Vi fik imidlertid afslag, men i vores ansøgning havde vi nævnt, at vi for flere år siden havde
”løftet” trækronerne for at skabe bedre indblik til
kirken, og i svaret fra konsulenten, blev dette omtalt
positivt. Da vi således ikke kunne opnå tilladelse til
at styne træerne, blev en yderligere hævning af trækronerne, den ”kattelem”, vi valgte at benytte os af.
I samarbejde med skovfoged Thomas Vallentin fra
”Skovdyrkerforeningen Syd”, som passer kirkens skov,
fik vi lavet en handlingsplan. Oprindeligt var det
meningen, at arbejdet skulle udføres med motorsav
fra en teleskoplift, men da der i Lunderskov ligger en
skovskole, hvor unge mennesker kan uddanne sig til
skovarbejdere, blev denne kontaktet, da vi kunne tilbyde en fantastisk ”kravlegård” i forhold til at øve sig
i træklatring i relation til arbejde i skoven.
Som tidligere nævnt er der nu kommet blade på træerne, og kirken står fuldt synlig og flot indrammet af de
to rækker træer. Der er derfor god grund til at lægge
vejen forbi og nyde synet, og til efteråret vil det bare
blive så flot med uhindret indblik til den belyste kirke.

Selvom vi ikke er meget for at indrømme det, må
vi erkende, at den løsning vi, blev nødt til at vælge,
er den bedste i forhold til træernes udseende nu. En
styning ville ganske vist have været mere effektiv og
haft en længere tidshorisont inden arbejdet skulle
udføres igen, men der er også den ulempe, at træerne
efter en styning i hvert fald i et par år vil ligne et
”skovdødsmonument” med næsten nøgne strittende
grene. Det er muligt at en styning senere kan blive
aktuel, men i givet fald vil dette nu ligge adskillige år
ud i fremtiden.
Henning M. Nielsen, kirkeværge

Egtved kirkegård
i fremtiden
Danmarks kirkegårde ændrer udseende, hvad enten vi
bryder os om det eller ej. Der er på kirkegårdene større
eller mindre områder med tomme gravsteder. Hvad
stiller vi op med dem?

Vi har i Egtved, i lighed med andre sogne rundt
om i landet, oplevet en tendens til, at antallet af
kistebegravelser falder i forhold til antallet af urnebegravelser, dog med større eller mindre udsving fra
år til år. Selvom der ikke er noget til hinder for at
nedsætte urner i de traditionelle kistegravsteder, som
ligger rundt om kirken - den del vi benævner som
kirkegårdens ”gamle” afdeling - bliver langt de fleste
urner nedsat i den ”nye” afdeling, som ligger vest for
kapellet. Det har den konsekvens, at der bliver stadig
flere ubenyttede gravsteder i den gamle afdeling efterhånden som fredningstiderne (25 år for kister/10 år
for urner) udløber, medmindre man vælger at forlænge sin brugsperiode.

