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Særligt i et område nord for kirken er der mange
tomme gravsteder. Vi har i menighedsrådet gennem
nogle år fulgt denne udvikling og drøftet, hvordan
vi på sigt evt. kan ændre på udseendet og brugen
af denne del af kirkegården. På de to kort ses hhv.
det indrammede område, som vi på sigt ønsker at
ændre på, og et detailkort, som giver et overblik over
omfanget af tomme gravsteder, hvor de sorte felter
markerer de tomme gravsteder. Som det ses er dette
ganske betragteligt.

Vi kunne forestille os at fjerne nogle af hækkene og
etablere flere sammenhængende grønne/beplantede
arealer som oaser evt. med bænke, hvor der er plads
til en stille stund. En mulighed kunne også være at
udlægge noget af arealet til urnebegravelser med plade
i plæne.
Et faktum er, at disse evt. ændringer ikke sker fra dag
til dag al den stund, at der er gravsteder som først
udløber med udgangen af år 2041, hvis de da ikke
forlænges yderligere til den tid. Det er i øvrigt ikke
et must, at hele arealet skal være frilagt. Ændringerne
kan, måske endda med fordel, foretages etapevis over
tid.
Henning M. Nielsen, kirkeværge

Kirkegårdsvandring
Torsdag den 30. august kl. 18.30 inviterer menighedsrådet til en aftentur på kirkegården. Der vil blive
lejlighed til at se og høre mere om planerne for kirkegården, ligesom der vil blive fortalt mere generelt om
kirkegården og forskellige begravelsesmuligheder på
Egtved kirkegård. Efter kirkegårdvandringen er der
aftenkaffe i Kirkehuset.
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Hvordan og hvornår vi påbegynder ændringer, kan
vi endnu ikke give et bud på, men en forudsætning
for på sigt at kunne omorganisere området er, at vi
ikke her tager tomme gravsteder i brug ved nybegravelser, men henviser til andre afsnit på kirkegården.
Vi vil gerne på det kraftigste pointere, at vi under
ingen omstændigheder hverken kan eller vil begrænse
eksisterende gravfæsteres(brugeres) ret til at foretage
nybegravelser eller evt. forlænge deres brugsret over
et gravsted, når det udløber. Der knytter sig mange
minder til et gravsted, hvilket vi har stor respekt for,
så vores tiltag gælder alene gravsteder, som ikke er i
brug. Vi har forud for beslutningen konsulteret såvel
Vejle Provsti samt kirkegårdskonsulenten og fået
deres anbefaling af vore planer.

Som området fremstår nu, er der mange ”bare” pletter, nogle med en busk eller to, andre blot med grus.

Kirkebilen har kørt
sin sidste tur

Den hidtidige ordning med kirkebilen, som har kunnet bestilles til gudstjenester og andre arrangementer
er ophørt pr. 1. maj 2018. Taxifirmaet har ikke længere de fornødne ressourcer til rådighed.
Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at finde
alternative muligheder, blandt andet om der er en
række personer i sognet, som vil stille sig til rådighed
i en samkørselsordning – altså personer, man ville
kunne kontakte telefonisk, for at blive bragt til og fra
gudstjenesten og andre arrangementer i kirken og i
Kirkehuset.
Hvis man vil tilbyde sig i samkørselsordningen – altså
lægge bil til engang imellem – og være med på en liste
over frivillige, som brugere af en sådan ordning vil
kunne henvende sig til, bedes man kontakte menighedsrådets formand, Hans Peter Jørgensen på tlf. 40
81 23 32 eller mail formand@egtvedkirke.dk

Sommertid
Vi lukker nu ned for aktiviteterne, og vender tilbage med mange arrangementer i sensommeren og til
efteråret. Som nævnt er der kirkegårdsvandring sidst i
august, og i begyndelsen af september er der i kirken
fyraftenssang ved Dorte Schnegelsberg. Senere i september kommer Henrik Bækgaard i Kirkehuset med
sit foredrag ”Kristendommen – en ustyrlig masse”.
Dette foredrag var planlagt og annonceret til februar
i år, men måtte aflyses på grund af sygdom. I oktober
er der spændende arrangementer både på Biblioteket
og i Kirkehuset. På biblioteket er menighedsrådet
medarrangør af et foredrag med digteren Søren Ulrik
Thomsen, og i Kirkehuset er der senere på måneden
klassisk koncert med Ramez Mhaanna og Kehan
Zhang, to unge musikere, som har dannet en klaver- og violinduo. Den første november vises Nils
Malmros’ fim ”Sorg og glæde” i Kirkehuset, og ugen
efter står Inger-Lise Overgaard for fyraftenssangen i
kirken. Endvidere er der i november salmesangsaften i
kirken, hvor Anna Kathrine Pedersen og Oluf Nyborg
vil præsentere nogle af salmerne fra salmebogstillægget ”100 salmer” og lægge op til fællessang.
Og så vender vi jo også tilbage med gudstjenesterne og
musikarrangementerne for børnefamilier, efter samme
koncept som tidligere, nemlig en halv times tid i kirken efterfulgt af fællesspisning i Kirkehuset.
Alle arrangementer vil blive fyldigere omtalt på kirkesiden i Egtved Posten efterhånden som tiden for
arrangementerne nærmer sig, og vil i løbet af sommeren blive lagt på kirkens hjemmeside.

