NYT FRA EGTVED KIRKE

www.egtvedkirke.dk

Alle helgens dag
Vi nærmer os Alle helgens dag, som i kirkeåret falder
den første søndag i november. Dagen har, ikke mindst i
de senere år, fået det særlige ved sig, at vi på denne dag
mindes vores døde.
I en af de bibelske tekster til Alle helgens dag siger Jesus
til disciplene, ”I er verdens lys”. Ord, der passer godt ind i
sammenhængen en Alle helgens dag i 2019, og som vi kan
føle os tiltalte af. For det er jo sådan, vi mindes og mærker.
At der var mennesker, som med deres måde at være på
gjorde livet rigere og større for os, end det ellers ville have
været. Var lys for os.
Vi mindes, trods søndagens navn, ikke helgener. Men vi
mindes mennesker, som har levet på godt og ondt, som har
givet os del i noget, vi ikke ville have været foruden.
Lyset fra dem – alt, hvad de har givet os og lært os – alt
det, giver Alle helgens dag os mulighed for at huske på,
takke for og holde fast ved.

afslutning. Hvor går jeg hen, når jeg går bort? Hvem skal
jeg tale med om døden, når det ikke er noget, vi plejer at
tale om i familien? Kan jeg komme til alters? Salmer og
begravelsesforløbet i kirken.
Hvordan er det at være døende på plejehjemmet? Hvordan
gives kvalificeret pleje? Hvordan med de pårørende? Og
hvad sker der på plejehjemmet, når døden er indtrådt?
Hvornår kan der blive begravelse? Hvilken kiste skal der
vælges? Skal det være jordbegravelse eller kremering? Hvad
koster det at blive begravet?
Hvem skal arve? Hvad betyder det at sidde i uskiftet bo?
Skal jeg skrive testamente?
Bedemand Jesper Andersen, advokat Claus Rasmussen,
centerleder Tove Kristensen, plejecenter Hejlskov og sognepræst Stig Skat Andersen kommer med oplæg og forsøger
at besvare ovenstående og andre spørgsmål, der måtte opstå
i forbindelse med døden.

Fyraftenssang i kirken –
og offentligt menighedsmøde med aftensmad

Alle helgens dag kan hjælpe os til at se og blive mindet om,
at der var mennesker, som med hver deres spredning af det
livgivende lys gav os indsigt og viste os veje af betydning.
At der har været nogle, som også har fået os til at lyse.
At miste kan være som at få slukket verdens lys. Men lidt
efter lidt erfarer de fleste, at de døde stadig lyser, skønt de
ikke er her på jorden mere. Undertiden kan de stå som
lyslevende for os. Lyset er måske svagere end før. Men
stadig lyser de op, så vi kan leve vores liv i lyset af dem, og
dét, de var og gav.
Og mens vi så lever det hér liv, hvor alting ind imellem kan
blive uoverskueligt, mudret og gå helt i sort, har vi lov at
tro på og finde trøst i, at den døde er hos Gud, og at vi også
engang skal være der, når vi ikke er her mere.
Alle helgens gudstjenesten søndag den 3. november kl.
14.00 er tilrettelagt som musik- og mindegudstjeneste. I
løbet af gudstjenesten nævnes navnene på døde og begravede i Egtved sogn siden sidste Alle helgens dag, og der
bliver bedt en kort bøn for dem og deres efterladte.
Stig Skat Andersen
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anden, kastes et nyt lys over ens eget liv, som pludselig kan
ændre synet på én selv, og ikke mindst det liv, man lever.
Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere
filmen.

Onsdag den 13. november kl. 17.00
Mette Gustavsen har udvalgt en række sange og salmer,
som vi skal synge i løbet af den halv times tid, som fyraftenssangen varer. Undervejs knyttes kommentarer til sangteksterne og melodierne.
Efter fyraftenssangen er der offentligt menighedsmøde i
Kirkehuset med aftensmad.
Menighedsrådet vil redegøre for regnskab og budget, ligesom der vil blive fortalt om menighedsrådets virksomhed i
det forløbne år og orienteret om den planlagte virksomhed
i det kommende år.
Menighedsrådet sørger for pizza og vi håber, at mange har
lyst til at høre om og debattere menighedsrådets arbejde
og planer.

Filmaften i Kirkehuset
Torsdag den 21. november kl 19.00.
Vi skal se den prisbelønnede film: ”De urørlige”.
Charlotte Locht, født og opvokset i Egtved og nu sognepræst i to vestjyske landsogne, introducerer filmen.

Temaaften i Kirkehuset onsdag den 6. november
kl. 19.00
Der melder sig mange spørgsmål, når livet går mod sin

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE

Filmen handler om noget så jordnært som et venskab, der
på uventet vis dukker op i to mænds liv. Erfaringen af
den drejning, som livet kan få, når man pludselig oplever
uventet venskab og fællesskab - det er lige præcis dét denne
aften kommer til at handle om. Når der ved mødet med en

