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Aftenvandring på
kirkegården
Torsdag den 2. juni arrangerer menighedsrådet en
vandring på kirkegården i Egtved. Kirkegårdsleder
Orla Pedersen vil vise rundt på kirkegården, hvor
der bliver mulighed for at høre om de forskellige
afdelinger. Egtved kirkegård er opdelt i to hovedområder, nemlig hhv. den gamle og den nye kirkegård.
Sidstnævnte blev indviet i 1978. Den nye kirkegård er
endvidere inddelt i flere forskellige underafdelinger,
som det bliver muligt at besøge på kirkegårdsvandringen.
Som optakt til kirkegårdsvandring vil provst Leif
Arffmann, Vejle provsti fortælle om dansk kirkegårdskultur før og nu. I den seneste årbog for Haderslev
Stift har Leif Arffmann, som i en længere årrække var
formand for Foreningen for Kirkegårdskultur, skrevet
et indlæg om dansk kirkegårdstradition. Hér påpeger
han, at den danske kirkegårdstradition er i fare for at
smuldre, hvilket blandt andet skyldes nye livsformer,
ændrede økonomiske forhold samt følelsesmæssige
ændringer og udvikling.
Også pasningen af gravsteder på kirkegårdene har
ændret sig markant i løbet af de senere år. Hvor
det tidligere i høj grad var en opgave for efterladte
familiemedlemmer at vedligeholde gravstederne, er
det blevet langt mere almindeligt, mod betaling, at
lade kirkegårdspersonalet stå for vedligeholdelsen.
Det hænger blandt andet sammen med, at vi i forbindelse med uddannelse og jobs flytter langt mere
end tidligere, og derfor ikke i samme grad er bundet
til ”hjemsognet”. Muligheden for eller overskuddet til
at passe et fjernt gravsted ligger ikke længere ligefor.
Også selve udformningen af og strukturerne på
kirkegårdene har ændret sig gennem årene. Mange
kirkegårde er med Arffmanns udtryk blevet for store,
fordi stadigt flere vælger urnegravsteder frem for
kistegravsteder. Endvidere ses nu oftere græsplæner
med fællesgrave i stedet for de tidligere mere pasningskrævende beplantninger rundt omkring på de
enkelte gravsteder.

Gravstenenes udformninger og inskriptioner er også
ændret. Traditionelt har en gravsten eller et gravminde fortalt noget om den afdøde person. Især
afdødes tidligere erhverv var ofte før i tiden indgraveret på gravstenen. Det gjaldt måske navnlig på
de større bykirkegårde. Et kig på gamle gravsten på
Egtved kirkegård afslører nemlig ikke mange titler og
udmærkelser på gravstenene. Men at der generelt er
tale om en mere anonymiserende tendens på moderne
gravsten kan ifølge Arffmann skyldes, at ”af angst for
at virke pralende vælger mange i dag ingen inskription ud over navnet, eller en inskription, der kun
henvender sig til de indviede, som ’Far’, ’Kære Mor’,
’Putte’, etc.” Sådanne sparsomme inskriptioner synes
iflg. Arffmann næsten at være et fravalg af kulturel
sammenhæng.

Alt dette og meget mere bliver der mulighed for
både at høre om, se og diskutere, når vi mødes i
Kirkehuset torsdag den 2. juni kl. 18.30. Efter Leif
Arffmanns oplæg går vi sammen med Orla Pedersen
en tur på kirkegården, og vender derefter tilbage til
Kirkehuset til kaffe.
Stig Skat Andersen

Ny medarbejder
på kirkegården
Pr. 1. maj er Karsten
Rachlitz ansat som ny
medarbejder på Egtved
kirkegård. Karsten
Rachlitz er 59 år, bor i
Sdr. Stenderup, og har
tidligere været ansat på
kirkegården i Eltang.
Menighedsråd og personale ved Egtved kirke byder
velkommen til Karsten, og ser frem til et godt samarbejde.

Barselsvikar
i Øster Starup
Jeg hedder Dorte Buelund og er pr. 27. 05. ansat som
fungerende sognepræst ved Øster Starup Kirke, i forbindelse med Katrine Papsø Andersens barselsorlov.
Jeg får således også tilknytning til Egtved sogn. Begge
dele glæder jeg mig meget til!

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
5. maj kl. 9.00
8. maj kl. 10.00
15. maj kl. 10.00
16. maj kl. 11.00
		
22. maj kl. 9.00
29. maj kl. 10.00
5. juni kl. 10.00

Kr. Himmelfartsdag Katrine Papsø
6. s. e. påske Katrine Papsø
Pinsedag
2. pinsedag
Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven
Trinitatis søndag
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester
og alle sognemøder, koncerter m.v. Kirkebilen bestilles
på tlf. 75 55 18 62

EGTVED SOGN
Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Katrine Papsø Andersen
Egelandvej 10,
Øster Starup
Tlf. 75 55 31 66
Email: kpa@km.dk
Organist:
Anna Kathrine Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 20 99 83 37
Kirkesangere:
Oluf Nyborg
Præstevænget 10
Tlf. 30 27 40 41

Mette Gustavsen
Gummesmarksvej 11
6740 Bramming
Tlf. 91 55 91 16
Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Rosenhaven 25
Tlf. 28 60 57 72
Kasserer:
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, Bølling
Tlf. 20 91 99 20
Kirkegårdsleder:
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2
Tlf. 75 55 23 17
www.egtvedkirke.dk

Forårskoncert i kirken

Det er mange år siden, jeg blev færdig med min
uddannelse. Det var dog ikke lige præstegerningen,
der kaldte først. Jeg har en lang arbejdserfaring
indenfor udsatte området, hvor jeg har været ansat på
forskellige projekter, der har haft til formål at udvikle
indsatsen i forhold til udsatte og marginaliserede borgere. Jeg har tidligere også arbejdet en hel del indenfor
turisme.
På et tidspunkt fik jeg imidlertid mulighed for at
blive hjælpepræst ved en grundtvigsk valgmenighed
og hoppede ud i det - med stor begejstring! Jeg kom
derfor ind på et nyt spor i livet - og synes det er fantastisk givende og udfordrende at være præst. Jeg har
arbejdet lidt som præst rundt omkring, men har ikke
noget ønske om at søge et fast embede, da jeg utrolig
godt kan lide at komme rundt og samle erfaring og
inspiration i forskellige sogne. Så jeg er meget glad og
forventningsfuld over, at jeg har fået chancen for at
virke hos jer.
Jeg bor i Vejle, sammen med min mand og datter.
Jeg ser frem til samvær og samarbejde og vil glæde mig
til at lære jer og sognene at kende.
Dorte Buelund

Torsdag den 12. maj kl. 19.30 er der forårskoncert ved Tågelundkoret. Det bliver en koncert med
en blanding af udenlandske og danske forårs- og
sommersange. Efter koncerten er der en kop kaffe i
våbenhuset.

Anden pinsedag
Mandag den 16. maj, anden pinsedag, er der igen
friluftsgudstjeneste i Vejle kl. 11.00. Temaet for gudstjenesten er ”Kirken er på vej”. Gudstjenesten finder
sted i Skyttehushaven, Tirsbæk Strandvej 2. Efter
gudstjenesten vil der være mulighed for at nyde sin
medbragte mad i haven. Medbring gerne siddeunderlag. Skyttehuset og isboden er i øvrigt åben.

