NY Forplads og adgangsstrøg på
Hylleholt Kirkegård.
Menighedsrådet ved Hylleholt kirke har i samarbejde
med Landskabsarkitekt MDL.MAA Charlotte Skibsted
og Brolæggermester Kaj Bøje Pedersen A/S etableret
en ny adgangsvej til kirken. Projektet blev sat i gang
den første uge i september 2019 og er forløbet rigtigt
godt, tidsplanen er blevet fulgt, selvom vejret har
drillet lidt. Menighedsrådet besluttede, at kirken
nødvendigvis måtte lukkes i byggeperioden af
sikkerhedsmæssige årsager. Gudstjenesterne har i
lukkeperioden været afholdt i Hylleholt Sognehus. Det
har fungeret rigtigt fint. Der blev serveret kaffe og te
efter gudstjenesterne, og man kunne få sig en hyggelig
snak i fællesskab. Kirken kunne åbnes igen lørdag d.
26. oktober 2019 i forbindelse med en børnekoncert.
Vi har haft et godt samarbejde med nabokirkerne,
således at dåb, en enkelt konfirmation, begravelser og
bisættelser har kunnet lade sig gøre.
Billede: Hylleholt kirke med ny brolægning.

Den tidligere menighedsrådsformand Arne Skovbæk
har fortalt, at dette projekt har været diskuteret i 25
år, og det er simpelthen Arne Skovbæk´s drøm, der er
gået i opfyldelse. Der er nu en brolagt let skrånende
adgangsvej nede fra hovedlågen og helt op til
kirkedøren. Denne ny adgangsvej gør det muligt for
kørestols- og rollatorbrugere at komme helt ind i
kirken. Den gør også, at håndtering af kister ifm.
begravelser og bisættelser lever op til
arbejdsmiljøreglerne. Anlægsarbejdet er smukt udført
med indlagt rødligt mønster i den gråblå brolægning.

Billede: Ny brolægning under udførelse.

Køge Bugt Anlægsgartner APS har sørget for beplantningen
af 8 nye træer, og skråningerne er beplantet med
guldjordbær og taks. De eksisterende 4 lamper er blevet
renoveret og har fået følgeskab af 8 nye lamper af samme
fabrikat. Det er dermed blevet mere sikkert at færdes på
kirkegården mellem de 3 låger efter mørkets frembrud.
Hylleholt kirke har ikke blot fået en stabil og sikker
adgangsvej, men også et stilfuldt adgangsstrøg, der med sit
smukke indlagte mønster favner kirken og leder
menigheden op til kirkedøren.

Billede: Terrænet hæves inde brolægningen begyndes.

