Kære menighedsråd, personale og præster

Sundhedsmyndighederne har i går eftermiddag skærpet retningslinjerne for folkekirken.
Med omgående virkning gælder:
Gudstjenester må max vare 30 minutter
Ingen sang i kirkerne
Folkekirkens task-force blev indkaldt sidst på eftermiddagen d.23.12., biskopperne holdt derefter møde,
kl.20 var der møde med kirkeministeren, kl.21. mødtes stiftes provster med biskoppen. Alt imens svirrede
nyhederne. Her vidste man åbenbart mere end os andre på et tidligt tidspunkt.
I har på baggrund af sundhedsmyndighedernes udmelding modtaget en mail fra biskoppen i går aftes, der
betyder:
Gudstjenester anbefales aflyst til og med 3.1. Beslutning om aflysning kan træffes I enighed
mellem den præst, der har gudstjenesten, og menighedsrådsformanden.
Der må ikke synges
Udendørstjenester, drive-in gudstjenester og virtuelle gudstjenester kan gennemføres
(med sang med afstand)
Kirkerummene kan holdes åbne for personlig andagt
Andagter / gudstjenester på max 30 min kan gennemføres (uden sang)
Dåb, begravelse, vielse kan gennemføres (uden sang)
I flg. Sundhedsmyndighederne er det mutationen af virus fra England, der er årsag til skærpelsen af
retningslinjerne. Baggrunden for beslutningen om, at anbefale aflysning er, at de skærmede retningslinjer
reelt først kunne udmeldes efter ministermødet d.23.12. om aftenen, altså 12 timer før de første
juleaftensgudstjenester.
Det her er meget, meget trist! Der er arbejdet hårdt for at få julens gudstjenester til at forløbe ordentligt og
forsvarligt, og nu blev det hele så afblæst i 11.time. Nogle af jer vil måske tænke, at det er at overreagere,
andre er måske lettede, andre igen at de kunne have nået at tilpasse sig ændringerne. Det sidste er stadig
en mulighed. Forløbet og kommunikationen har været dybt frustrerende! Men som jeg ser det, er vi med
anbefalingen til at aflyse lettet fra den byrde at skulle gøre det med så kort varsel.
Jeg ved, at der også, før den seneste udmelding, har været stor og dyb uenighed om, hvorvidt det var
forsvarligt at gennemføre julens gudstjenester. Jeg håber virkelig, at vi, når alt det her er overstået ikke står
tilbage som en dybt splittet folkekirke!
Og så håber jeg, at I, trods det her, må bevare frimodigheden til at bære juleevangeliet ud på de vilkår, der
nu er.
Måtte Guds engels ord: ”Frygt ikke! Glæd jer! En frelser er født.” også denne jul få indgang i vores hjerter!
Med ønske om en glædelig jul til jer alle
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