Provstens udtalelse til Jydske Vestkysten den 24.12.20
Anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne er det vigtigste, og det gælder om at overholde dem til punkt
og prikke. Det fastslår Grete Wigh-Poulsen, der er provst i Kolding. Men hun er frustreret over, at man
skærper kravene så sent i forløbet - nemlig lille juleaften - at det blev nødvendigt at anbefale kirkerne helt
at aflyse deres gudstjenester den 24. december og hen over julen, med mindre de eksempelvis holdes
udendørs, eller de holdes uden salmesang.
- Når det sker ændringer så sent, er det ikke let at sadle om, for det er mange mennesker, som er involveret
i at ændre på det, man har planlagt, siger Grete Wigh-Poulsen.
Ifølge hendes meldinger er det blot en håndfuld sogne, som i Kolding Provsti har valgt at holde
julegudstjeneste indenfor de nye, skærpede anbefalinger, der blev meldt ud sent på aftenen den 23.
december.
- Min følelse er, at vi bliver ladt lidt i stikken fra myndighedernes side. For indtil den 23. december har vi
fået at vide, at vi kunne holde julens gudstjenester på en forsvarlig vis. Vi retter selvfølgelig ind, hvis det
ikke er tilfældet alligevel, men det havde været rart at vide den 22. december i stedet. Det havde gjort en
stor forskel. Også i forhold til kommunikationen. Man kan jo ikke regne med, at folk sidder lille juleaften og
læser mails, for da er de fleste i en eller anden form for familiehygge. Ikke mindst kirkens folk som har
planlagt, at de skal på arbejde de kommende dage, siger provsten.
De skærpede krav betyder blandt andet, at der ikke må synges til gudstjenester, og de må højst vare 30
minutter. Derfor forventer Grete Wigh-Poulsen, at de mange aflysninger den 24. december bliver fulgt op
af yderligere aflysninger hen over julen.
- Vores gudstjenester er bundet så meget op på at synge, at det er svært at forestille sig, at vi afholder dem
uden sang. I min egen kirke skal vi holde et møde, hvor vi kommer at overveje, hvad vi gør hen over julen,
siger provsten, der har tjenester i Skt. Nicolai Kirke.
Hun anbefaler, at man holder sig orienteret via sin lokale kirkes hjemmeside. Blandt andet fordi mange
trods alt holder gudstjenester, som transmitteres uden kirkegængere indenfor.
- Man kan lære noget af alt man erfarer, og det kan man også af dette forløb. Men lige nu er det bare
meget trist, og jeg er ked af det på vegne af alle dem, som skulle deltage i en gudstjeneste hen over julen.
Men sådan er det, og det må vi efterleve, siger Grete Wigh-Poulsen.
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