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D.8.jan. 2021
Kære menighedsråd, personale og præster
Der er, som I sikkert allerede er bekendt med, d.7. januar kommet nye retningslinjer for
folkekirken. Der kan afholdes gudstjenester og kirkelige handlinger også i den kommende tid.
Det betyder i hovedtræk:
Gudstjenester og kirkelige handlinger bør ikke vare mere end 30.min.
Arealkravet i kirkerne er skærpet til 1 person pr. 7,5 m2
Afstandskravet i kirkerne er skærpet til 2 m
For øvrige lokaler gælder forsamlingsloftet på max 5
Alle andre aktiviteter anbefales aflyst eller udsat
Det er en virkelig svær tid, vi er i! Vi ser ikke ens på det, der sker, og det er ikke
nødvendigvis det samme, der belaster os. Måske bliver de forskelle tydelige i disse dage. Som
jeg har skrevet før: Jeg håber, at I holder ud, og at vi holder sammen.
Det er stort ansvar at få lov til at holde kirkerne åbne for gudstjenester og kirkelige
handlinger i en tid, hvor en stor del af samfundet er lukket ned. Det ansvar kan veje tungt,
og nogle kan måske lige frem have svært ved at forstå, at vi ikke skal lukke. Som jeg ser det,
er det dog tegn på, at den opgave, som kirkerne løfter, anses for en væsentlig
samfundsopgave. Det kan vi næppe være uenige i. Evangeliets håb og trøst er højst tiltrængt
i disse dage.
Lige nu betyder det, at vi endnu engang skal indrette os på at gøre tingene på en anden
måde end vi plejer. Vi skal udvise stor, stor forsigtighed i alt, hvad vi foretager os. Det er
slidsomt! Det koster kræfter!
Derfor er det også min opfordring til jer alle, at I, indtil vi er helt sikre på, at vi kan se enden
på pandemien, tillader jer selv en pause fra planlægningen af kommende aktiviteter. Selvom
der som regel er stor glæde i den proces, tærer det tilsvarende på humør og kræfter, når
man endnu engang skal aflyse eller udskyde. Det kan godt være efteråret så bliver lidt
mindre begivenhedsrigt end vi helst så det. Men mon ikke at vi kommer til at trænge til ro til
den tid og vil finde stor glæde i bare at være sammen, hvis vi kan det?
På provstiets hjemmeside finder I en opdateret sammenskrivning af regler og retningslinjer
fra provstiets task-force. Der finder I også andre nyttige links: www.koldingprovsti.dk
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Vdr. Begravelser og bisættelser
Med den seneste begrænsning af antal i kirkerne til 1 person pr. 7,5 m2, er der i provstiet
kirker, hvor det kan blive meget svært at rumme selv en begravelse med ganske få
pårørende.
Generelt vil jeg anbefale, at præsterne, den alvorlige situation taget i betragtning, taler med
de pårørende om at begrænse antallet af deltagere ved begravelser mest muligt.
Udmeldingen fra statsminister og sundhedsmyndigheder efterlader ingen tvivl om, at vi skal
være restriktive med, hvor mange vi ser.
Men der vil være tilfælde, hvor der er grunde til, at der skal være flere deltagere ved
begravelsen end det antal, som de mindre kirker kan rumme. Det er mit håb og min
opfordring, at sognene i provstiet vil hjælpe hinanden med sikre, at der i de tilfælde kan
gøres aftale med en større kirke i nærheden.
Det giver personalemæssige udfordringer, det er jeg klar over, og jeg ønsker på ingen måde,
at der sker overbelastning af personalet. Præst og organist kan, tænker jeg, uden de store
foranstaltninger følge med til det sted, hvor begravelsen skal foregå. Om det samme kan lade
sig gøre for kirkebetjeningen er en anden sag. Det er jo de lokale, der kender rummene og
f.eks. rengøringsprocesserne. Men måske kan man hjælpe hinanden? Måske kan der
inddrages lokale vikarer?
Mht. økonomien i det: Det sogn, der udlåner kirken, kan afregne timebetaling for personale
med det mindre sogn. Alternativt kan sognet, der udlåner kirke efterfølgende søge 5% midler
for ekstraudgifter.
Jeg vil foreslå, at sogne med meget små kirker laver en stående aftale med et eller flere
sogne med større kirker med det samme, så alle er forberedte.

Med alle gode ønsker for den kommende tid og stor tak for alt jeres arbejde i sognene!
Grete

