Ravnsbjergkirken og coronareglerne pr. 9. januar
Folkekirken er nu igen åben, men er underlagt regler fra kirkeministeriet som løbende opdateres. Kirkens
rum og sognegårde er pt. underlagt forsamlingsforbuddet på 5 personer, når der ikke er gudstjeneste. I
forbindelse med gudstjenester er vi til gengæld underlagt et afstands- og kvadratmeterkrav, som betyder at
vi må være 53 personer samlet.
Kirkeministeriets regelsæt opfordrer til lokale løsninger for at leve op til kravene og det betyder helt
konkret at vi i Ravnsbjergkirken har inddraget vores mødesal til kirkeskib for at få flere kvadratmeter og
mere afstand imellem os. Vi har ændret vores stoleopsætning så der nu er tre meter imellem
stolerækkerne. Vi må ikke synge fællessang og der fejres ikke nadver. Gudstjenester og kirkelige handlinger
må max. vare 30 minutter. Alle øvrige aktiviteter er aflyst. Salmebøgerne kommer i karantæne efter brug så
de hviler i tre døgn mellem handlingerne. Hvis vi har flere dage i træk med tjenester, så benytter vi
salmeark i stedet, som vi trykker til lejligheden. Vores kor har fået en ny opstilling på pulpituret, så der er to
meter imellem alle koristerne.
Der er opstillet sprit ved alle vore indgange og vi er ekstra opmærksomme på rengøring af især
kontaktflader. Endelig er vi særligt opmærksomsomme på afstand i vores våbenhus. Her kan vi nemt
komme til at stå for mange mennesker for tæt samlet.
Der er indført krav om mundbind på alle offentlig tilgængelige arealer. Det vil sige at der skal bruges
mundbind når man går ind i kirken eller i sognegården. Når man sætter sig må mundbindet gerne fjernes. Vi
har indkøbt ekstra mundbind som vi udleverer gratis, hvis du skulle have glemt at tage et med, når du
kommer i kirken.
Alt dette fortæller vi for at klargøre, at vi gør alt hvad vi kan for at vise ansvarlighed og for at gøre det så
trygt og sikkert som muligt at komme i kirken. Skulle I alligevel have spørgsmål, så er I altid velkomne til at
kontakte os.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Ravnsbjergkirken.

