Ravnsbjergkirken og coronareglerne
Folkekirken har heldigvis været genåbnet i et stykke tid. Det er vi rigtig glade for. Men ikke alt fungerer,
som det gjorde før covid19 kom til Danmark.
Folkekirken er underlagt regler fra kirkeministeriet, som løbende opdateres. Kirkens rum og sognegårde er
ikke underlagt forsamlingsforbuddet, men til gengæld et afstands og kvadratmeter-krav, som i de fleste
kirker betyder at desværre ikke må være særlig mange i kirken.
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 to meter i mellem
stolerækkerne, og der skal være tre stole imellem personer som ikke er i smittekæde sammen.
Vi må heller ikke længere mødes om alterbordet, som vi plejer, i stedet deler vi nadveren ud i stilhed på
stolerækkerne.
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 vores våbenhus. Her kan vi nemt komme til at stå for mange
mennesker for tæt samlet. Dette undgår vi ved at have flyttet kirkekaffen (som nu udelukkende udskænkes
af frivillige med handsker på) ud på kirkepladsen, ved at vi præster ikke står ved døden indtil kirkesalen,
men ved den store kirkedør når vi siger farvel. Og før og efter en handling henviser vi folk til at gå ind i
kirkerummet og ikke samles i våbenhuset.
I skrivende stund er der netop indført regler om brug af mundbind, og disse gælder også i folkekirken.
Når man kommer til kirken, skal man have mundbind eller visir på, indtil man sidder på sin plads - så må
mundbindet tages af igen.
Personalet bruger også visir/mundbind når vi går omkring og når vi tager imod jer. Præsten bruger ikke
mundbind, når vi står for alteret eller når vi prædiker ved en gudstjeneste eller en handling.
Hvis man har glemt at medbringe et mundbind, har kirken købt ekstra, så man kan få et udleveret.
Ovenstående gælder selvfølgelig ikke kun gudstjenester og kirkelige handlinger, men også kirkens
arrangementer og øvrige aktiviteter. Alle kirkens rum er blevet opmålt, og der er sat skiltning op med antal
personer per rum. De aktiviteter der plejede at foregå i kirkens mødesal, er nu flyttet til selve kirkerummet
og vi serverer udelukkende mad og drikke persons anrettet og efter forskrifterne.
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.

