Jægerspris 7. juli 2020

Kirkerne er åbne igen
Her kan du læse om, hvordan vi fejrer gudstjenester og kirkelige
handlinger i denne tid:

Der er sprit til rådighed i kirkens våbenhus, så alle spritter
hænderne af, før vi træder ind i kirkerummet.
Der anvises pladser i kirkerne med 2 meters mellemrum for at undgå
smittespredning ved sang. Undtaget er samboende, som naturligvis
gerne må sidde sammen på kirkebænken.
Gerlev kirke genåbnes med et loft på 50 personer i kirken.
Draaby Kirke genåbnes med et loft på 55 personer i kirken.
Skoven kirke genåbnes med et loft på 32 personer i kirken.

Kirkedøren lukkes, når antallet er nået.
Højmesser og altergang
Højmesserne er forkortet til to bibelske læsninger, og vi fejrer
altergang sammen med god tid til hvert enkelt alterbord. Antal
personer pr. alterbord er markeret tydeligt, og bliver italesat af
præsten under gudstjenesten. Altergangen gennemføres, så
afstandskravet på 1 meter samt hygiejneforskrifter overholdes.
Dåb
Ved højmesser er der plads til én dåb med et dåbsfølge på 25 i Gerlev
og Draaby kirker, og et dåbsfølge på 15 i Skoven kirke. Ved
lørdagsdåb fordeles pladserne imellem dåbsfølgerne.

Konfirmation
Antal gæster pr. konfirmand aftales for hver enkelt konfirmation.
Bisættelser og begravelser
En del af bisættelsen eller begravelsen foregår på kirkegården, når
kisten efter ceremonien i kirken eller kapellet enten kører afsted i
rustvognen, eller sænkes ned i graven efterfulgt af jordpåkastelsen.
Her kan de personer, der har deltaget i kirken, naturligvis deltage,
men der vil også være mulighed for, at andre personer slutter sig til
følget som en del af begravelsen eller bisættelsen på kirkegården.
Det bemærkes i den forbindelse, at reglen om, at der maksimalt
må tillades adgang for en person pr. fire kvadratmeter gulvareal,
ikke gælder udendørs. Det anbefales, at alle er opmærksomme på
at holde afstand i overensstemmelse med anbefalingerne fra
sundhedsmyndighederne.

Salmebøger og sangblade
I vores kirker gør vi brug af salmebøger ved højmesser, mens vi
ved kirkelige handlinger gøre brug af sangark. Vores kordegn
sørger for kopiering af sangark, og det vil være kirketjeneren, som
iført handsker, deler sangark og salmebøger ud til kirkegængerne.

Kirketjener og præst er til stede i kirkerummet og hjælper alle med
at overholde ovenstående retningslinjer på en måde, så vi
allesammen kan føle os både velkomne og trygge i kirken.
Se sundhedsmyndighedernes anbefalinger
her: https://www.sst.dk/da
NB! vores kirker er vejkirker, hvorfor du frit kan sætte dig ind og
nyde kirkerummet i dagtiden. Husk at spritte af, før du træder ind.
På vegne af menighedsråd og præster ved Gerlev, Draaby og Skoven pastorat

