Bering, Kristi Himmelfartsdag, 2020

Kære alle i Bering Valgmenighed.

Glædelig Kristi Himmelfart og stort tillykke med den og med, at vi nu
også har fået mulighed for, at vi igen kan mødes i vores kirke og fejre
gudstjeneste sammen, Pinsedag, den 31. maj, kl. 10.00.
Vi kan være sammen, hver for sig.
Jeg er ikke i tvivl om, at vi hver især kan tage ansvar for at passe på os
selv og hinanden.
Dog er der naturligvis nogle forholdsregler, jeg skal oplyse om:
Der kan være 52 gudstjenestedeltagere.
Det er yderst sjældent, vi er flere samlet til en gudstjeneste.
Vi regner derfor ikke med, at det bliver nødvendigt at afvise nogen.
Thomas Bent Andersen vil stå uden for kirken og være behjælpelig med
råd og anvisninger.
Man bedes gå ind og ud af kirken hver for sig.
Vi må desværre undgå at give hinanden håndtryk.
De, der plejer at være sammen, kan selvsagt følges ad og sidde ved
siden af hinanden.

På salmebogshylden vil der være placeret en desinfektionsflaske og
papir til aftørring.
På kirkekaffebordet vil der stå bægre med en oblat og bægre (med låg),
hvor der er skænket vin samt servietter.

De, der ønsker at deltage i nadvermåltidet, bedes hver især tage et sæt
med sig derhen, hvor man sætter sig.
Der vil blive lagt et antal (afsprittede) salmebøger ud på hver anden
bænk, hvor man kan sidde.
Vi skal sidde med en meters afstand – fordelt således, at man sidder
forskudt i forhold til dem, der sidder på bænke foran og bagved.
Igen: man må gerne sidde ved siden af sine nærmeste.
Gudstjenesten vil forløbe næsten som sædvanligt. Det vil sige, at vi står
op på de sædvanlige tidspunkter under gudstjenesten.
Når vi skal synge, kan vi forsøge at synge i ”lidt skæve” retninger.
Men: I modsætning til sædvanlig, bliver vi siddende under
nadverindstiftelsesordene.
Dermed kan vi spise brødet og drikker vinen samtidigt.
De, der ikke ønsker at deltage i nadvermåltidet, bliver blot siddende.
Salmebøgerne skal efterlades på bænkene, når gudstjenesten er forbi.
Vi skal undgå at give hinanden håndtryk, men vi kan sagtens stå uden
for kirken efter gudstjenesten og få en lille snak – med den der
meters afstand mellem os.
Jeg er sikker på, vi alle glæder os rigtig meget til at mødes og fejre
gudstjeneste sammen.

De venligste hilsener til jer alle
Margrethe

