Bering den 20. december 2021
Til
Bering Valgmenigheds medlemmer
Jeg havde håbet, at den seneste medlemsorientering havde været den sidste inden jul. Men sådan
skulle det ikke være, - der er som bekendt kommet nye retningslinjer og i det følgende er anført
hvad det betyder for Bering Valgmenighed.
Gudstjenesten juleaftensdag kl. 15.00
Der er julegudstjeneste men på nogle punkter vil den være anderledes.
- Vi må højst være 85 i kirken. Der vil ikke være tilmelding eller lignende. I princippet vil det
være ”først til mølle”. Ved indgangen vil vi sikre, at dette tal overholdes.
- Alle kirkebænke kan benyttes, men vi opfordres til at holde bedst mulig afstand.
- Vi skal bære mundbind når vi bevæger os i kirken.
- Under julegudstjenesten er der en særlig opfordring i retningslinjerne til, at kirkegængerne
beholder mundbindet på, også når vi synger.
- Vi skal holde afstand til andre når vi går ind og ud af kirken.
Højmesserne Første Juledag kl.10.00 og
Nytårsgudstjeneste søndag den 2. januar 2022 kl. 15.00
-

Vi må højst være 85 i kirken.
Alle kirkebænke kan benyttes, men vi opfordrer til at holde bedst mulig afstand.
Vi bærer mundbind når vi går ind og ud af kirken.
Der er altergang, - der er orienteres omkring det i kirken
Vi skal holde afstand til andre når vi går ind og ud af kirken.

Nytårskuren efter nytårsgudstjenesten søndag den 2. januar 2022 er aflyst.
Vi skal passe på hinanden.
Jeg håber meget, at vores gudstjenester i julen kan gennemføres. Men det kræver at vi til
gudstjenesterne har både præst, organist og kirketjener/kirkesanger. Det håber jeg meget vi har
alle dage, men jeg syntes smitten på det sidste har bevæget sig tæt ind på os.
Sker der ændringer i vores gudstjenester vil jeg hurtigst muligt sende mail ud til alle.
Som jeg gjorde i sidste mail, vil jeg igen ønske alle en rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår.
På vegne af bestyrelsen
Thomas Bent Andersen

