
 
 
 

onsdag den 20. maj 2020 
 

 

Genåbning på søndag - første fase på vej mod normalen J  
 

Vi glæder os over at kunne mødes igen, på trods af de begrænsninger der stadig er pålagt 
kirkerne. Disse retningslinjer fra vores side er ikke skrevet ud af frygt, med ud fra fornuft 
og ansvarlighed - jævnfør de givne retningslinjer, som alle trossamfund har modtaget fra 
regeringen.  
 
Kirkecenter Livets Kilde åbner i Esbjerg og Varde på følgende måde: 
 
Til gudstjenesten tager vi både Café og kirkesal i brug, med plads til maksimum 85 personer 
i Esbjerg og 60 personer i Varde. Vi kan blive nødt til at afvise personer, hvis der skulle 
komme flere personer til gudstjenesten, end dem vi har plads til. 
 
• Kirken åbner 15 minutter før gudstjenestestart. 
• Der er ikke kaffe eller andet før eller efter gudstjenesten. 
• Husk at spritte af - der vil være håndsprit ved indgangen. 
• Undgå at bruge garderoben - tag dit overtøj med ind eller lad det blive i bilen. 
• Undgå kø og gruppedannelser samt knus og kram, hvor 1 meter-reglen kan blive brudt. 
• Ved ankomst sætter man sig direkte ind i salen/caféen på de angivne pladser. 
• 1 meter reglen gælder - både før og efter mødet. 
• Fordi vi synger, skal vi sidde med 2 meters afstand under gudstjenesten. 
  - dog skal personer fra samme husstand ikke overholde disse regler, men skal  
  sidde på samme række sammen! 
 
• Det er desværre ikke tilladt at afholde børnekirke, derfor skal alle børn, der  
  kommer med, sidde hos deres forældre, og de må ikke bevæge sig rundt i lokalerne.  
 
• Undgå så vidt muligt brug af toiletterne, med mindre ”du skal”… 
• Bøn før mødet er kun forbeholdt lovsangsgruppen og teknikerne, der i forvejen  
  mødes før til øvelse og opsætning. 
 
• Vi sender stadig LIVE-stream gudstjeneste kl. 11:00 fra Esbjerg. 
 
Hvis du er i en risikogruppe eller ikke føler dig tryg ved at komme i kontakt med mennesker, 
selv under disse rammer, så vælg at blive hjemme og følg os på LIVE-stream. 
 
Dette er gældende til og med søndag den 7. juni 2020 – altså de næste 3 søndage… 
 
 

 


