Torsdag den 8. april 2021

Revurdering af muligheder for afholdelse af fysiske gudstjenester
At mødes og tilbede Gud som fælleskab er et centralt punkt i vores liv. Det er svært lige nu, og opleves
stadig som en udfordring, med de retningslinjer og begrænsede muligheder, vi har som menighed.
Nuværende praksis i Livets Kilde har udgangspunkt i retningslinjer fra kirkeministeriet, som løbende
opdateres (dog ofte sent og mangelfuldt). Disse retningslinjer indeholder både specifikke krav og mindre
specifikke ting som bør overvejes. Folkekirken og frikirkerne har efter bedste evne forsøgt at tolke og
implementere retningslinjerne.
Håbet har været, at det er en begrænset periode og måske som konsekvens deraf, er tolkningen oftest
konservativ, hvilket kan give god mening. Dog har det trukket ud, og der er, som et af de få områder,
endnu ingen planer for en genåbning der omfatter kirkerne.
Ud fra de officielle retningslinjer som; skal og bør/overvejes er det nedenstående vi som kirke skal følge
¨ Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer som vi kender så godt; hold afstand, god
håndhygiejne, blive hjemme hvis man er syg, med mere …
¨ Vi skal derudover medvirke til at forbygge og begrænse muligheden for smitte, i den måde vi
afholder gudstjeneste på:
• Vi skal have 7,5 kvm. per deltager.
• Vi skal forkorte gudstjenesten (tidligere op til 2 timer)
• Vi skal holde en afstand på mindst 2 meter til hinanden
• Vi skal bære mundbind, når vi kommer ind i kirken og går rundt i kirken
kan tages af, når man er på sin plads under gudstjenesten.
• Ved anden aktivitet i kirken end gudstjenesten må vi ikke mødes mere end 5 personer
• Vi må ikke afholde børne- eller ungdomsmøder indendørs
• Der bør ventileres og udluftes under gudstjenesten
• Det bør overvejes at undvære fællessang
• Det bør overvejes at begrænse gudstjenestens varighed til ½ time.
Vi synes, at det er forsvarligt, ud fra ovenstående retningslinjer, at genoverveje mulighederne vedr.
gudstjenestens varighed samt anvendelsen af fællessang. Derfor vil følgende være gældende;

Resten af april 2021

¨ Det primære udtryk for menigheden er stadig søndag kl. 11.00 med online-gudstjeneste.
¨ De fysiske gudstjenester forlænges til ca. 50 minutter, hvor der gives mulighed for lovsang.
For at minimere smitterisikoen forøges afstanden mellem stolene (husstandene) til 2-3 meter.
Der afholdes fysiske gudstjenester; henholdsvis torsdag aften kl. 19:30 i Esbjerg
og søndag eftermiddag kl. 15:00 i Varde.
I Esbjerg kan vi maksimalt være 23 personer i salen og 18 personer i caféen (ekskl. medarbejdere)
I Varde kan vi maksimalt være 14 personer i salen og 12 personer i caféen (ekskl. medarbejdere)
Efter gudstjenesten må der ikke foregå andre aktiviteter i kirken, og når man kort har hilst på

hinanden og sagt farvel, skal man tage hjem eller benytte lejligheden til at invitere hinanden hjem i
”sociale bobler”.
Vi kan desværre ikke holde Børnekirke under gudstjenesten.
Husk tilmelding på www.kirkecenter.nu - gerne i god tid, så vi kan sikre den rette stoleopstilling.
Hvis du ikke har adgang til internettet – kan du ringe til Frank A. på 24 80 63 73 og tilmelde dig.
Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret!
¨ Embrace (KLKU-foreningen) kan mødes udenfor søndag eftermiddage - op til 50 personer
¨ Der kan afholdes indendørs gudstjenester for unge og andre der ønsker det
- her gælder de samme regler som under de ”almindelige“ gudstjenester

Forventes gældende fra søndag den 2. maj 2021

¨ Søndag - fysiske gudstjenester med tilmelding i både Esbjerg og Varde.
Samtidig med, at vi sender gudstjenesten online
– mere info følger, jo tættere vi kommer datoen og forhåbentlig modtager gode nyheder fra
regeringen mod en genåbning af hele samfundet…

Dette er justeringer, vi synes, at vi kan skabe med sikkert hensyn til gældende muligheder, hinanden og
fællesskabet. Det er selvfølgelig enhver frit, at deltage eller ikke at deltage som man nu føler sig tryg ved.
De bedste hilsner fra ledergruppen
Kirkecenter Livets Kilde

