Kirke i corona-tid
Et smil og et nik til hilsen afløste hurtigt håndtrykket i kirken.
Afspritning, rengøring og udluftning blev med ét vigtigere end før.
Et spørgsmål trængte sig særligt på: Hvordan kan vi samles, når vi skal holde afstand?
Den udfordring har vi arbejdet på at løse. Mange af livets store begivenheder bliver udsat, og
nogle vælger at holde bisættelser og begravelser med få deltagere.
Når vi tager afsked med vore kære, plejer vi at stå sammen, så det føles ikke rigtigt at begrænse
deltagerantallet. Alligevel er vi nødt til at følge de skiftende retningslinjer for det øvrige samfund,
og samtidig skal vi tage højde for kirkernes indretning og størrelse.
I takt med at Danmark bliver lukket endnu mere op, kan der nu maksimalt være 50 deltagere med
til en bisættelse eller begravelse i Klosterkirken og 40 på Vestre Kapel. Hospitalskirken tages af
hensyn til stedets beboere ud af brug, så længe coronakrisen står på.
For at holde sikkerhedsafstand ved højtidelighederne i Klosterkirken skal blomster afleveres og
lægges uden for våbenhuset, hvorefter personalet lægger dem ind i kirken. Kirken er åben for den
nærmeste familie i god tid, og de øvrige deltagere kan komme ind 5 min. før højtideligheden
begynder. Vi trykker sangark, som bliver langt på kirkebænkene for at vise, hvor man skal sidde.
Efter kisten er båret ud, er der mulighed for at se på blomsterne inde i kirken. Senere bliver
blomsterne lagt på graven, som vi plejer at gøre.
Alle konfirmationer er flyttet til august og september, hvor vi håber situationen er normaliseret.
Både dåb og vielse kan afholdes nu, men med begrænset deltagerantal på 10 mennesker. Langt de
fleste har valgt at udsætte højtidelighederne.
Vil du gerne tale med en af præsterne, er du velkommen til at ringe.
Vi sender korte LIVE gudstjenester på Horsens Klostersogns facebook hver søndag kl. 10.30 og en
onsdags-tanke onsdage kl. 10.00. Derefter kan de ses på sognets hjemmeside
(www.horsensklostersogn.dk) og bliver udsendt med vores nyhedsbrev. Du kan kvit og frit tilmelde
dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Der er travlt på kirkekontoret med planlægning, og folkekirken er en del af nødberedskabet, så
fødsler og dødsfald stadig bliver registreret.
Alt er skrevet med forbehold for at tingene hurtigt kan ændre sig.
Vi er klar til alle aktiviteterne i kirke og sognegård, så snart det bliver muligt.
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