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En ny tid i kirken
Som det har været nævnt i medierne, kom folkekirken med i anden
genåbningsfase med virkning fra mandag den 18. maj, hvad der
betyder, at der igen kan holdes gudstjenester i landets kirker. Første
gudstjeneste i Egtved kirke bliver søndag den 24. maj kl. 10.00.
Men som det ligeledes er fremgået af mediernes dækning, bliver det
indtil videre gudstjeneste på en lidt anderledes måde end hidtil.
Det har fra begyndelsen været afgørende også for folkekirken at
være på mærkerne i forhold til samfundets forholdsregler for at
begrænse smittespredningen under coronakrisen. Derfor har kirkebygningen siden den 11. marts været lukket, gudstjenester, menighedsrådsmøder, aktiviteter i Kirkehuset aflyst, mens nødvendige
kirkelige handlinger som dåb og begravelser har været gennemført
under kontrollerede og sundhedsforsvarlige forhold.
Op til påske var der ved at være tale om, at der evt. ville kunne
holdes en slags gudstjenester i landets kirker, men igen var det hensynet til sundheden og sikringen mod smittespredning, der holdt
kirkerne lukkede. Naturligvis var det underligt, at der ikke kunne
være påskegudstjeneste. Mange savnede at komme i kirke, mange
savnede salmerne, fællesskabet og glæden over i kirken at kunne
høre opstandelsesbudskabet. Men hensynet til kirkegængernes og
personalets helbred vejede tungere, og mange mennesker havde
da også stor forståelse for, at folkekirken, som en del af det danske
samfund, ikke skulle dispensere eller forsøge at lempe på reglerne.
Nu bliver der så åbnet lige så forsigtigt igen. Der vil fortsat gælde
særlige retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. udstukket af
sundhedsmyndighederne. Der må højst opholde sig det antal personer i kirkerummet, som svarer til 1 person pr. 4 m2. Det betyder,
at der indtil videre maksimalt må deltage 56 personer ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Egtved kirke. Kirkegængerne
skal kunne sidde med 2 meters afstand, når der synges. Ellers er 1
meters afstand tilstrækkeligt. Familiemedlemmer må gerne sidde
uden indbyrdes afstand.
Der vil i våbenhuset blive givet oplysninger om siddepladser i kirken, og kirketjenerne vil guide og vise til rette.

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE

Forsigtigheden får også indflydelse på årets konfirmationer i
Egtved kirke. Ved nedlukningen af Danmark blev der fra sundhedsmyndighederne meldt ud, at forårets konfirmationer skulle
udskydes til efter pinse. Derfor blev det planlagt, at der vil blive
afholdt konfirmationer i Egtved lørdag den 6. juni. Det har så i
mellemtiden vist sig at være en plan med udfordringer, eftersom
afstandskrav og forsamlingsforbuddet en tid endnu sætter ret så
snævre grænser.
Der vil stadig blive afholdt konfirmation i Egtved kirke den 6. juni,
idet denne dato passer nogle familier bedst. Foruden junikonfirmationen vil der så blive afholdt konfirmation lørdag den 19. og
søndag den 20. september.

Orienteringsmøde

Der skulle den 12. maj have været afholdt orienteringsmøde i
Kirkehuset som optakt til efterårets menighedsrådsvalg. Dette
møde blev, som så mange andre arrangementer i Kirkehuset, udsat,
men er nu fastsat til onsdag den 24. juni kl. 19.00. På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, om kommende opgaver og datoer og regler for
efterårets valg, som finder sted ved en valgforsamling i Kirkehuset
tirsdag den 15. september kl. 19.00.
Er man interesseret i at vide noget om arbejdet i menighedsrådet, er
det altid muligt at kontakte både de nuværende valgte medlemmer
af menighedsrådet og sognepræsten. Kontaktoplysninger findes på
kirkens hjemmeside www.egtvedkirke.dk
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