
Corona opdatering fra Nørre Omme kirke

Kirken er genåbnet efter et par måneder med en anderledes kommunikation end vi er vant til. Nu 
er der også kommet retningslinjer for hvordan genåbningen skal foregå. Her er en kort oversigt:

Gudstjenester kan afholdes med en afstand på 2 meter mellem personer. Nu regnes personalet 
ikke med, så i Nørre Omme kirke må der være ca. 25 enkeltpersoner -  og personer fra samme 
husstand må sidde sammen, med afstand på de to meter til andre. 
Det passer nogenlunde med, hvad vi plejer at være, så det gør ikke den helt store forskel for os. 
Vi undlader altergang indtil videre, og der vil være håndsprit til rådighed. Genstande må benyttes, 
når der er mindst 48 timer imellem aktiviteterne, hvilket betyder, at det er OK med salmebøger. 
Men det er oplagt at tage sin egen salmebog med.

Dåb må gerne afholdes, dog er det nok bedst, hvis det sker uden for den almindelige gudstjeneste 
pga den begrænsede plads. Ring og aftal nærmere med præsten.

Konfirmationerne er fastlagt og afvikles d. 6. og d. 20. juni med to konfirmander ad gangen. Der 
vil være poser sat frem i våbenhuset til hilsner som sædvanlig med vagt på. Kirken er åben fra kl. 8 
den 6.  og fra kl. 9 d. 20.  

Vielser kan afvikles med de ovenfor nævnte retningslinjer, dvs. max 25 deltagere. Det vil nok 
betyde, at de fleste vil udsætte vielsen til senere.

Begravelser og bisættelser afholdes på samme måde, dog er der ingen andre begrænsninger for 
udendørs begravelser/bisættelser end de almindelige afstandsregler. Det kan sagtens lade sig 
gøre at afvikle begravelser/bisættelser udendørs med det udstyr til lyd og musik, kirken har til 
rådighed. Det har vi gode erfaringer med.

Andre arrangementer i kirkens lokaler afvikles efter de samme regler som i kirken. 
Forsamlingsforbudet gælder udendørs (undtagen begravelser) - også når det eventuelt hæves til 
30-50, som regeringen har stillet i udsigt. Derfor håber vi, at arrangementerne i præstegårdshaven 
efter 8. juni kan gennemføres som planlagt. Grundlovsmødet må vi desværre aflyse, da det er før 
den dato.

Også vores vilkår i kirken er anderledes end de plejer. Vi vil i kirken gøre alt for, at vi bærer os 
fornuftigt ad og viser hensyn, når vi mødes. Vi fortsætter med at lægge små videoer og 
søndagstanker ind på kirkens hjemmeside til hver søn- og helligdag til dem, som måske er 
betænkelige ved at komme i kirke. Man er altid velkommen til at kontakte mig og aftale 
hjemmealtergang eller bare et besøg og en snak.

Men hvor bliver det dejligt at mødes igen i vores gamle kirke!
 

Der er gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag kl. 9 og søndag d. 24. maj kl. 10.30.
Det nye kirkeblad udkommer sidst i denne uge.
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