Torsdag 12. marts 2020

Corona - situationen i Danmark betyder lokalt for Læsø, at alle kirkens
aktiviteter aflyses - foreløbigt til 1. april - og enkelte arr. skubbes til
senere, dette annonceres når vi ved mere.
Flg. aktiviteter berøres af den aktuelle aflysning.
kor-øvninger, Søndags-café, samtlige gudstjenester - også højmessen de
næste 3 søndage, konfirmandundervisning, menighedsrådsmøde, plejehjemsgudstjeneste,
Englebixen, Babysalmesang, Kvinde, Krop og Kirke, Kirke i Børnehøjde, Orgel-koncert v/Kasper.
DOG er Årsmødet i Menighedsplejen (31.marts) og ligeledes koncert m/ Signe Svendsen (8.april)
UDSKUDT til senere.
Kirkernes daglige åbningstid er OPHØRT og vi må benytte os af det “virtuelle” kirkerum. Hver dag
vil der på Kirkens hjemmeside og Kirkens FB-side findes en andagt af egnens præster. Husk
håndspritten - og lad os, også nu, være til for hinanden.
_____________________________________________________
Uddrag fra: Folkekirkens Coronatiltag - en vejledning fra biskopperne:
,Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med
øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de
kommende 14 dage.
Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer,
hvor menighedsrådet er vært.
I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede
ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere,
der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende
sundhedsvæsen. Vi skal tage situationen med den alvor, myndighederne lægger op til, så vi
mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark.
Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst
til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil
fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra
præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med
en præst på internettet.
Vedr: Kirkelige handlinger:
Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det
kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der
vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene
og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.
Mens vi må undvære den normale gudstjeneste, vil vi både i de enkelte stifter og på landsplan gøre
en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.
Biskopperne skriver at vejledningen er udformet med henblik på, at folkekirken bedst muligt kan
udføre sin vigtige opgave, også under de aktuelle, vanskelige betingelser".
Læs mere på: https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2020/biskopper-allegudstjenester-aflyses?
fbclid=IwAR184YTcwNLgWpbyPpW0NYEcfW6EeWX25GacKxoATodjAUUSPQheMH5NPJk

