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Opdatering: 23. marts 2020: Statsministeren har forlænget lukningsperioden til og
med 2. påskedag d. 13. april 2020.

12. marts 2020
Kære alle.
Som alle sikkert er informeret om, ønsker Statsministeren at vi fra nu af tager endnu
mere hensyn til smittefaren for Coronavirus. Ikke kun skoler og offentlige
uddannelsesinstitutioner skal lukkes, hun opfordrer også trossamfundene at gøre det
samme. Og det vil vi selvfølgelig gøre, da vi også som menighed og enkeltpersoner har
et ansvar over for hinanden.
Da vi ikke ønsker at lave regnestykker hvor mange der kan og vil komme, og om vi er
indenfor det tilladte (under 100 personer), lukker vi vores Kirke og menighedslokaler
nu ned. Først og fremmest handler det jo om at undgå alt for mange mødeaktiviteter og
spredningen af denne Coronavirus. Derfor gælder følgende:

Der finder ingen messe, gudstjenester og andagter sted hverken i
Kirken eller i vores kapel fra og med i morgen, fredag, d. 13. marts til og med
søndag d. 29. marts (Opdatering: til og med påskemandag d. 13.april). Vi må
være indstillet på, at perioden evt. bliver forlænget eller at der bliver indført
yderligere restriktioner fremover.
•

•
Alle arrangementer og sammenkomster i vores menighed, som normalt
finder sted i vores menighedslokaler, bliver aflyst. Det vil bl.a. sige, at der er
ingen førstekommunions- og firmelsesforberedelse i denne periode.
Informationsmøde og fastesuppe på søndag er allerede aflyst. SJUKs
arrangement ”Caritas indsamlingsdag” i weekenden 21./22. marts er også
aflyst.
Lad os tage en fælles indsats om at forhindre at denne virus spreder sig, især også til
ældre og svækkede mennesker, samt at vores sundhedsvæsen, som vi jo alle sammen
kan have eller allerede har brug for, ikke bryder sammen, fordi vi ikke passer godt på
hinanden og på os selv.
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Lad os bede Gud om, at han må hjælpe os og hele verden for at denne pandemi hurtigt
bliver inddæmmet, ja helst overstået. Selvom vi ikke kan fejre messen, modtage
sakramenterne og komme til Kirken, så er Gud os jo alligevel nær, og Han kan tilbedes
alle steder.
I hvert fald om søndagen, på Sct. Josefs dag d. 19. marts og festen for Herrens
Bebudelse d. 25. marts vil jeg selvfølgelig fejre messen for menigheden, men det bliver
kun mig.
Selvom kirken er lukket og aktiviteterne er aflyst, er jeg selvfølgelig at træffe både
telefonisk og per mail som sædvanligt:
tir – søn mellem kl. 9 – 21 (undtagen mandage).
Hvis min skrivelse giver anledning til nogle spørgsmål, er Du selvfølgelig velkommen
til at kontakte mig.
Fred og alt godt.
Med venlig hilsen

Thomas Birkheuser
sognepræst
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