Viby J. d. 12. juni 2020

Nyhedsbrev nr. 6 fra Fredenskirken!
Gudstjenester
De første erfaringer med at fejre gudstjeneste igen i Fredenskirken er forløbet så godt, at de bliver
mere og mere normaliserede. Vi har nu altergang ved alle gudstjenester og fra på søndag
begynder vi igen med ind- og udgangsbønner. Det betyder at gudstjenesterne nu varer en lille
time.
Kommende gudstjenester – alle dage kl. 10.00:
Søndag d. 14. maj – 1. s. e. trinitatis – ved Per Thomsen.
Søndag d. 21. juni – 2. s. e. trinitatis – ved Jacob Holm
I sommerperioden rykkes gudstjenestetidspunktet til kl. 9.30:
Søndag d. 27. juni – 3. s. e. trinitatis – ved Per Thomsen
Gudstjenesten livestreames og man kan derfor stadig deltage online på Fredenskirkens
facebookside. Kameraet er hele tiden rettet mod præsten og alteret eller mod mosaikken. Der er
ingen altergæster, der bliver filmet.

Åben kirke
Fredenskirken er igen åben for andagtssøgende alle hverdage kl. 9 til 16.

Genåbning af sognegården
Sognegården er igen blevet åbnet for møder og aktiviteter i
Fredenskirkens mange forskellige fællesskaber. Dvs. nu kan
ungdomskorps, korarbejde, AA og mange andre igen samles i
kirkens lokaler under overholdelse af de restriktioner, som vi nu
engang er underlagt. Se mere herom nedenfor.
På grund af ombygningen er det dog fortsat begrænset hvor
mange møder og aktiviteter, der er plads til. Lige nu har vi kun
grønnegården, kælderen og kirkerummet til rådighed. Spørg
kirketjenerne om, hvilke muligheder der er.

Sommercafé
Sommercafeen holdt sit første møde i onsdags – og det blev en
rigtig hyggelig formiddag for deltagerne. Sommercafeen holder
åbent i juni og juli hver onsdag formiddag kl. 10-12. Der er altid
kaffe på kanden og tid til en hyggelig samtale. Alle er
velkomne.
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Retningslinjer ifb. med COVID-19 – Fredenskirken, Viby
Vi følger naturligvis de retningslinjer, der er givet os og hjælper hinanden med at følge dem.
1. Afsprit hænder i våbenhuset både ved ind- og udgang.
2. Der holdes 1 meters afstand fra ”næsetip til næsetip” mellem alle i menigheden samt
personale, når der ikke synges.
3. Tag plads med det samme, når du kommer ind i kirken:
- Ved sang skal der holdes 2 meters afstand, derfor benyttes kun hver anden stolerække
og med mindst 3 pladser imellem hver enkeltperson/hustand.
Kirketjenere og frivillige hjælper med anvisning af dette.
4. Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed andre tage hensyn.
5. Host eller nys i dit ærme.
6. Begræns fysisk kontakt.
7. Der må være 1 person pr. 4 kvm – i Fredenskirken er maksantallet dermed 78 personer.
Afstandskravet på 2 m. kan dog begrænse antallet.

Med ønsket om alt godt,
sender vi jer de allerbedste sommerhilsener fra

menighedsrådet, personale og præster ved
Fredenskirken.
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