Næstved d. 26. oktober 2020
Kære venner i Birkebjergkirken
Siden 18. maj har kirke- og trossamfund i Danmark været genåbnet - der er dog
restriktioner, som vi selvfølgelig skal holde for at passe på hinanden. Det er blevet hverdag
og så alligevel ikke … og der bliver løbende strammet og slækket alt efter smittetrykket. Vi
ændrer nedenstående beskrivelse i takt med at myndighederne ændre restriktionerne.

Nedenstående er opdateret konkret beskrivelse af hvordan vi håndtere
restriktionerne i Birkebjergkirken (opdateret d. 26. oktober 2020)
Personer med øget risiko bør overveje om de deltager fysisk i aktiviteter i kirken eller om
de skal søge at deltage på anden måde. Derfor vil vi understrege at hvis du ikke føler dig
tryg ved at samles med mennesker endnu, så skal du med fred blive hjemme. Du er ikke en
bedre kristen, hvis du møder op - og heller ikke en dårlig ved at blive hjemme. Hvis du ikke
vil mødes med mange mennesker endnu, så besøger Nana gerne i haven eller med god
afstand og evt. mundbind i hjemmet.
Vi planlægger også særlige-sårbare-andagter i kirken, hvor der ikke synges, holdes ekstra
afstand, bæres mundbind og varigheden er kortere. Kontakt Nana, hvis du gerne vil
orienteres om sådanne andagter.
Først: Hvis du på nogen måde har symptomer på sygdom (også hvis det bare er snue eller
lidt ondt i halsen), så skal du blive hjemme!
Generelt gælder altid:
 Hold afstand - og vis hensyn. Beder nogen om ekstra afstand eller bærer skilt, som
beder om det, så giver vi selvfølgelig hinanden den afstand.
 Vask hænderne grundigt eller brug håndsprit (ved ankomst, undervejs og når du
forlader kirken igen.)
 Host eller nys i ærmet/albuen.
 Giv ikke hånd, knus eller kindkys – hils evt. ved at holde hånden på hjertet og se den du
hilser på i øjnene. På den måde giver du dit nærvær og din hjertevarme som hilsen.
 Sørg for ekstra og særlig grundig rengøring af kontaktflader efter arrangementer du
står for i kirken.
 Kom før - så vi kan ankomme med afstand og tålmodighed.
Ved ankomst:
 Lad evt. overtøjet blive i bilen, hvis du kommer i bil eller tag det med ind i kirkesalen.

 Vær indstillet på at vente udendørs (stadig med afstand), hvis antallet i hall'en når
maximum. Vær dog opmærksom på forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder
udendørs, så hold også afstand udendørs.
 Ved ankomst skal du afspritte dine hænder (eller vaske dem grundigt på toilettet, hvis
du ikke tåler håndsprit).
 Der er ikke krav om brug af mundbind i kirker fra myndighedernes side, men vi
anbefaler og tilbyder brug af mundbind når du går rundt i kirken og du kan få udleveret
et mundbind ved ankomst.
I kirkesalen
 Der er afstandskrav på 2 meter, når man sidder i kirkesalen, da vi synger sammen. Ellers
er afstandskravet 1 meter.
 Fyld gerne pladserne op fra forrest i salen, når I kommer ind. Der vil være lavet afstand
mellem stolene. Man må sidde sammen med dem, man er i husstand med, eller de af
jer enlige ældre, som har fundet nogen af danne ”familie” med. Men ellers er
anbefalingen at holder de 2 meters afstand (næsetip til næsetip).
 Der vil generelt ikke være salmebøger til rådighed. Medbring gerne din egen, hvis du
har svært ved at se teksten på projektoren.
 Vi må være 58 deltagere plus dem, der forretter gudstjenesten i kirkesalen. Der kan
blive åbnet til caféen, hvor der også vil være 22 pladser (det er dog pladser hvor man
ikke må synge, da der dér kun vil være 1 meters afstand).
 Vi lufter ud i kirkesalen mellem aktiviteter (og nogen gange under), da det er
anbefalingen fra sundhedsmyndighederne. Derfor kan en ekstra varm trøje være en
god idé.
Nadver
Vi har nadver ca. én gang om måneden. Hvis du føler dig utryg ved at modtage nadver, så
skal du føle dig fri til ikke at deltage.
Nadverbrødet er udskåret med handsker og maske. Saften er blandet og omhældt
forsvarligt.
Nadveren uddeles ved at menigheden går op enkeltvis, modtager brød og får skænket
druesaft i plasticglas. Plasticglasset efterlades i kurven ved nadverbordet.
Der er mulighed for at afspritte hænderne lige før du modtager nadveren.
I behøver ikke stå i lang kø – vent evt. med at rejse dig, til der ikke er så mange.
Brød: Du rækker hånden frem og nadvertjeneren lader brødet falde ned i din hånd. Det
uddeles enten med tang eller handske på. Giv dig tid til at spise brødet før du går videre og
husk at holde afstand til dem, der går før dig.
Vin: Tag et glas uden at røre de andre. Ræk glasset frem hen over servietten på bordet og
nadvertjeneren/præsten skænker op. Ryster du på hænderne må du gerne stille glasset på
bordet.

Indsamling
Første søndag i måneden indsamles der bidrag til menighedens arbejde. Det kan gøres
elektronisk på kontonummer, Mobile Pay eller kontant i en konvolut. Indsamlingsbøssen
står på vej til nadverbordet og kan lægges der i forbindelse med nadverfejringen.
Når gudstjenesten slutter:
 Når gudstjenesten er slut, så vent og giv hinanden plads, så I holder den nødvendige
afstand. De bageste går ud først.
 Man må gerne blive i salen og tale sammen (med afstand), men vi skal undgå at der
bliver kø og propper, hvor vi står for tæt. Husk min. 1 meters afstand.
Kirkekaffe:
 Hvis du har lyst vil der også være kirkekaffe. Der bliver serveret kaffe, te og vand. Her
skal du huske at afspritte hænder fra begyndelsen og lige inden du tager fra kanden.
Der står sprit på alle borde.
 Du skal sætte dig og ikke gå rundt i Cafeen. Er der servering til kaffen, så serveres den
af nogen fra køkkenet – portionsanrettet eller i indpakning.
 Tag gerne mundbind på når du går fra kirkesal til caféen, men læg ikke mundbindet på
bordet, når du tager det af.
 Når du er færdig skal du lade servicen stå på din plads – andre vil forsvarligt samle det
ind og vaske op.
 Kaffekopper mv. bliver vasket ved høje temperaturer i industriopvaskemaskine.
 Serveringen er fordelt ud i kirkens lokaler, hvis vi er flere end man må være i Caféen.
 Der må være 44 siddende i Caféen, når der ikke skal synges.
 Der vil evt. også serveres og kunne indtages kaffe i aktivitetsrummet og Oasen (antal i
disse lokaler kan du finde nedenfor).
Begrænsning på antal i vores lokaler
Kravene til kirken er at vi ikke er flere end hvad der svarer til èn person pr. 4 eller 2 m2 alt
efter de forskellige slags arrangementer vi afholder. Det betyder at der max. må være flg.
antal i kirkens forskellige lokaler og vi henstiller at vi hjælper hinanden med at overholde
det.
Kirkesalen: 58 deltagere i plus dem der forretter gudstjenesten ved sang. Her skal der
være 2 meters afstand mellem deltagerne.
116 deltagere ved koncerter mv. hvor man i den væsentlige sidder ned. Der må IKKE
synges. 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i samme husstand.
Cafeen: 44 personer (ingen sang), 22 personer med 2 meters afstand, hvis man vil synge.
Hall og vindfang: 17 personer, da folk bevæger sig rundt.
Aktivitets rummet: 11-22 personer alt efter aktivitetens karakter.

Oasen: 8 personer.
Ungdomslokalet: 11-22 personer alt efter aktivitetens karakter (se beskrivelse oven for)
Køkkenet: 8 personer.
Toiletterne: Stå ikke tæt i kø og giv plads til at folk kan komme ud med afstand (vask
hænder inde på selve toilettet, der hvor der er håndvask til det).
Afsprit dine hænder inden du forlader kirken, så begynder du på en frisk. ;-)
Andre aktiviteter i kirken
Soulchildren: Vores børnegospelkor er en aktivitet med egen forening, som hører under
Dansk Ungdoms Fællesråd. Den har særlige restriktioner og anderledes bl.a. fordi
deltagerne er under 21 år.
Børnekoret må gerne mødes og også mødes uden mundbind. Dog skal ledere og andre, der
ikke er involveret direkte i aktiviteten bære mundbind.
Forsamlingsgrænsen er 50 personer ved øvelserne, men det er IKKE iberegnet forældre.
For forældrene gælder forsamlingsgrænsen på 10 personer.
Der vil ikke være forældrekaffe de kommende 4 uger frem (fra mandag d. 26. oktober)
Hjælpere, præst og evt. ventende forældre skal bære mundbind i kirkesalen, hall eller café,
hvis de ikke indgår i korøvelsen. Ventende forældre kan evt. sidde i lokalet Oasen i kirkens
sidefløj, men der må max. være 10 forældre.
Pauseservering portionanrettes med handsker og mundbind og serveres med afstand ved
borde i caféen.
Birkebjerg Gospelkor
Så vidt vi kan se af diverse vejledninger, så må koret, da det er kirkens aktivitet, gerne
samles. Anbefalingen er igen 2 meters afstand og siddende.
Café Broen:
Er en af kirkens aktiviteter og derfor under kirkens retningslinjer. Vi lader det være op til
Caféens lederteam at bestemme om de er trygge ved at afvikle det under gældende regler.
Bedemøder, retrætedag, Flittige hænder osv.
Kan afholdes med god afstand mv., så her gælder alle ovenstående vejldninger.
Ændringer i retningslinjer sker løbende
Vi kommer til at rette og korrigere efterhånden som vi opdager at ting kan gøres og
indrettes bedre, og vi ændrer tiltagene efterhånden som der kommer nye udmeldinger fra
myndighederne.
Varme hilsner fra
Menighedsrådet og præsten

