Menighedsrådet for Gevninge-Kornerup
Kirker og sundhedsmyndighedernes
anordninger i forbindelse med gudstjenester
gældende fra mandag den 18. maj og indtil
nye anordninger modtages
1.
Tilhører du det, som sundhedsmyndighederne beskriver som en særlig udsat gruppe i
forbindelse med coronavirus, anbefaler vi dig at lade være med at deltage i kirkelige handlinger for
dit eget helbreds skyld samt for andres skyld.
2.
Har du det mindste symptom på smitte, er adgang til kirken både til gudstjenester og
uden for gudstjenester IKKE tilladt. Symptomerne er hoste, feber, forkølelse, ubehag eller ondt i
halsen.
3.
Ved gudstjenester og kirkelige handlinger tillades i Gevninge Kirke 29 deltagere. I
Kornerup Kirke 12 deltagere. For at overholde gældende regler må vi, når maximalt deltagerantal
er nået, desværre afvise folk ved kirkedøren. I kirkerne tillades maximalt 1 person pr. 4 m2.
Kirkerne er opmålt af graver, præst og menighedsrådsformand, og der er afsat 2 meter imellem
kirkegængernes placering i kirken.
4.

Reservationer til gudstjenester er ikke muligt.

5.
I Gevninge og Kornerup Kirker har menighedsrådet valgt at gennemføre gudstjenesterne,
således at der er 2 meters afstand mellem kirkegængerne, så vi kan synge til gudstjenesterne. Ved
arrangementer i kirkerne uden sang, er der plads til 39 personer i Gevninge Kirke og 16 personer i
Kornerup Kirke.
6.
Kirkebænkene vil være tydeligt markeret i forhold til, hvor man må sidde, og disse
anvisninger SKAL overholdes. Personer der lever sammen, skal ikke indbyrdes overholde 2-meter
kravet og må derfor sidde ved siden af hinanden.
7.
Nadveren foregår fra kirkebænkene, og der vil være placeret et plastikglas med altervin
dækket med stanniol. Oven på stanniolet vil ligge et stykke brød, der igen er dækket med stanniol.
Efter indstiftelsesordene præciserer præsten, hvordan nadveren forløber.
8.

Efter gudstjenesten tømmes kirken bagfra. Præsten forlader kirken som den sidste.

9.
Der vil ikke være kirkekaffe eller arrangementer med mad/drikke, og præsten samt kirkens
øvrige personale giver ikke håndtryk. Eventuelle samtaler må foregå på kirkegården med 2 meters

afstand. Ingen ophold i våbenhuset!
10. Salmebøgerne bruges men vil være i karantæne i minimum 48 timer efter hver tjeneste.
Salmebøger skal blive liggende på pladsen efter brug, og graveren indsamler efterfølgende
salmebøgerne iført handsker. Der synges eventuelt efter løsblade.
11. Dåb vil foregå kl. 9.00 i den kirke, hvor der også er gudstjeneste kl. 10.30. Dåb er midlertidigt
under pandemien ikke længere en del af gudstjenesten som vanligt, da det begrænser antal
kirkegængere både i dåbsfølget og i den vante menighed. Antallet af deltagere til dåb må ikke
overskride antallet gældende for gudstjenesten, og dåben vil foregå i afkortet form, da kirkens
betjening skal have tid til rengøring af kirken inden næste kirkelige handling.
12. Bisættelser og begravelser afholdes med det maximalt tilladte antal deltagere og ud fra 4 m2
reglen. Bisættelser over urner udendørs og begravelser udendørs kan afholdes uden reglen for
kirkernes maximale deltagerantal, såfremt hele handlingen foregår udendørs. Forsamlingsforbuddet
gælder heller ikke. Dog skal der fortsat holdes afstand i overensstemmelse med anbefalingerne fra
sundhedsmyndighederne.
13. Link, der definerer hvad sundhedsmyndighederne mener med særlig udsat gruppe/
risikogrupper - https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper og der er ved/i kirken opsat
diverse informationsmateriale.
14. Sprit hænder ved ankomst og afgang til/fra kirken. Beholdere med sprit er sat frem flere steder.
Vi håber på forståelse og respekt over for disse tiltag, der i øjeblikket er nødvendige. Efter behov vil
der være personer til stede i kirken med ansvar for at sikre overholdelse af de retningslinjer, som er
påkrævet.

På Gevninge-Kornerup Menighedsråds vegne
Formand Trine Toldam
Sognepræst Henriette B W Andersen

