Et hus at komme til
Velkommen her du være vil!
Kære menighed

Ja, huset har vi – men vi må desværre vente lidt endnu, før vi igen kan holde gudstjeneste
sammen, idet myndighederne har forlænget forsamlingsforbuddet til den 10. maj.

Men du er alligevel velkommen til at komme i kirke. Vores præst, Rune, vil de kommende uger
være i kirken hver onsdag eftermiddag (fra kl. 14-16) og hver søndag formiddag (fra kl. 1012). Så kan du kigge forbi til en snak eller for måske at høre lidt musik. Det giver sig selv, at
der ikke må være mere end 10 i kirken på én gang, og at der skal holdes afstand, men det kan
være en god mulighed for at lige at få samlet tankerne og måske få ro i sindet.
Vi opfordrer fortsat til, at vi alle husker at holde telefonisk kontakt med hinanden og drage
omsorg for hinanden på de måder, der er mulige for os. Måske er der nogen, der har behov for
hjælp, fx
•
•
•

til indkøb eller selskab på en gåtur – i behørig afstand
eller som ville blive glad for en vegetarret (Bodils idé ) – leveret ved døren
en snak med præsten, der kan kontaktes på mobil 42 61 09 72

Rune vil fortsat udsende sine hilsener pr. mail, og hver søndag kl. 10.30 er Ekkart klar med
online-samling via Skype.

Lige nu overvejer vi, om det er muligt at mødes søndag, den 10. maj kl. 10.30, til en
kombineret drive-in/udendørs gudstjeneste på p-pladsen ved kirken. De nærmere detaljer er
ikke på plads endnu, og vi ved heller ikke, om forsamlingsforbuddet forlænges, men vi vender
tilbage med information, så snart vi ved mere.
Til slut et vers fra Janne Marks dejlige salme:

Kærlig hilsen
Menighedsrådet

Et hus et helligt sted
Kirken vi stadig regner med,
når livet rammer os for hårdt når alt blir sort,
vi gerne favnes vil da er det Kirkens hus vi kommer til.

