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Sendt: tirsdag 14. april 2020 19:09
Emne: Oppdatert informasjon om koronatiltak

Til prester/diakoner, menighetsråd og personalkomiteer.
(Vennligst videresend mailen umiddelbart til ledere i menigheten)

OPPDATERT INFORMASJON OM KORONATILTAK
Vi har nå i litt over en måned måttet forhold oss til koronatiltak som har
gjort at vi ikke har kunnet ha gudstjenester og andre samlinger i kirkene
våre. Her vil vi takke for alle gode og kreative initiativ for å holde kontakt
med menigheten og skape nye møteplasser på nettet.
Vi kan i dag gi følgende informasjon:
Alle tiltak som vi tidligere har gitt informasjon om, også vedrørende
muligheten for å samles i kirkene, er forlenget foreløpig fram til 15.
juni. Dette gjelder også for leietakere i våre kirker.
Norges kristne råd sendte følgende informasjon ut før påske med bakgrunn
i Regjeringens pressekonferanse 7. april:
"Gårsdagens melding fra statsministeren må bety at kirkelige
arrangementer (gudstjenester, trosopplæringsarrangement,
ungdomsarrangement., diakonale arr. mm) fortsatt ikke kan finne sted som
normalt. Det er for tidlig å si om åpning av barnehager og skoler vil kunne
bety en forsiktig åpning f.eks. for noe barnearbeid. Dette må vi komme tilbake
til når vi ser hvordan bransjestandardene utformes. Kirkelige arrangementer
er neppe automatisk inkludert i «kultur –og idrettsarrangementer» da dette
stort sett dreier seg om f.eks. fotballkamper og festivaler med langt større
frammøte og tettere kontakt enn de fleste gudstjenester. Det er likevel ingen
grunn til å utforske dette nærmere, da kan vi ende opp med mer kategoriske
svar enn nødvendig."

Som kirke må vi derfor fortsatt ta vårt samfunnsansvar for å forhindre
spredning av smitte, og slik bidra til å beskytte både våre medlemmer og
andre vi har kontakt med.
Fortsatt gjelder derfor begrensningene på inntil 5 personer også ved dåp og
vigsler. Siden gravferd ses på som en samfunnskritisk tjeneste, vil det
kunne være inntil 50 personer til stede her. Men dette avhenger både av
kirkerommets størrelse og de lokale retningslinjene vedtatt av

kommunelegen. Dette vil begravelsesbyråene og Dnk's kirkeverger har
informasjon om.
Vi vil komme med oppdatert informasjon så snart vi får kjennskap til
endring i tiltak som berører oss som kirker.
Ta kontakt om dere har spørsmål!
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Ressursgruppa for koronatiltak i Metodistkirken
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