Nytår 2020/2021
Da jeg stod her i kirken og holdt min nytårshilsen fra menighedsrådet sidste
gang, var det med stor glæde og optimisme at vi netop havde fået
bekræftelse på at vi havde fået en ny sognepræst, og at vi så ind i et år hvor
vi skulle skabe fremtiden for kirken, med godt samarbejde mellem vores 2
præster og hele personalegruppen, og det må vi sige at vi lykkedes med.
Året blev desværre også et år hvor alvorstunge skyer lagde sig over
menighedslivet, den alvorlige Corona virus pandemi, ramte os alle, og vi har
fra menighedsrådet forsøgt at navigere gennem de restriktioner der blev
pålagt folkekirken, med afstandskrav, forsamlingsstørrelse, mundbind,
håndtering af fællesspisninger, sang / ikke sang og meget andet.
Der er blevet etableret telefonkæder, hvor personalet og andre fra
menigheden har forsøgt at række ud til de personer, der på grund af
smitterisikoen havde isoleret sig i hjemmene.
Hen over efteråret lykkedes det næsten at etablere normale gudstjenester,
som standard 2 gudstjenester hver søndag, dog med færre deltagere per
gang, og med kortere varighed, det er vi mange der har nydt godt af.
Der er også blevet afviklet mange selvstændige dåbsgudstjenester i løbet af
året.
Derudover kan vi glæde os over de ugentlige kirkehilsener på nettet, fra vores
2 præster, akkompagneret af vores organist og dygtige korister, vi har siden
begyndelsen af Corona nedlukningen været i stand til at udsende 46
kirkehilsener.
Det nye optageudstyr vi fik etableret i december, kan sende hele
gudstjenesterne hjem til menigheden, og det har bidraget til at vi er mange
der har deltaget i julegudstjenesterne på afstand,
Dette betyder at vi nu lægger LIVE-optagelsen af hver eneste
søndagsgudstjeneste ud på nettet fremefter.
Lige nu har vi en op blusning af smittetrykket i hele landet, og har derfor aflyst
en del af vores aktiviteter, vi tror at vi snart igen kan åbne for
gudstjenesterne, og for nogle af de faste aktiviteter.

Nu ser vi så ind over et nyt år med stor optimisme, da det er lykkedes at
udvikle en række vacciner som i løbet af året vil kunne bringe en vis form for
normalitet tilbage i måden vi kan være sammen på.
Indtil vi når denne normalitet vil vi fra menighedsrådets side gøre vores
bedste til at sikre en sikker afvikling af kirkens aktiviteter, til gavn for alle i
menigheden.
Lad mig til slut sende vores bedste nytårshilsener til menigheden og hele vort
velfungerende personale, med håbet om en snarlig afslutning på Corona
pandemien.
God nytårsdag til jer alle.

