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Vi kan gå i kirke – dog med specielle forholdsregler

VIGTIGE DATOER

Nye restriktioner i kirkerne
Vi har fået nye retningslinjer for afholdelse af kirkelige handlinger
– gudstjenester, bryllupper og begravelser. Både areals- og
afstandskravene er blevet skærpet. Det betyder i praksis, at vi skal
være så få som muligt og holde større afstand. For at sikre dette
har vi spærret af, så kun hver tredje bænkerække benyttes. På hver
bænk må kun sidde én enkeltperson eller én husstand. Dette giver
mulighed for 11 enkeltpersoner eller husstande dog maks. 23 i
Haastrup Kirke og 16 enkeltpersoner eller husstande dog maks. 32
i Jordløse Kirke + personale.
Man skal gå ind og ud af kirken med mundbind på, det må først
tages af, når man sidder ned. Er der mange i kirke, anbefaler vi, at
man beholder mundbindet på hele tiden. Der skal hele tiden være
mindst 2m mellem hver kirkegænger, også ved ind- og udgang. I
vores kirker har vi indrettet det således, at der er over 2 meter til
næste benyttede bænkerække. Kun folk fra samme husstand må
sidde sammen. Der er lavet afstandsmarkeringer på gulvet for hver
2 meter, for at hjælpe med også at holde afstand ved ind- og
udgang.
Ved begravelser anbefales det at bære mundbind, når kisten skal
bæres.
Der må ikke synges, kun nynnes. Det er kun kirkesangeren, der må
synge. Hvis man vil modtage nadveren foregår det individuelt
umiddelbart efter gudstjenesten, henvend dig til sognepræsten.
Husk afspritning og følg personalets anvisninger ved ind- og
udgang.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Gudstjeneste søndag, d. 17.
januar i Jordløse Kirke. Det er
muligt gratis at benytte
kirkebil til og fra gudstjeneste.
Kontakt Faaborg Taxa på tlf.:
6261 8800 senest kl. 18 dagen
før og benyt konto 1069.

Nyt fra skole, børnehave og vuggestue
Som forventet er hjemmeskolen gået i forlængelse.
Fjernundervisningen kører og der holdes løbende dialog omkring,
hvad der fungerer og ikke fungerer. Praktikugen for gruppe 4 er
corona-betinget aflyst og erstattes af projektuge med fokus på
uddannelsesønsker.
Børnehaven og Vuggestuen er fortsat åben og følger retningslinjerne
omkring bringe/ hente samt rengøring. Der blev leget i sneen i den
forgangene uge og fejret ikke mindst 4 fødselsdage. Tillykke!

Lene Lut Take Away

På menuen fredag, d. 22. januar
er koteletter i fad med ris til 75
kr. pr. person.
Bestilling senest onsdag inden
på telefon: 60 10 11 97
Afhentning i forsamlingshus er
om fredagen mellem kl. 17 og
18. Husk mundbind!

Læseklub Digital
Haastrups læseklub for børn i
alder 6-11 år er midlertidigt flyttet
til YouTube. Højtlæsning af
historier i ny og næ. Første
højtlæsning kan ses og høres her:
”Den sorte høne”
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