Hilsen fra biskoppen ifb. seneste nyt om
corona
Kære menighedsråd, præster og ansatte

I går præsenterede regeringen yderligere restriktioner på grund af stigende smitte. 38
kommuner er omfattet, og i vores stift er syv ud af 12 provstier berørt.

Det gælder: Greve-Solrød Provsti, Køge Provsti, Roskilde Domprovsti, Slagelse Provsti,
Stege-Vordingborg Provsti, Lejre Provsti og Tryggevælde Provsti.

Det vil samtidig sige, at den største del af Roskilde Stift ikke er omfattet af de nye
restriktioner, så her kan man uden videre arbejde videre med de planer, man allerede har lagt.

Det er en svær tid for mange – og det bliver en anderledes december og jul. Med mundbind,
sprit og afstand. Men jeg vil understrege, at der ikke er tale om en nedlukning af det danske
samfund eller en nedlunkning af det almindelige kirkelige liv som i foråret. Faktisk er der ikke
kommet nye formelle restriktioner i forhold til det kirkelige liv. Heller ikke i de 38 berørte
kommuner. Det er de restriktioner, vi har arbejdet med de sidste måneder, der fortsat gør sig
gældende. Men smitten er stigende, og vi skal selvfølgelig fra kirkelig side bidrage til at få
knækket kurven. Og vi skal være særligt opmærksomme i ovennævnte kommuner.
Heldigvis kan vi stadig mødes til gudstjenester og kirkelige handlinger også i de berørte
kommuner. Det skal selvfølgelig gøres på ansvarlig vis, hvor alle de retningslinjer, vi i
forvejen kender, skal overholdes.
De fleste af de øvrige kirkelige aktiviteter – i de berørte provstier – bør man udskyde eller
aflyse. Det gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse,
fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv.
Samtidig skal vi bruge noget af det, vi i foråret lærte og øvede os i, og som man kan læse mere
om i den nys udkomne rapport fra FUV: "Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden
for banen". Vi må igen til at tænke kreativt: Kirkerne kan holdes åben for personlig andagt,
man kan mødes digitalt eller sætte en telefonkæde i gang.
Konfirmandforberedelse i de berørte provstier bør foregå virtuelt eller aflyses. Vær også
opmærksom på, at skoler og institutioner i de berørte kommuner anbefales ikke at deltage i

julegudstjenester- eller afslutninger. Måske kan man i stedet sende en digital julehilsen eller
indkøbe pixibøger med juleevangeliet til børnehaven?
Regeringen har opfordret til, at alle offentligt ansatte i de berørte kommuner, der ikke
varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra. Stiftsadministrationen har pakket computere
og telefoner ned og er fra i morgen klar til at modtage opkald og mails fra
hjemmearbejdspladserne. Jeg vil opfordre til, at medarbejderne i de berørte provstier gør det
samme. Selvfølgelig skal det nødvendige personale være tilstede i forbindelse med
gudstjenester og kirkelige handlinger. De enkelte menighedsråd kan overveje, om
medarbejdere, der arbejder udendørs – uden særlig kontakt med andre mennesker – fortsat kan
møde på arbejde.
Som kirke har vi et stort ansvar for både ansatte og menigheder, og derfor må vi alle medvirke
til at undgå smittespredning ved at overholde myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.
Vi har samtidig også et ansvar for at være kirke midt i denne udfordrende situation. Der er
mange mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum for at finde trøst og håb – både
ved personlig andagt og til gudstjeneste. Andre har måske brug for en opringning, en hilsen
eller muligheden for at kunne deltage i julens gudstjenester digitalt.
Det er også muligt – i hele landet – at holde julearrangementer for hjemløse, socialt udsatte og
ensomme i dagene fra den 20. til den 25. december, da regeringen har indført undtagelser til
forsamlingsforbuddet på 10 personer, så der kan afvikles arrangementer med op til 50 personer
i denne sammenhæng. Det anbefales dog, at deltagerne deles op i grupper på højst 10
personer, og at folk ikke mødes på tværs af grupperne. Allerede nu er aktiviteter på sociale
tilbud efter serviceloven i udgangspunktet undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer.
Det gælder for eksempel væresteder og nødherberger for hjemløse. Vi skal selvfølgelig tage
alle nødvendige forholdsregler, men vi skal også være tilstede for samfundets mest udsatte.
Tak for jeres store indsats for, at vi kan være kirke - også under disse svære forhold, som altså
bliver ved en tid endnu.
Restriktionerne i de berørte provstier gælder fra onsdag den 9. december til og med den 3.
januar.
Samtidig er de generelle restriktioner i hele landet som or eksempel forsamlingsforbuddet på
max 10 personer forlænget til den 28. februar 2021.
Jeg vil igen minde om: Hvis I er i tvivl om noget, må I meget gerne ringe eller maile til jeres
provst eller til mig. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!
De bedste hilsener
Peter Fischer-Møller

