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Den 7. januar 2021 har Kirkeministeriet udsendt nye og strammere coronarestriktioner for folkekirken og andre trossamfund.
Baggrunden for de nye restriktioner er udbredelsen af den mere smitsomme,
britiske variant af coronavirus, som betyder at der er risiko for at
samfundssmitten i Danmark kan stige markant. Indsatsgruppen har vurderet,
at der er behov for yderligere tiltage for at begrænse den sociale kontakt og
bryde smittekæderne. Regeringen har derfor indført en lang række nye og
skærpede tiltag foreløbig til og med 17. januar 2021.
Det får også betydning for FTS, det betyder blandt andet på gudstjenester:
Hvis vi fra februar afholder international gudstjeneste, bliver deltagerantallet
skærpet, så der højst må deltage 1 person per 7,5 kvm gulvareal i
domkirken. Det svarer til 4 gange færre deltagere, end de tidligere restriktive
arealkrav gav mulighed for.
Varigheden af vores gudstjeneste begrænses til højst 30 minutter, og der
skal nu sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er fra
samme husstand.
Det anbefales, at der IKKE er fællessang, fx ved kun at koristerne synger
med afstand til menigheden.
Da samtidig forsamlingsforbuddet er sænket fra 10 til 5 personer, betyder
det at vi IKKE kan samles efter gudstjenesten, heller ikke til en kop kaffe. Vi
kan derfor heller ikke i løbet af de 30 minutter, gudstjenesten højst må
vare, have børnekirke i de tilstødende lokaler.
Biskopperne anbefaler, at man nøje overvejer om nadver skal finde sted ved
gudstjenesterne. Det har vi ikke praktiseret siden marts.
I medarbejdergruppen skønner vi derfor, at medmindre der i løbet af januar
kommer nye retningslinjer vdr. forsamlings-størrelse og afstandskrav, vil vi
ikke kunne forsvare at afholde international gudstjeneste i februar. I vores
sammenhæng, hvor gudstjenesten, børnekirken, fællesspisningen og
samværet samt aktiviteter for børn efter gudstjenesten hænger tæt

sammen, giver det ikke mening at afholde gudstjeneste på 30. minutters
varighed. Vi har en international menighed, som ikke er lokalt forankret i
domsognet, derfor er vores anbefaling at vi (medmindre der sker noget
drastisk i løbet af de kommende uger) aflyser februars internationale
gudstjeneste.
Vi vil dog stadig være tilstede som kirke og som præster og ansatte for
menighedens medlemmer. Derfor vil mindst en af de 3 faste ansatte
sammen med en kirketjener være tilstede den første lørdag i februar fra kl.
17:30 – 19.30 i Domkirken, hvor menigheden vil have mulighed for at
komme ind og tænde et lys, bede en bøn, få en samtale med en af
præsterne. Vi er i den forbindelse også underlagt det generelle
forsamlingsforbud på 5 personer, så derfor vil man ikke uden videre kunne
komme ind i kirken, hvis der er flere end 5 personer til stede.
Betydningen af de nye restriktioner for FTS’ øvrige aktiviteter:
Da alle andre aktiviteter i folkekirken end gudstjenester og kirkelige
handlinger skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer
betyder det at vi indtil videre må aflyse ALLE fysiske aktiviteter.
Sprogcafé finder stadig sted som online-aktivitet
Kvindegruppe er indtil videre aflyst
Young and Younger er indtil videre aflyst
Mamma Mia begynder først til marts. Indtil da følger vi udviklingen.
Samtaler og sjælesorg: Kan stadig finde sted efter aftale med de
fastansatte. Vi opfordrer til at samtaler og sjælesorg primært finder sted
som online-aktivitet, gå-tur-i det fri. I særlige situationer kan sjælesorg
finde sted ved fysisk fremmøde i FTS’ lokaler eller privat under hensyntagen
til afstandskrav.
FTS’ bestyrelsesmøde den 2. februar 2021 afholdes. Om det bliver som et
fysisk eller virtuelt møde afgøres i slutningen af januar.

Vigtigt! FTS findes stadig som et tilbud for flygtninge og indvandrere. Ingen
skal holde sig tilbage i forhold til at kontakte os. Vi arbejder primært
hjemmefra, men er tilstede som et vigtigt folkekirkeligt tilbud – nu med
skærpede restriktioner.
Kontaktoplysninger:
Daniela Jensen: tlf. 2344 9559 e-mail: danielajensen.fts@yahoo.com
Sigrid la Cour Sonne: tlf. 2423 7446 e-mail: sigridfts@gmail.com
Jesper Hougaard Larsen: tlf. 3052 6239 e-mail: jhla@km.dk
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