Navneliste på døren
Det vil være en stor hjælp for kirkens personale, hvis de pårørende har overskud til at lave en liste med navne på dem,
som de ønsker skal have plads i kirken. Den kan hænges
på kirkedøren ved begivenheden.
Er dette ikke muligt, vil vi forsøge at fylde kirken op efter
bedste evne, hvor de der kommer først får en plads.

Sådan håndterer vi
begravelser/bisættelser
ved Nr. Felding Kirke
under Covid19
Opdateret 26. oktober 2020

Vi vil gøre vores bedste
Menighedsrådet og kirkens ansatte er fuldt ud klar over, at
disse begrænsninger ikke er rare at skulle forholde sig til i
den givne situation, men vi vil gerne gøre vores til at begravelsen/bisættelsen bliver så god som mulig, samtidig med

at den bliver afviklet på en sundhedsforsvarlig måde.

Kontaktoplysninger:
Sognepræst: Jacob Storgaard-Christensen - 4027 1476
Graver Nr. Felding kirke: 2237 8048

Kirkekontoret: 9743 5716

Tak for at I støtter op om vores alles sundhed
- også i kirken!
Der er håndsprit i våbenhuset, som alle
bedes benytte sig af.

Tvis og Nr. Felding Menighedsråd

Har du symptomer på Covid-19,
skal du blive hjemme.

Døbefont

Prædikestol

Kirken er undtaget forsamlingsforbuddet og skal i stedet forholde sig til kvadratmeterreglen.

Klaver

Det betyder for Nr. Felding Kirke, at der er plads til
29 personer (m. sang) + personale
Dog kan antallet af tilstedeværende forøges,

Ca. 4 personer

hvis personer, som er i samme husstand, sidder sammen og
der er 2 meters afstand til næste gruppe. Det er i givet fald
præst og personale, som alene træffer afgørelse herom, og
der må maximalt være 58 personer i kirken.
Derfor kan man risikere at blive afvist i døren.
På kirkegården
Udenfor på kirkegården er det tilladt at samles 50 personer i
forbindelse med begravelse.
En ceremoni uden fællessang
Det er en mulighed at fravælge fællessangen, og evt. selv
skaffe musikalsk indslag. Ellers vil kirkesangeren synge alene under ceremonien. Dette vil gøre det muligt at få flere
med i kirkerummet, dog max. 58 personer.
Annoncering
I forhold til at administrere de begrænsede pladser, opfordrer vi kraftigt til, at deltagerne i kirkerummet er inviterede
af den eller de nærmeste pårørende. Ved en eventuel dødsannonce for afdøde bedes det anført, at kun inviterede gæster får adgang til kirken.
Det er muligt via skitsen her til venstre at lave en ”plan”
over siddepladserne, således at man kan få flest mulige ind i
kirken og fortsat holde afstand mellem grupperne. Hvis ikke
man er i samme husstand eller har daglig kontakt, skal der
være en ledig bænk imellem.

