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Ekstraordinært menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 19/5-20 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Dagsorden
Punkter

Referat
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Notering af tilstedeværende
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Drøftelse af mulighederne for genåbning af
kirkerne og de kirkelige aktiviteter efter
corona-nedlukningen. Vedhæftet som bilag er
ministeriets vejledning samt provstens
meddelelse. Disse danner udgangspunkt for en
drøftelse af de praktiske muligheder og disses
udførelse inden for de her beskrevne rammer.

Foruden menighedsrådet deltog også kirketjener Grethe
Gradischnig, ledende graver Alex Gradischnig og
organist Marianne Holm Joensen.
Der afskærmes i Skævinge Kirke, så kun bænkene foran
prædikestolen kan bruges til andagtsøgende i hverdagene.
I Lille Lyngby afskærmes lige bag sidste bænk i højre side
af kirken.
Hynderne på bænkene i kirkerne fjernes og opbevares i
kapellerne.
Vedr. afstand i kirkerne. Det administreres af kirketjener.
Ved flere kirkegængere end mulighed for 2 m. afstand må
man sætte sig med 1 m. afstand, og der synges så ikke ved
gudstjenesten.
Forslaget om tilmelding ved gudstjenesten vedtages ikke.
Forslaget om tre kortere gudstjenester med rengøring
mellem, blev heller ikke vedtaget.
Første gudstjeneste bliver søndag d. 24/5 efter planen.
Der kommer helligdagsbetragtning på hjemmesiden til
Kristi himmelfartsdag. Der afholdes også menighedsmøde
d. 24/5.
Der indkøbes engangsbægre til brug ved nadver.
Der synges ved alle gudstjenester, dog afhængigt af
deltagerantallet.
Ved flere deltagere end mulig afstand på 2 m., må
kirketjener meddele præsten ved dennes ankomst, at der
ikke kan synges.
Nadver foretages som kontinuerlig nadver med adgang i
højre side og nedgang i venstre side. Brødet uddeles ved
kirketjener (iklædt handsker) og vinen ved præsten. Kun
en modtager nadver ad gangen. Bægrene stilles på et bord
mellem skib og kor. Der skal stå en spand til brugte
bægre. Der opfordres til at holde afstand i køen.
Der bruges sangblade og salmebøgerne lægges væk. Der
sættes ikke salmenumre op, men salmerne annonceres af
hensyn til dem, der medbringer egne salmebøger.
Indtil videre bedes ind- og udgangsbøn af kirketjeneren.
De første søndage bydes der ikke på kirkekaffe.
Der afholdes konfirmandindskrivning som tidligere
planlagt.
Menighedsmødet d. 24/5: Der serveres kaffe/te og kage.
Morgenkaffe 2. pinsedag aflyses.
Valgorienteringsmøde d. 9/6: Der serveres kaffe og kage
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Oplæsning og godkendelse af referat og
beslutninger

Referatet er oplæst og godkendt og underskrives på næste
møde.

