Skt. Nikolaj åbner igen med visse
begrænsninger
Skt. Nikolaj Kirke kan nu holde gudstjenester under iagttagelse af visse retningslinjer.
Der må være 1 person pr. 4m2.
Hvis der ikke synges, skal der være 1m afstand mellem hver deltager.
Hvis der synges, skal der være 2m afstand.
Vi har valgt, at der ikke synges ved messerne, så flest mulig kan deltage.
Vi kan max. være 70 personer i kirken.
Der er krav om, at dine hænder grundigt skal rengøres med hånddesinfektionsmiddel
inden adgang til kirkerummet. Det vil være til rådighed ved vievandskarene og ved
indgang til sakristiet.
Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage i messerne kræver det forhåndstilmelding for hver enkelt
person, som deltager – også børn. Menighedsrådet tror, at alle har mulighed for at
deltage i messerne, hvis vi ved tilmeldingen fordeler os mellem lørdags- og
søndagsmesserne. Vi vil derfor opfordre til, at du husker, at du også kan tilmelde dig
til lørdagsmessen. Så husk, at du også kan komme i kirke om lørdagen! Så undgår
du at komme forgæves om søndagen.
Afholdelse af messer

Der er ingen messe på Kristi Himmelfart – Vi er ikke klar.
Lørdag den 23. maj Dansk messe kl. 17.
Tilmelding foregår på https://billetto.dk/e/lordagsmesse-sankt-nikolaj-hvidovre-tickets-441518

Søndag den 24. maj Dansk messe kl. 10.
Tilmelding foregår på https://billetto.dk/e/sondagsmesse-sankt-nikolaj-hvidovre-billetter-441519

Søndag den 24. maj Polsk messe kl. 12.30.
Det er først til mølle princip. For dig, som ikke kan anvende ovenstående links,
vil der være mulighed for at ringe eller maile til menighedsrådsformand Jette
Kromayer på 2481 7958/ jette@kromayer.dk, som så vil sørge for tilmeldingen.

Efterfølgende lørdage og søndage vil vi kunne holde
messe som følger:
Hver lørdag kl. 17.00, 3. lørdag i måneden vil være vietnamesisk messe.
Hver søndag kl. 9.30 og kl. 11.00
Polsk messe kl. 12.30
Mandag-fredag messe kl.10.00

Overholdelse af retningslinjer under messen
Ved indgangen og under messerne vil der være to ordensmarskaller, der vil sørge for,
at retningslinjerne og afstand overholdes under hele messen, herunder ved altergang.
Vi skal henstille til, at du følger alle anvisninger fra disse personer. De vil have et blåt
og hvidt bånd på. I skal også følge de afmærkede områder og ikke sidde på de sæder,
som har et forbudt skilt på, medmindre I er fra samme husstand.
Fredshilsen foregår uden fysisk kontakt.
For menigheden er der kun kommunion under en skikkelse. Kommunionen kan kun
modtages i hånden.
Der samles ikke kollekt ind under messen, men der vil blive stillet kurve til indsamling
ved udgangen. Menighedsrådet vil dog opfordre dig til at anvende MobilePay 32432.
Det vil ikke være muligt at låne salmebøger i kirken, da de skal rengøres mellem hver
bruger.

Ministranttjenesten
Ministranttjenesten vil blive begrænset. Afstandskravene på 1 eller 2 meter gælder
under hele tjenesten. Ministranterne kan kun bære lys, kors og ringe med klokker.

Rengøring
Kirken skal gøres rent efter hver messe. Du må meget gerne hjælpe os med at rengøre
kirken, så vi er klar til at holde næste messe.
Alle genstande, der er brugt, skal rengøres.
Vi håber på din forståelse, så vi igen kan bruge vores kirke.
mvh
Menighedsrådet.

