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Søndagshilsen d. 10. maj 2020 

v/sognepræst Lili Susanne Kreiler Holm Andersen 

 

Herren velsigne dig og 

bevare digHerren lade sit 

ansigt lyse over dig og være 

dig nådig 

Herren løfte sit åsyn på dig 

og give dig fred! 

Amen! 

Kære alle derude i sognene! 

Det er blevet søndag d. 10. 

maj. I morgen, mandag d. 

11. maj, åbner dele af det danske samfund, som hidtil har været 

lukkede. Dog endnu ikke kirkerne. 

Men nu varer det ikke længe! 

Kirkerne åbner for gudstjenester 

efter mandag d. 18. maj. 

Vi venter endnu på retningslinjer fra Kirkeministeriet med hensyn til 

detaljerne. Men: 

Man vil kunne komme i kirke 

 

Kristi Himmelfarts Dag, torsdag d. 21. maj: kl. 10.15 i Orte Kirke – og 

man kan komme til søndagsgudstjeneste d. 24. maj: kl. 9.00 i Kerte Kirke 

og 10.15 i Skydebjerg Kirke. 

 

 

Vi forventer de samme regler, som vi hidtil har haft ved 

bisættelser og begravelser: der skal være 4 m2 kirkerum pr. 

person, og der skal holdes god afstand. 

I vores tre små kirker i Skydebjerg, Orte og Kerte tror vi 

godt, vi kan finde ud af dét. 

For nu at blive i det tekniske: 

 

 

Vi kan sige velkommen til 13 kirkegængere i Skydebjerg Kirke, 16 i Orte Kirke og 21 i Kerte 

Kirke. Det vil vi glæde os til! 

Vi har håndsprit og trykte salmeark, og vi holder god afstand. Et smil kan række hen over mange 

meter! 
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De seneste uger har kirkerne rakt ud til jer med videohilsener 
og billeder fra kirkerne, på hjemmesider og facebook. Tak til 
alle jer, der har set med. Og tak til jer, der har arbejdet med at 
skabe og udsende disse hilsener! 

Vi håber, man har mærket Helligånden virke med gennem 

skærmen. 

Her kommer lige nogle ekstra billeder fra optagelserne til 

videohilsenerne. 

Hav en dejlig søndag – vi ses i kirkerne. Må Gud være med jer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med kærlig hilsen 

Susanne præst. 

 

  


