Vejledning til pårørende og deltagere i
bisættelser/begravelser i Nazarethkirken.
På grund af den aktuelle sundhedskrise stiller myndighederne også skrappe krav til kirkerne i
forbindelse med de kirkelige handlinger. Nedenstående er retningslinjer i Nazarethkirken.

Antal deltagere tilladt i Nazarethkirken: 44
Det understreges, at der ikke må komme flere ind end det tilladte. Derfor er det også kun indbudte
gæster, der kan deltage. De pårørende bedes gøre familie og omgangskreds opmærksom på denne
begrænsning. Kirkebetjeningen tæller ikke med i antallet.

Udendørs gælder forsamlingsforbuddet på maks. 50 personer
Ved handlinger på kirkegården (jordpåkastelse, urnenedsættelse) må man være maks. 50 personer.
Det samme gør sig gældende ved bisættelser, når rustvognen kører bort. De pårørende bedes gøre
familie og omgangskreds opmærksom på denne begrænsning.

Fordeling af pladserne – sid med 2 meters afstand
Ankomst til kirken kan tidligst ske 20 minutter før handlingens begyndelse. Flere af kirkens bænke
er afspærret for at sikre ordentlig afstand mellem kirkegængere. Sid med minimum 2 meter til din
sidemand. Personer fra samme husstand kan dog sidde sammen.

Hold fysisk afstand. Brug mundbind
Mundbind er påkrævet, indtil du sidder på en plads. Derefter kan mundbind tages af. Når du igen
forlader kirken, skal mundbindet på igen. Vi henstiller i øvrigt til, at man holder afstand, når man
går ind og ud af kirken – min. 2 meter. Bliv med andre ord siddende på bænken, til det er din tur til
at gå ud efter den kirkelige handling. Også ved rustvognen eller ved graven skal man overholde
afstandskravet.

Blomster og kranse
Blomster og kranse skal leveres til kirken senest 60 minutter før handlingens begyndelse, så
personalet kan anrette før følget kommer til kirken. Ellers skal man selv anrette blomsterne/kransen
ved ankomst i kirken. Øvrige aftaler skal ske med graver Lone Holmegaard, tlf. 20 16 08 44.

Med venlig hilsen Nazarethkirken v. Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed, opdateret 8.
januar 2021

