Genåbningens fase 2 og fase 3 i Luthersk Mission
Hillerød, 18. maj 2020
Kære alle
Der er en forbundethed mennesker imellem, som ikke kan erstattes af online gudstjenester.
Vi er mange, som er glade for de online gudstjenester, men nu glæder vi også over, at vi igen kan
samles fysisk. Vi er mange, som har erfaret, at det er en væsentlig del af kirkens essens at være
sammen.
Paulus taler mange steder om at være sammen og tage sig af hinanden. Levende og ægte trosliv er
ikke blot at høre og se det samme via streaming på nettet. Vi har brug for at forsamles. Det får vi nu
endelig mulighed for igen.
Samtidig skal vi være særligt opmærksomme på at undgå smittespredning blandt personer med
øget risiko, som er til stede ved vores gudstjenester og forkyndende møder.

Kirkelige forkyndende aktiviteter

Retningslinjerne for genåbningen af folkekirken og andre trossamfund er nu offentliggjort.
Konklusionen er, at alle kredse og frimenigheder må åbne for forkyndende virksomhed i godkendte
kirkelige lokaler, herunder missionshuse.
Forsamlingsforbuddet er ophævet disse steder og til den type aktiviteter. Vi kan derfor fra dags dato
afholde forkyndende møder og gudstjenester. (Se yderligere i Kirkeministeriets retningslinjer)
Retningslinjerne giver mulighed for at afholde:
- Forkyndende møder inkl. lovsang, og ’’ordet frit’’
- Gudstjenester inkl. nadver
- Dåb, konfirmation, vielse og begravelse
- ’’Kirkekaffe’’ efter gudstjenesten/mødet (forudsætter fokus på hygiejne)
Kravene til afholdelse af kirkelige aktiviteter er:
- Der må maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal i lokalet
o Frivillige såsom prædikant, mødeleder, teknikansvarlig og pianist tæller ikke med i
opgørelsen
- Afstandskravet er mindst 1 meter mellem personer
o Ved sang er afstandskravet 2 meter
- Lokalet skal indrettes, så smittefare reduceres ved at kunne holde afstand
o Hav kun det antal stole, som lokalekravet tillader
o Undgå kødannelse ved indgang og udgang
- Plakater med Sundhedsstyrelsens generelle information skal opsættes i lokalet
- Anbefalingerne om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd skal overholdes
- Hånddesinfektionsmiddel skal stilles til rådighed for deltagerne
- Nadveruddeling skal foregå med handsker på
o Dette gælder nadveruddelerne - ikke deltagerne

Indendørs foreningsaktiviteter

Bemærk, at myndighederne skelner mellem indendørs forkyndende aktiviteter og indendørs
foreningsaktiviteter.
For LMBU medfører dette en skelnen, som vi ikke normalt har, mellem vores aktiviteter. Dette
betyder f.eks., at LMU kan afholde et forkyndende ungdomsmøde i missionshuset, men ikke en
social spilleaften. For det forkyndende møde defineres af myndighederne som en kirkelig aktivitet,
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hvorimod den sociale aften defineres som en foreningsaktivitet. Derfor må foreningsaktiviteter
afvente genåbningens fase 3 fra 8. juni.
Dette betyder også, at der i forbindelse med en gudstjeneste f.eks. kan afholdes børne- eller
juniorkirke i et tilstødende lokale. Fordi det defineres som en kirkelig aktivitet.
Derimod defineres en børne- eller juniorklub på en hverdagsaften som en foreningsaktivitet, der
først åbnes mulighed for i fase 3.
For at kunne håndtere denne (unaturlige) forskel, så anbefaler LMBU, at der ikke bliver afholdt
indendørs klub-aktiviteter eller LMU-aktiviteter uden forkyndelse før fase 3.
Myndighederne har endnu ikke udsendt retningslinjer for genåbningen af indendørs
foreningsaktiviteter i fase 3. Derfor må vi fortsat afvente disse.
I mellemtiden foreslår vi, at man både i Kids, Between og LMU benytter nogle af de ideer, der ligger
på lmbu.dk/corona til fortsat at kunne holde kontakt uden at mødes fysisk.

Udendørs foreningsaktiviteter

Kulturministeriet har udsendt retningslinjer for foreningers udendørs aktiviteter, hvilket betyder
at LMBU kan afholde klubaftener og ungdomsmøder, som følger myndighedernes anvisninger.
På lmbu.dk/corona vil der løbende blive opdateret med forslag til konkrete aktiviteter.
Kravene til afholdelse af udendørs aktiviteter er:
- Deltagerantallet må højst være 10 personer
- Der kan dog deltage flere personer, hvis aktiviteten foregår i adskilte grupper, som hver har
maksimalt 10 deltagere
o For at minimere smittespredning skal disse grupper hele tiden være adskilt med
tydelige markeringer eller faste gruppeinddelinger
- Afstandskravet er mindst 1 meter mellem personer
o Ved sang og/eller fysisk aktivitet er afstandskravet 2 meter
- Der er ingen adgang til indendørs lokaler hverken før eller efter den udendørs aktivitet
o Undtaget er begrænset adgang til toiletter, hvis der sikres hyppig og grundig
rengøring
o Undtaget er adgang for enkelte personer til f.eks. tilberedning af kaffe eller snacks
- Undgå kødannelse og sammenstimling før og efter den udendørs aktivitet
- Plakater med Sundhedsstyrelsens generelle information skal være synligt til stede
- Anbefalingerne om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd skal overholdes
- Hånddesinfektionsmiddel skal stilles til rådighed for deltagerne

Sommerlejre

Der foreligger desværre endnu ikke retningslinjer for, hvordan sommerlejre (og Ung Uge) kan
afvikles.
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) forventer i denne uge at blive indkaldt til forhandlinger i
Kulturministeriet om retningslinjerne for ”sommeraktiviteter” i foreningerne, som det hedder i
Folketingets aftale.
Hvis forhandlingerne går i gang denne uge, vil der formentlig først foreligge retningslinjer i løbet af
næste uge – dvs. nok tidligst 28. maj.
Vi har stor forståelse for, hvis man på nuværende tidspunkt vælger at aflyse en sommerlejr. Vi har
også stor forståelse for, at der vil være nogle, som afventer de kommende retningslinjer inden
beslutningen om gennemførelse eller aflysning bliver truffet.
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Det er afdelingernes lejrudvalg og de enkelte lejrteams, som bør træffe disse afgørelser. For det er
jer, der helt konkret ved, hvad der er muligt i det enkelte tilfælde.
Derfor vil det i praksis også være forskelligt fra afdeling til afdeling og fra lejr til lejr, hvorvidt dette
års sommerlejre bliver afholdt.
Når retningslinjerne foreligger, vil vi fra LMBUs side udsende information om indholdet.

Generelle retningslinjer

Uanset hvilken af de ovennævnte typer aktiviteter, der er tale om, skal arrangøren orientere sig om
og sikre disse forhold:
1) Overhold Sundhedsstyrelsens gældende anvisninger om sundhed og afstandskrav
2) Opsæt plakater med Sundhedsstyrelsens fem generelle retningslinjer i lokalet
a. Plakaten kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
3) Stil hånddesinfektion frem til fri afbenyttelse
a. Stil også gerne håndcreme til rådighed, så huden ikke udtørrer
4) Find opdaterede retningslinjer og vejledninger her:
a. Luthersk Mission: http://dlm.dk/
b. LMBU: http://www.lmbu.dk/corona

Modtagere af denne information

For at informere flest muligt samtidig er dette dokument sendt til:
- LM’s kreds- og frimenighedsformænd
- LMU’s ungdomsformænd
- Kids og Betweens klubledere
- LM’s afdelingsformænd
- LM’s Landsstyrelse
- LMBU’s Landsbestyrelse og arbejdsudvalg
- Afdelingernes lejrudvalg
- LM’s og LMBU’s ansatte

Kærlig hilsen
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Søren S. Sørensen
Generalsekretær for Luthersk Mission

Lars B. Larsen
Landsleder for LM’s Børn og Unge
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