Nyt fra præsterne
Vi forsøger, det bedste vi kan sammen med alle medarbejdere ved Aars Kirke, at holde modet oppe og
være kirke, på de vilkår der gælder her i ”Lock Down”.
Vores ugentlige medarbejdermøder holder vi på Skype, så vi kan holde forbindelsen og følge lidt med i,
hvordan vi har det rundt omkring.
Her et par linjer om hvad vi bl.a. foretager os lige nu i forbindelse med kirken:
Tinna holder kontakt til besøgsvenner og besøgsværter og finder pennevenner og telefonvenner.
Derudover holder hun Facebook og hjemmeside kørende med nyheder – som jo ofte ændres i tiden.
Kirsten er på ”sin pind”, som det solide anker for os alle.
Helle og Lisbeth spritter af i kirken og pakker Kirkecentret i kasser, så byggeriet kan sprede sig ind i de
eksisterende rammer. Juletræet er flyttet og i stedet står der nu et par flot pyntede lanterne og lyser op.
Marianne har travlt med at ”tænke ud af boksen” og laver aktiviteter og opslag til hjemmesiden omkring
Helligtrekonger og fastelavn. Babysalmesang er selvfølgelig og desværre aflyst.
Kasia og Jan spiller til gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi er virkelig privilegerede at vores musikere og
sangere er så dygtige, ikke mindst nu hvor det er dem, der skal bære sang og musik (uden fællessang)
Jens synger for hele menigheden og det kræver helt sikkert noget andet end at være forsanger.
Vi tre præster er til stede i kirken på alle hverdage – enten med andagt eller bare med vores
tilstedeværelse, så vi er tilgængelige. Vi lægger desuden noget af det ud på Facebook, og oplever at der er
mange der følger os dér.
I støbeskeen har vi en ”konfirmandgudstjeneste” – altså en gudstjeneste målrettet konfirmanderne, som vi
ønsker at Søren Friis skal streame. Vi har bedt ham om et tilbud på pris.
Dåb og bryllupper har vi ikke mange af i tiden – og faktisk heller ikke mange begravelser.
Konfirmanderne holder vi online kontakt til, og i vores stille sind tænker vi på, om vi mon også i år skal ud i
at skubbe konfirmationerne. Indtil videre holder vi fast, men 11. februar skal vi have et møde med de andre
præster i provstiet, så vi i fællesskab kan tage en beslutning om en evt. udskydelse af konfirmation.
Fastelavn nærmer sig og Marianne og Sara laver noget for børn i den forbindelse.
Vi ser frem til, at vi igen kan sætte kirkeliv og aktiviteter på fulde sejl – sammen med vores nye
menighedsråd, og indtil da, må vi glæde os over, at vi trods alt må holde korte gudstjenester og holde
kirkedøren åben.

