
Jeres folkekirke i en Corona-tid 

Regeringens tiltag for at forhindre smitte af Corona-virus fortsætter til 13.april 2020. Det 

betyder at alle gudstjenester og kirkelige arrangementer er aflyst indtil da.                                                              

Dermed får vi desværre heller ikke fejret påskegudstjenester, selvom vi mere end 

nogensinde før har brug for at høre påskens budskab om opstandelse til os.                                                                    

I skal dog vide at jeg som sognepræst er til rådighed på telefon og I er velkomne til at 

ringe til mig for en samtale eller maile: kib@km.dk  Kim Klarlund Bach                                                                                                                                           

 

Der er også mulighed for at ringe til Folkekirkens Sjælesorg på Nettet  hele døgnet 

rundt. Her kan man tale helt anonymt med en folkekirkepræst og mange benytter det.                                                         

I denne tid opfordres vi også til fælles bøn og tanker for syge, hver dag kl.17.00, hvor alle 

landets kirkeklokker vil ringe.  

  

Guds velsignelse, trøst og styrke til jer alle i denne tid.            Hilsen Kim Klarlund Bach                                                                                                                         

 

Biskopperne opfordrer til fælles daglig klokkeringning  

Hver dag ringer kirkernes klokker både morgen og aften – ofte på forskellige tidspunkter.   

Nu kommer landets 10 biskopper med en opfordring til menighedsrådene om, at kirkerne 

fastsætter aftenringningen til kl. 17 hver dag – og samtidig med en opfordring til os alle:  

”Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de 

syge og alle dem, der passer og plejer dem,” siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over 

Aarhus Stift, på vegne af biskopperne.  

Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den alvorlige 

situation, som landet befinder sig i, kan gøre meningen med klokkernes ringning endnu 

tydeligere.   

”I denne særlige tid, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om 

søndagen, gør vi opmærksom på, at klokkernes ringning hver dag fortæller os om kirkens 

budskab,”   

”For selvom det ikke er sært, at vi måske har mest travlt med at tænke på os selv og 

være bekymrede for vores nærmeste, så er det netop nu, at vi skal tænke på Gud og 

vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag,” 

siger Henrik Wigh Poulsen.”   

Opfordringen til fælles aftenringning gælder så længe Corona-virus hærger, og indtil den 

normale hverdag er tilbage i Danmark. Der er omkring 2350 folkekirker i landet.   

mailto:kib@km.dk


Kirkelige handlinger: 

Kirkelige handlinger vil fortsat finde sted, og det gælder både dåb, vielse og 

begravelser. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil ikke være 

offentlig adgang.  I Skodborg kirke har vi lov  at samles op til 50 pårørende. Og Skrave 

kirke  35. excl. Personale: kirketjener, sanger organist og sognepræst. 

Tag venligst kontakt med sognepræsten og aftal nærmere med mig.                             

Mit telefonnr. finder du på vores hjemmeside www.Skodborg-kirke.dk 

www.sogn.dk-Skrave 

www.sogn.dk-Skodborg 

  

 Konfirmationer 2020  

Som I alle nok har læst/hørt, så giver regeringens tiltag for at begrænse udbredelsen 

af Corona-virus også konsekvenser for forårets konfirmationer. Vi har derfor valgt at 

udskyde konfirmationerne til juni.                                                                                                 

Til den tid håber vi, at det er muligt at kunne samles til fester, således at der rent faktisk 

kan blive en fælles festlig konfirmationsgudstjeneste ud af det – og efterfølgende 

familiefest - for vores konfirmander. Konfirmationerne flyttes derfor til 

Søndag den 7.juni  kl.10.00 Skrave kirke 

Søndag den 14.juni kl.10.00 Skodborg kirke. 

 

Det er meget beklageligt for konfirmanderne og deres familier, men desværre en 

nødvendighed. 
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