En god begyndelse efter sommerferien
Hillerød, 12. august 2020
Kære alle ledere i LMU
Efter nogle meget anderledes måneder står vi nu overfor at begynde igen i ungdomsforeningerne
rundt i landet. Men hvad er ”det nye normale”?
Hvordan skal vi både beskytte hinanden ved at minimere smittefaren og samtidig finde gode måder
at være sammen på, som kan fungere i praksis?
Inden jeg skriver mere om det, vil jeg minde os alle om, at vi tjener Den Almægtige Gud og Kærlige
Frelser! For uanset epidemi eller ej, så har Han overblikket og Hans løfter holder.
Derfor arrangerer vi LMU med forkyndelse, sang, hygge og fællesskab – for at pege på Jesus.
Lige præcis midt i vores usikkerhed og famlende skridt, så vælger Gud at bruge os og vores
begrænsede ressourcer til at forkynde evangeliet og vise hans majestæt.
Det giver frimodighed, synes jeg.

Aftaler og gensidig respekt i ungdomsforeningen

Vi er alle forskellige og opfatter den her situation med Covid-19 forskelligt.
Derfor er det vigtigt, at I, der er i bestyrelsen, bruger tid på at tale med hinanden om, hvordan I –
forsvarligt og realistisk – vælger at holde LMU hos jer.
Efter sådan en samtale kan I meget bedre drøfte med de andre i ungdomsforeningen, hvorfor I
vælger at gøre tingene, som I gør. Og med det udgangspunkt kan I lytte til deres overvejelser og
vinkler.
Der er ikke kun én rigtig måde at gøre tingene på, så I må sammen finde den version af ”det nye
normale”, som I alle kan håndtere og være trygge ved.

Myndighedernes retningslinjer

I skrivende stund er de nyeste retningslinjer for indendørs og udendørs foreningsaktiviteter
udkommet 8. august 2020.
Uanset om jeres LMU-aften indeholder besøg af en forkynder eller er en social spilleaften, så
gælder retningslinjerne for foreningsaktiviteter. Den nyeste version findes altid på
Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/
De aftener, hvor der er forkyndelse på programmet, så kan I desuden hente inspiration i
retningslinjerne for kirkelige aktiviteter. De ligger på Kirkeministeriets hjemmeside her:
https://www.km.dk/covid-19-information/
Hovedpunkterne i retningslinjerne er
 Maksimalt 100 personer til stede samtidig
 Forebyg smittespredning ved
o Isolation af personer med symptomer
o Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
o Kontaktreduktion med fokus på afstand og hyppighed
 Mindst 4 m2 gulvareal pr. person i lokalet
o Hvis alle sidder ned hele tiden kan der dog tillades 2 m2 pr. person
 Det anbefales at holde 1 meters afstand
o 2 meters afstand ved sang og fysisk aktivitet
 Aktiviteter med fysisk udfoldelse kan gennemføres, hvis der så er ekstra fokus på hygiejne
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Som arrangør af en foreningsaktivitet har man derfor ansvar for, at
 Der hænger plakater med Sundhedsstyrelsens vejledninger
o 5 gode råd om at beskytte dig selv og andre:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
o Har du symptomer, så gå ikke ind: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/STOP_Har-du-symptomer-paa-sygdom_
o Hold afstand: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hold-afstand
 Der er håndsprit til rådighed for deltagerne
 Der bliver gjort rent hyppigt og grundigt – med fokus på kontaktpunkter
 Indrette lokalet/arealet, så der ikke opstår kø

Sæt fokus på det positive

Før sommerferien var vi nok mange, der havde en fornemmelse af, at normaliteten var på vej
tilbage. Men de nyeste erfaringer med smitteudbrud forskellige steder i landet viser, at Covid-19
stadig er her.
Derfor er der nu brug for at finde ”langtidsholdbare” løsninger på at begrænse smittespredning. Det
vil sige sundhedsmæssigt forsvarlige måder at være sammen på, som samtidig realistisk set kan
lade sig gøre at gennemføre i lang tid. Det skal bare ikke have lov at tage al vores energi.
Når vi derfor tager de ovennævnte retningslinjer seriøst og finder gode – forsvarlige og realistiske –
måder at følge dem på, så vil vi simpelthen fokusere på glæden over det kristne fællesskab.
Det er derfor vi holder LMU-aftener.
Fordi vi sammen med hinanden vil pege på Jesus, glæde os over ham og følge ham i hverdagen.
Covid-19 er en udfordring for os – men ikke for Gud!
Derfor vil jeg slutte med at minde både dig og mig om Romerbrevet 8 vers 38-39:
For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller
noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning
kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre”
Det er den virkelighed vi lever i også her i sommeren og efteråret 2020!
Den evige almægtige Gud Fader sidder på tronen.
Den evige almægtige Gud Søn tilgiver og frelser.
Den evige almægtige Gud Helligånd vejleder, opmuntrer og skaber tro.

-----På vegne af konsulenterne i LMU
- Emil Kjær Brande, emil@lmbu.dk
- Steffen Birkmose, steffen@lmbu.dk
- Nikolaj Karkov, nikolaj@lmbu.dk
- Ester Frich Dam-Larsen, ester@lmbu.dk
Kærlig hilsen
Lars Larsen
Landsleder for Luthersk Missions Børn & Unge
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