JULE- GUDSTJENESTERNE I RIBE DOMKIRKE 2020 – tilmelding nødvendig
Billetterne kan bestilles fra d. 10/12 2020 kl.10.00
Normalt kan vi hvert år glæde os over mere end 1000 deltagere til hver af de to eftermiddagsgudstjenester
juleaftensdag samt en velbesøgt kirke 1. og 2. juledag. Det bliver en anderledes
jul i kirken i år på grund af corona-restriktionerne, men forhåbentlig festlig alligevel.
For at alle kan føle sig trygge har vi fastsat antallet af deltagere til hver af gudstjenesterne
til maksimum 250. Til gengæld har vi udvidet antallet af gudstjenester, som det fremgår af
oversigten på denne side. Familier må gerne sidde sammen, men ellers gælder afstandskravet
på to meter (fordi der synges). Grundet de særlige forhold beder vi om tilmelding til gudstjenesterne
lillejuleaftensdag, juleaftensdag, 1. og 2. juledag, hvilket i praksis
betyder, at man skal rekvirere billetter via Domkirkens hjemmeside www.ribe-domkirke.dk (følg
linket) og forevise dem ved indgangen. Hvis man ikke har mulighed for at bestille over nettet,
kan man få hjælp til at reservere en billet ved at ringe til kordegnekontoret, 75 42 03 50.
Vær venligst opmærksom på, at man også i kirken skal bære mundbind eller visir, når man
ikke sidder ned. Hvis man har glemt sit mundbind, kan man henvende sig til personalet, der
vil være behjælpelig med at skaffe et.
Den 23. og 24. december åbner dørene en time før, så kom i god tid og senest 10 minutter før
gudstjenesten begynder. Herefter er der mulighed for, at andre kan få glæde af pladsen.
Afsluttende skal det oplyses, at alle julegudstjenester fra Domkirken vil blive streamet. Gudstjenesterne
kan ses via Domkirkens hjemmeside.
Mange venlige hilsner fra
Menighedsråd, præster og personale ved Ribe Domkirke
LILLEJULEAFTEN, onsdag 23. december Kl. 16.00 Jens Torkild Bak
JULEAFTEN, torsdag 24. december Kl. 11.00 Signe von Oettingen Kl. 13.30 Torben Bramming
Kl. 16.00 Jens Torkild Bak
JULEDAG, fredag 25. december Kl. 10.00 Jens Torkild Bak
2. JULEDAG, lørdag 26. december Kl. 10.00 Elof Westergaard

