Høve Mark, 16. december 2021

NYHEDSBREV FRA HØVE VALGMENIGHED
Kære medlem af Høve Valgmenighed.
Mens den nye Corona-variant Omikron stadig fylder mere, og så sent som i dag forlyder det,
at der er øgede foranstaltninger, restriktioner og begrænsninger på vej fra politisk hold.
I lyset heraf, udsender vi dette nyhedsbrev, med den forudsætning, at der hurtigt kan komme
nyt. Da vi ikke ønsker at spamme med mails, vil jeg anbefale at følge med på hjemmesiden
www.hoeve-havrebjerg.dk – der skal vi nok, efter bedste evne, holde opdateret.

Ny hjemmeside
Som nogle af jer sikkert vil have bemærket, var vores hjemmeside nede i flere uger grundet
et malware-angreb. MEN intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. For vi har benyttet
lejligheden til at skabe en ny og mere moderne hjemmeside. Vi er selv ret begejstrede for
den, og det håber vi også, at I vil være.

Særligt om juleaften
Som det ser ud lige nu, d. 16. december, holder vi stadig fast i
gudstjenesteplanen, hvor vi holder gudstjeneste d. 24. december
kl. 16 i Høve. Sidste år havde vi billettilmelding, og det vil vi IKKE gøre
i år. Gudstjenesten er åben uden tilmelding.
Til gengæld vil vi i døren tjekke coronapas. Vi opfordrer til, at installere app’en, skulle den ikke være installeret på telefonen i forvejen, eller at have anden dokumentation klar inden.

Nye restriktioner
Vi følger selvfølgelig stadig med i, hvilke anbefalinger og restriktioner, som vi præsenteres for
løbende og vil forholde os til de restriktioner, som vi eventuelt måtte blive underlagt. Men vi
er meget opmærksomme på, at det skal være en god og tryg oplevelse at komme i og omkring Valgmenigheden.

Julens gudstjenester
19. december – De ni læsninger (4. søndag i advent)
24. december – Juleaften (OBS: husk Corona-pas)
25. december – Juledag
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Kl. 16
kl. 10

