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Vejledning *l kirker for genåbning af gudstjenesten set i lyset af de 
sundhedsmæssige udfordringer i forbindelse med Covid-19 
Al ekstra ak0vitet medfører al0d ekstra smi6erisiko, uanset hvor mange forholdsregler vi tager. Vores 
opgave er at lave foranstaltninger, der minimerer smi6erisikoen, så en åbning for gudstjenester og kirkelige 
ceremonier som bryllupper kan blive en mulighed, der prioriteres poli0sk.  

De6e papir er blevet lavet på ini0a0v af FrikirkeNet og den katolske kirke. Den er gennemset af Thorkild I.A. 
Sørensen, professor ved Ins0tut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns universitet.  

Bag ønsket om en åbning af gudstjenesterne ligger der et ønske om, at kirken kan begynde at udfolde sig 
fysisk og dermed bidrage 0l mental sundhed og samhørighed i samfundet - og på en særlig måde række ud 
0l ensomme og socialt udsa6e.  

Forudsætning for genåbning 

Alle lokale kirker forventes at lave en plan for, hvordan de vil løse de konkrete udfordringer affødt af 
smi6erisikoen. Målet er at formindske risikoen for, at kirker bliver et sted, hvor episoder med 
superspredning kan opstå.  

Planen skal forelægges Sundhedsstyrelsen snarest mulig.  

Den enkelte kirkes plan for genåbning bør som minimum omfa6e overvejelser om/retningslinjer for 
nedenstående:  

Generelle forholdsregler 

- Hvem vi fortsat forventer bliver hjemme fra gudstjenesten:  

o Alle, som hoster, er sno6ede eller udviser andre tegn på Covid-19. 

o Alle, som kommer fra en husholdning med smi6ede. Hjemmet skal have været symptomfrit 
i to uger, før folk må lukkes ind. 

o Kirkegængere, som er i en risikogruppe for udvikling af svær sygdom som følge af Covid-19-
infek0on.   

- Transport 0l og fra kirke:  

o Kirkegængere opfordres 0l så vidt muligt at transportere sig 0l kirke på cykel, gåben eller i 
bil for at mindske brugen af offentlig transport.  

- Ind- og udgang fra kirken:  

o Luk kun det antal ind, som svarer 0l en person per fire kvadratmeter. 

o Lav regler for indgangen 0l kirken – fx: Tag flere indgange i brug, så kødannelser kan 
undgås/minimeres.  

o Markering af to-meters afstande omkring ind- og udgangspar0er, hvis der skulle opstå kø - 
samt håndsprit ved alle indgange.  



o Hvis der er flere gudstjenester e[er hinanden, så sørg for separate ind- og udgangsdøre, så 
folk ikke møder hinanden på vej ind og ud.  

o Der skal i eller ved lokalerne opsæ6es informa0onsmateriale om, at personer, der har 
symptomer på coronavirus, bør isolere sig i hjemmet - samt om god hygiejne og 
hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 

- Selve kirkebygningen og mødesal (herunder rengøring) 

o I salen markeres, hvor personer må sidde, så afstand sikres.  

o Hav markering af køafstand uden for toile6et.  

o Gennemgang af kirken inden gudstjeneste/arrangement med henblik på at minimere 
fysiske kontaktpunkter (håndtag etc.).  

o Rengør grundigt før, under og e[er en gudstjeneste. Herunder rengøring og afspritning af 
alle overflader, som berøres af flere – dvs. døre, garderobe, håndtag musikinstrumenter, It-
udstyr (tastatur), lyd-/lysanlæg osv.  

o Fokus på hygiejne og overholdelse af myndighedernes anvisning i[. håndvask og afspritning 
generelt. 

Under gudstjenesten 

- Ved opstart af gudstjeneste (herunder bryllupper og begravelser) informeres om alle de 
forholdsregler, som skal iag6ages vedr. hygiejne, omgangsformer med mere. 

- Sikre, at kirkegængere sidder på de 0lladte pladser med sikret afstand – mindst to meter mellem 
hver person. Personer fra samme husstand må gerne sidde sammen.  

- Ven0la0onssystemer og evt. gennemtræk, hvis det er varmt nok udenfor, bør så vidt muligt 
anvendes. 

- Nadver gives på en sundhedsforsvarlig måde. Alt e[er trossamfundenes tradi0oner kan det for 
eksempel være:  

o Nadver gives i engangsglas, som mødedeltagerne tager med 0l deres stol 0l det fastsa6e 
fælles nadver0dspunkt.  

o Ved nadver går gudstjenestedeltagerne i frem i hold og s0ller sig forrest i kirken med 2 
meters afstand (tydelige markeringer på gulvet). Det oplyses hvor stort et hold maksimalt 
kan være.  Præsten og eventuelle andre uddelere anvender engangshandsker. Man 
anvender oblater, og man anvender engangsbægre 0l vinen/sa[en.  

o Hvis der ikke anvendes engangsservice 0l nadveren, så skal nadverservicen kunne vaskes 
ved 80 grader. Alterna0vt kan gudstjenestebesøgende medbringe egne nadverglas.  

- Guid folk i salen 0l en gradvis udvandring e[er gudstjenesten, så ikke alle vil ud på samme 0d.  

- Der kan serveres en kop ståkaffe udendørs i engangskrus, hvor folk står i mindre grupper med god 
afstand imellem hinanden. 

Hvis nye vurderinger og retningslinjer fra myndighederne fremkommer, skal disse naturligvis inddrages i den 
enkelte kirkes plan. 



Hovedindsatsen for den enkelte kirke er via forbyggende adfærd, planlægning, regler, 
infrastrukturinvesteringer, holdningsændringer og tæt dialog med lokale sundhedsmyndigheder at 
minimere risiko for episoder af superspredning.


