Corona og kirkerne
Mandag den 26. oktober trådte nye, skærpede regler for forsamlinger i kraft – men vi må stadig mødes i
kirkerne og fx holde ældre-møder og børnearbejde i vores kirker, ligesom der er uændrede regler for
afholdelse af gudstjenester på trods af, at Corona-smitten stadig er her og smittetrykket stiger.
På Kirkeministeriets vejledning til Folkekirkens personale (som Kirkeministeriet henviser til, indtil de får
opdateret deres retningslinjer) står der:
Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder ikke indendørs for folkekirken og andre trossamfund i
lokaler, som de råder over.
Kirkerne er undtaget
I må altså stadig mødes til ældre-eftermiddage i kirken, ligesom børne- og ungdomsarbejdet kan fortsætte
indendørs i den kommende, mørke tid.
Der er nye restriktioner for aktiviteter udendørs. Her gælder forsamlingsforbuddet over 10 personer, hvis
man ikke sidder ned. Spejderne må gerne holde deres ugentlige møder, men de må ikke tage på ture og
weekender med overnatning.
For kirkelige handlinger som gudstjenester er det de samme regler, der gælder som hidtil. Der skal være to
kvadratmeter pr. person, afstand til andre end familie på min. en meter, hvis der ikke synges. Hvis der
synges, skal der være to meter til andre (end dem, man bor sammen med), og fire kvadratmeter pr. person
i lokalet.
Børn og unge er undtaget
I kirkeligt arbejde for børn og unge op til 21 år, ligesom i andet børne- og ungdomsarbejde, er
forsamlingsloftet stadig 50 personer, inkl. ledere. Der må dog godt være det nødvendige antal ledere over
21 år til at gennemføre aktiviteterne.
BBU, Baptisternes Børne og Ungdomsforbund har udsendt en vejledning (kan læses på BBUs Facebookside)
og heraf fremgår det, at der ikke må afholdes arrangementer med overnatning i de kommende uger og at
der fortsat må afholdes stillesiddende arrangementer for op til 500 personer. De henviser desuden til DUFs
hjemmeside, som bliver løbende opdateret med Corona-info.
Baptistspejderne har også opdateret deres vejledning, som kan læses her.
Fornuft, sprit og mundbind
Samtidig skal vi alle selvfølgelig personligt afgøre, hvad vi har det godt med.
Der skal under alle omstændigheder vaskes hænder med sæbe og sprittes af – det gælder både børn og
voksne. Også rekvisitter (bibler, sangbøger el.a.), der bruges i aktiviteter, skal sprittes af efter brug.
Hvis du har symptomer såsom hoste, vejrtrækningsproblemer og/eller feber, skal du blive hjemme. Host i
øvrigt i albuen eller lommetørklædet.
Læs mere her https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/ - se
især Q1, Q2, Q25 og Q26.
Se også Kirkeministeriets seneste udmelding her.
FirkirkeNet har en meget fin orientering, som de er hurtige til at opdatere.
https://frikirkenet.dk/artikel/emne/vejledning-til-frikirker-om-covid-19
Krav om mundbind i kirkerne har ikke været nævnt tidligere, men det forlyder i skrivende stund, at kravet
om brug af mundbind – der træder i kraft til midnat i aften – også vil gælde i kirkerne. Menighederne må
holde øje med e-Boks for nye retningslinjer eller orienter jer via ovenstående link til vejledning til
Folkekirkens personale, der måske bliver opdateret tidligere.
Krav eller ej kan det alligevel være en god idé at bære mundbind. Især hvis man er i risikogruppen. Reglerne
ved børne- og teenagearbejde er, at de ledere, der ikke er aktive i en aktivitet, skal bære mundbind fra
torsdag d. 29. oktober.

