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        Bergen, 20.01.21 
 
 
Gode medarbeidarar! 
  

Etter dei nye retningslinene frå regjeringa er det sendt ut ein oppdatert smittevernrettleiar frå 
Kyrkjerådet, Bispemøtet, KA og styret i Norges kirkevergelag. Sjå denne på kirken.no/korona. 
  

Dette brevet inneheld informasjon om dei retningslinene som gjeld no. 
NB! Til sist i brevet finn de ny og viktig informasjon om gudstenesta og nattverdfeiringa. 
  

Dei viktigaste endringane handlar om at ein no har opna for at aktivitetar for born og ungdom 
under 20 år kan no starte opp igjen. Dette gjeld også konfirmantundervisninga, der ein kan 
operere med inntil 20 deltakarar i kvar gruppe. Det er viktig at ein kjem i raskt i gang med 
konfirmantarbeidet! 
 

Kyrkjelydane kan ha gudstenester eller open kyrkje, men berre med 10 deltakarar om gongen 
inne i kyrkja. Gravferd har framleis ei grense på 50 deltakarar. 
  

Nokre konkrete punkt om arbeidet i kyrkjelyden: 
  

• Kyrkjerådet har laga ein ny trafikklysmodell for smittevern i barne- og ungdomsarbeidet.  Det 
betyr at grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule 
vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarande aldersgruppe i det kyrkjelege barne- og 
ungdomsarbeidet. Nett no er det mange stader gult nivå. Det medfører at borna bør møtast i 
faste grupper. Sjå smittevernrettleiaren sine grenser for kor mange barn det er anbefalt å 
samla i dei ulike aldersgruppene. 
• Konsertar og kulturarrangement vil vera vanskelege å gjennomføra innanfor dei reglane som 
gjeld no. 
• Ein kan arrangere ungdomsgudstenester i tilknyting til konfirmantundervisninga, så lenge alle 
deltakarar er under 20 år og vanlege smittevernreglar blir følgde. 
• Det er mogeleg å arrangere konfirmantleir eller liknande, men då helst heimeleir sidan det 
for tida ikkje er tilrådd å reise på tvers av kommunegrensene 

• Fysiske møte kan arrangerast, men med maksimalt 10 deltakarar. Dette gjeld også 
seremoniar som dåp og vigsel, men ein skal vera varsam med å samla deltakarar frå fleire 
kommunar. 
• Utandørs kan ein samla 200 deltakarar 
• Ein må halde seg til eventuelle strengare lokale reglar. 
• Kyrkjelydane er ikkje stengde, ein kan kontakta dei tilsette på telefon eller e-post. 
  

Les meir om 2-metersregelen ved allsong som står i smittevernrettleiaren. Sjå også brevet eg 
skreiv til medarbeidarane i kyrkjelydane om praktiseringa av denne regelen. Brevet vart sendt 
ut via prostane 3. desember. 
  

Smittevernet ved aktivitetar i Den norske kyrkja byggjer på fem hovudprinsipp: 
1.    Sjuke personar skal ikkje delta på fysiske samlingar. 
2.    Gode rutinar for hygiene, handvask og reinhald. 
3.    Minst mogeleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 
4.    God avstand mellom alle som deltek. 
5.    Tilstrekkeleg bemanning. 

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/
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Gudstenesta og nattverden 

  

Det kan haldast gudstenester med inntil 10 deltakarar. Det vil vere ønskeleg å ha flest mogeleg 
slike gudstenester, og då gjerne fleire korte gudstenester etter kvarandre slik at fleire kan ta 
del. Her vil det truleg vera naturleg å nytta påmelding, og så langt det går prøve å avgrense 
deltakarane til dei som bur i kommunen. 
  

Det kjem an på lokale tilhøve om ein vel å halde slike gudstenester med desse 
innskrenkingane, eller finn å markere søndagen på anna vis, til dømes ved å ha open kyrkje eit 
par timar.  
 

Ei god løysing vil mange stader vera å legge gudstenesta utandørs der ein kan samle heile 200 
deltakarar dersom ein kan halde rett avstand. Her bør ein ikkje ha nattverd av omsyn til at folk 
lett kan komme for nær kvarandre. 
  

Ved gudstenestene for 10 deltakarar i kyrkja kan ein derimot feira nattverd. Ei kort liturgisk 
ordning for ei slik gudsteneste ligg ved. Legg merke til at her er det mogeleg å utelate nokre av 
ledda. Ein kan også nytte andre tenlege ordningar som ein lagar lokalt eller bruke ei som vil bli 
sendt ut frå sentralkyrkjeleg hald. 
  

For å unngå for mykje rørsle i rommet og kontakt mellom deltakarane i nattverden kan 
utdelinga av brød og vin koma til slutt i gudstenesta, slik at ein går rett ut av kyrkja etter å ha 
fått brød og vin utan å vere i nær kontakt med andre. Velsigninga og utsendinga kan da seiast 
til kvar einskild rett etter utdelinga. 
 
Ein kan også la nattverddeltakarene verte ståande i ein ring etter utdelinga i kyrkjer der det er 
god plass, og la dei stå til takkebøna og velsigninga er lest. Og så går dei ut. Slik kan ein 
redusere kor mange gonger folk flyttar seg i kyrkjerommet. 
  

Der ein alt har fastsett eigne dåpshandlingar går desse som planlagt. 
  

Der ein vel å ha open kyrkje må det vere vertskap til stades. Det kan vere nattverd også på 
desse samlingane. 
  

Det er framleis ønskeleg med digitale sendingar, særleg strømming/direktesending av lokale 
gudstenester som vert liggande ute på søndagen for alle dei som ikkje kan delta på dei fysiske 
gudstenestene.   
  

Eg ønskjer dykk Guds signing og store doser av Andens kreativitet i desse tidene! 
  

Halvor Nordhaug 
Biskop i Bjørgvin 

 
 
  


