
 

 

Kjære gode medarbeidere! 
  
Innledningsvis vil jeg vise til gårsdagens digitale You Tube-sending fra Kirkerådet, og e-post fra 
Kirkerådsdirektøren vedrørende smittevern og arrangementer i advent og jul. 
  
Den endringen som får størst konsekvenser er regelen om 2 meters avstand ved salmesang. Denne 
bestemmelsen gjelder for alle som ikke tilhører samme husstand eller kohort, og byr på særlige 
utfordringer for de minste kirkene. Slik situasjonen er nå vil jeg for disse kirkene foreslå følgende 
alternativer: 
  
-  La salmene bli sunget av solister eller en forsangergruppe. 
-  La kantor/organist/kirkemusiker ha musikalske innslag i stedet for salmesang (gjelder kanskje 
særlig for   gravferd/bryllup). 
-  Utelate salmesang fra liturgien 
  
Det må gjøres en vurdering lokalt på hva som er mest hensiktsmessig for hvert kirkerom. I de største 
kirkene vil det være mulig å synge salmer så lenge en klarer å opprettholde 2 meters avstand mellom 
deltagerne/kohortene. 
 
Så er det også en mulighet å holde gudstjenester utendørs, og dette er det flere som planlegger. Da 
gjelder regelen om 1 meter avstand.  
 
Noen har merket seg at regelen om 2 meter har vært omtalt som en anbefaling. Fra Kirkerådet har jeg 
fått opplyst at myndighetene bruker ordet anbefaling om alt som ikke er hjemlet i lov eller forskrift. 
Det betyr ikke at det er grunnlag for å se bort fra anbefalinger. Nå gjelder det å tenke smittevern, ikke 
regelretorikk. To meter er sikrere enn en. Men ute er en meter altså tilstrekkelig. 
 
Bestemmelsen om 2 meter ved salmesang gjelder fra nå av. Men gravferder og bryllup som allerede er 
forberedt under andre forutsetninger, kan gjennomføres som planlagt.   
  
Det vil unektelig bli et savn å måtte feire gudstjenester uten felles salmesang, slik man noen steder vil 
bli nødt til. Særlig i julen vil dette være uheldig . Men jeg ser ingen andre muligheter enn de jeg har 
beskrevet her. 
 
La meg til slutt få si at dere gjennom året har imponert meg ved å håndtere stadig nye 
smittevernregler på kort varsel. Jeg får tilbakemeldinger om at det oppleves trygt å være i våre kirker, 
og at det er en profesjonell tilnærming til smittevern. Nok en gang vil jeg få takke dere for innsatsen. 
 
Med ønsker om gode dager og Guds velsignelse i møte med nye utfordringer! 
 
Beste hilsen  
Halvor Nordhaug 
Biskop i Bjørgvin 


