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Informasjon fra beredskapsgruppen 14.01.22 

 

 

Til ansatte og rådsmedlemmer i Dnk i Oslo kommune 
 
 

Beredskapsgruppen ønsker dere alle et godt år. Regjeringen holdt pressekonferanse i går og 

melder om en rekke lettelser i smitteverntiltakene. Det gleder vi oss over, ikke minst med 

tanke på gudstjenester og aktiviteter for konfirmanter som nå starter opp i mange menigheter. 

 

De nye reglene gjelder fra og med i dag og i fire uker fremover. Det vil bli foretatt en ny 

vurdering 1. februar. 

 

Regjeringen regner med at mange vil bli smittet i månedene fremover, og sykefraværet vil bli 

høyt. Som ellers i samfunnet må også vi i kirken planlegge for hvordan vi kan opprettholde 

mest mulig normal virksomhet. Vi bør alle være innstilt på å være fleksible og stille opp for 

hverandre for å få gjennomført prioriterte oppgaver.  

 

Vi oppfordrer menighetene til å prioritere barn og unge, konfirmanter og gudstjenester.  

 

 

Arrangementer, som gudstjenester, konserter og lignende 

 

• Offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste plasser øker til maks 200 

personer, uten faste tilviste plasser maks 30 personer.  

 

• Det er munnbindpåbud for alle deltagere over 12 år. Det er ikke påbudt med munnbind 

når man sitter på tilvist plass og kan opprettholde 1 meters avstand til andre utenfor 

egen husstand.  

 

• Det er fortsatt registering av alle deltagere som samtykker til det. Selv om «åpne 

kirke» strengt tatt ikke er et arrangement, anbefaler vi at også besøkende i «åpen 

kirke» registreres med tidsangivelse.  

 

• Ved utendørs arrangementer er det maks 200 deltagere uten faste tilviste plasser.  

 

Aktiviteter 

 

Aktiviteter for unge under 20 år, for eksempel breddetiltak, konfirmantarbeid, kor, barne- og 

ungdomsklubber. 

• Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt. 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 
Kirkelig fellesråd i Oslo 
 
 

 

2 

 

• Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort. Det 

er altså mulig å være flere kohorter av 20 samtidig og drive rullerende aktiviteter. Det 

skal være minst to meter mellom hver kohort gjennom hele aktiviteten. 

• Aktivitet innendørs kan gjennomføres med nærkontakt der det er nødvendig. 

• Et informasjons- eller undervisningsmøte for konfirmanter og/eller konfirmantforeldre 

kan gjennomføres som et arrangement i kirkerommet med faste tilviste plasser. Da 

gjelder reglene som ved arrangementer. 

Aktiviteter for voksne, for eksempel kor, babysang, bibelgrupper.  

• Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.  

• Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med nærkontakt der det er 

nødvendig 

Servering 

• Ved arrangementer med servering, som kirkekaffe og andre diakonale tiltak, gjelder de 

samme regler for avstand, antall og tilviste plasser som ved andre arrangementer. For 

eksempel kan kirkekaffe bakerst i kirkerommet kun gjennomføres med maks 30 

deltagere som holder 1 meters avstand til hverandre.   

 

• Private sammenkomster kan gjennomføres med maks 30 innendørs, unntaket er 

minnesamvær etter begravelser med maks 50 deltagere innendørs. 

 

Generelt 

 

• Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og 

tilsvarende nære. 

 

• Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og 

sårbare grupper 

 

• Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom 

med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære. 

 

• Ordningene med hjemmekontor fortsetter der det er praktisk mulig, dette er blant 

annet av hensyn til kollektivtrafikken. Merk unntak for å opprettholde kontakt med 

sårbare grupper eller aktivitet for barn og unge.  
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• Se justerte bestemmelser for karantene, reiser og andre smitteverntiltak i lenkene 

nedenfor.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Beredskapsgruppen OBDR/KfiO 

 

 

 
 
 

Regjeringen:  
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/  

 
Den norske kirke: 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/infotilmedarbeidere/ 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/infotilmedarbeidere/

