
Hei alle sammen, 

Takk for gode spørsmål og innspill om smittevern de siste månedene. Jeg og kollegaer i Kirkerådet og 
KA er glad for at mange forteller at de har god nytte av smittevernveilederen og den rådgivningen vi 
kan gi.  

I går sendte vi ut en oppdatert smittevernveileder. Det er viktig å lese gjennom denne nå for å få en 
helhetlig forståelse av regimet med regler og anbefalinger som holder kirkedøren åpen.  

Inndelingen i veilederen er den samme som før: Del I inneholder veiledning som er felles for all 
kirkelig virksomhet. Del II inneholder kapitler som gir utfyllende veiledning for enkelte av kirkens 
arbeidsområder. Til slutt i Del III finner du en endringslogg. 

Faste tilviste plasser 

Jeg vil snakke om den viktigste endringen: krav om faste, tilviste plasser. 

Nå er det lov å samle inntil 100 deltakere på arrangementer som har faste, tilviste plasser. Det er en 
glede for oss alle, men det stiller også svært tydelige krav til hvordan vi organiserer gudstjenester og 
andre arrangementer. 

• Ordet «Fast» betyr at publikum skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke 
bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende – som 
nattverd/dåp. 

• Ordet «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser 
deltakerne til nærmere bestemte plasser.  

• Ordet «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har 
ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med 
nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt 
kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet. 

 
Det er ikke et krav om at vi skal registrere hvor folk sitter. Men hvis det er mulig, kan en oversikt over 
hvor deltakerne sitter skrives inn i registreringslisten, for eksempel med henvisning til plassnummer 
eller område i kirken/lokalet. Det kan bidra i eventuell smitteoppsporing. 

Kort fortalt: arrangøren skal bestemme hvor folk skal sitte, og folk skal sitte der fra start til slutt. Det 
er lov å gå til f.eks. dåp, nattverd eller på toalettet, men utover det skal bevegelse begrenses. 

Dette kan medføre behov for flere kirkeverter eller medhjelpere som kan sikre at folk blir plassert i 
kirken. 

Å bestemme hvor gudstjenestedeltakerne skal sitte, kan virke fremmed for oss alle. Men vi er nødt til 
å være tydelige på praktiseringen av det, fordi dette er forutsetningen for at vi kan samle inntil 100 
og ikke 10 deltakere.  

Arrangementer uten faste tilviste plasser har grense på 10 deltakere. 

Medvirkende skal ikke telles med i antall deltakere. Vi anbefaler å begrense antall medvirkende til 
det som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet. 

Avstand & mingling 

Kravet om faste, tilviste plasser skal hjelpe oss å holde nødvendig avstand. Kravet er at personer som 
ikke bor sammen skal holde minst en meter avstand. Helsemyndighetene anbefaler 2 meter avstand 
ved allsang innendørs. Avstand måles fra skulder til skulder i alle retninger og gjelder under hele 



arrangementet, også ved utgang/inngang, registrering og annen nødvendig bevegelse i kirkerommet. 
Kirkerommets størrelse vil derfor være avgjørende for hvor mange deltakere man kan samle. 

Mingling og hilsing er veldig hyggelig, og kanskje noe av det vi mennesker trenger mest akkurat nå. 
Men ifølge helsemyndighetene er det ikke smittevernfaglig tilrådelig. Trengsel og kø er også 
potensielle smittekilder, fordi det fører til bevegelse og det er vanskelig å holde avstand. 

Med de nye virusvariantene er det lite som skal til før smitten spres. Derfor må vi som arrangør 
begrense mingling så mye som mulig. Dette innebærer at man lokalt vurderer å avlyse kirkekaffe, og 
går gjennom på hele bevegelsesmønsteret knyttet til nattverdutdeling, utgang og andre aktiviteter. 
Det er viktig nå å hindre kontakt på større samlinger, og sikre at alle holder nødvendig avstand 
gjennom hele arrangementet. 

Andre ressurser 

Som arrangør er vi pålagt å informere deltakerne om tiltakene som gjelder i kirken. Dette kan gjøres 
på nettsiden og ved oppslag av plakater i kirken. På kirken.no/korona har vi plakater som enkelt kan 
printes ut lokalt. 

I løpet av uken vil vi oppdatere spørsmål og svar-artikkelene som finnes på kirken.no/korona. Det er 
også mulig å ta kontakt med oss på epost eller telefon, og vi svarer så raskt vi kan. 

Til slutt vil jeg understreke at barne- og ungdomsarbeidet kan fortsette i tråd med trafikklysmodellen 
som dere finner i smittevernveilederen. 

 

 

 

 


