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Til: prester, proster, biskoper, kirkeverger, stiftsdirektører 

 

Kopi til informasjon: ansatte i Kirkerådet og bispedømmekontorene, 

Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Akademikerne, Parat, KA og 

kirkevergelaget 

Kirkeklokker første påskedag 

Bispemøtet, Kirkerådet, Kirkevergelaget og KA oppfordrer til å ringe 

med klokkene i tidsrommet 1055-1100 første påskedag. Dette gjelder 

for alle kirker der det var planlagt gudstjeneste denne dagen. 

Der det er andre lokale ringeskikker på påskedag som man ønsker å 

opprettholde, kan man gjøre dette. Noen steder ringes det for eksempel fra 

kl. 10-11 første påskedag. 

Klokkene ringer for å markere Kristi oppstandelse og at påsken ikke er 

avlyst. Kirkeklokkene er lyden av folkekirken lokalt. I år blir dette kirkens 

måte å markere påsken på, i tillegg til alt som skjer på digitale flater og i 

kontakt med folk over internett og telefon. 

Dette kommer i tillegg til oppfordringen fra Bispemøtet og Kirkerådet sendt 

27. mars om å ringe helgen inn i 5-10 minutter hver lørdag klokken 17, som 

et tegn på kirkelig nærvær og forbønn. Samt at man ellers gjennomfører 

den vanlige høytidsringingen i tråd med lokale tradisjoner. 

Oppdatert HMS-rutine 

I lys av den pågående koronapandemien har arbeidsgiver oppdatert sin 

ROS-analyse pr 1 april. Dette har medført noen endringer i HMS-rutinen, 



som også er oppdatert pr 1. april. Ny tekst er merket med rødt. Rutinen gir 

anvisning på hvordan ansatte, og særlig prester, selv skal opptre i 

forbindelse med koronapandemien for å beskytte seg og for å unngå å 

spre smitte. 

Last ned den oppdaterte HMS-rutinen her. 
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