
Kjære menighet! 
 
Nye nasjonale regler og råd for smitteverntiltak fra OKB. Tiltakene gjelder for hele landet og 
alle menigheter og trer i kraft ved midnatt 15.12.2021. Gjelder i 4 uker. 
 

1. Vi dropper ikke Den hellige messe og kirkekaffe. Alt SKAL gjennomføres etter planen 
på en forsvarlig måte.  

2. Menigheten vår respekterer ALLE smitteverntiltak! 
3. Hold deg hjemme når du er syk – ha en lav terskel for det.  

 
BRUK AV MUNNBIND 
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til 
andre enn husstandsmedlemmer, er det påbudt å bruke munnbind i gudstjenester, 
bønnesamlinger, kirkekaffe mm.  
 
Hos oss er munnbind gratis om du glemmer å ta med deg hjemmefra. 
 
GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI  
På innendørs gudstjeneste mm med faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det 
maksimalt delta 50 personer. Arrangører (bla. geistlige, organist, lektorer, kirkeverter) 
kommer i tillegg.  
 
Jeg ber at ministranter, kirkelige assistenter og forsangere stiller opp til sine tjenester 
under hele messen ved alter eller på orgelgalleri for å gi plass til andre troende i 
kirken. 
 
Avstanden som skal holdes i komunionskøen er også minst én meter. 
Vi markerer dette på golvet i kirken. 
 
Håndkommunion er den eneste tillatte form. Munnkommunion er ikke tillatt. 
 
OVERSIKT OG REGISTRERING AV DELTAKERE 
Alle deltakere skal registreres med navn, telefonnummer og hvilken plass den troende har 
benyttet der det har vært faste tilviste plasser. Vi gjør særlig oppmerksom på at reglen om 
registrering av hvor den troende har sittet er en ny bestemmelse fra og med 15.12.2021. 
 
Menighetene kan bli bedt om å bistå kommunen med å informere deltakerne om smitte. 
Oversikten over deltakere skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. 
 
Vi registrerer oss ved oppmøte. Skriv ett navn per husstand og ett telefonnummer + 
antall deltakerne. Når du forlater kirken skriv også hvor du satt i messen (nummer på 
benken). 
 
 
KOR OG KORØVELSER  
Det anbefales å avlyse korøvelser innendørs for voksne.  
 
Jeg ber at det vietnamesiske og det filippinske koret flytter sin øving fra Mariahuset til 
kirken og holder 2 m avstand under øvelse. 
 
Det anbefales minst to meters avstand ved korsang.  
 
 
p. Pawel Wiech 
sognepresten 


