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Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger 

 

Kopi: Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes 

sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, 

Akademikerne, KA. Send gjerne videre til andre som har nytte av 

informasjonen. 

Kirkene kan åpne for arrangementer og aktiviteter 
igjen – barne- og ungdomsarbeidet har fått 
«trafikklys» 

Det er mange som lengter etter lettelser i smittevernreglene. I dag har vi en 

god nyhet: Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å foreslå en 

erstatning for regelen om «fastmonterte seter». Dette er et resultat av et 

arbeid som bl.a. Kirkerådet og KA har gjort de siste månedene. Dette viser 

vilje til endring og Kirkerådet skal bidra aktivt i det arbeidet. 

Regjeringen startet året med en to-ukers sosial nedstengning. Den er over 

nå. På dagens pressekonferanse ble det klart at de fleste tiltakene 

videreføres, men det er noen oppmykninger for kirken og særlig barne- og 

ungdomsarbeidet. 

Last ned oppdatert smittevernveileder her. 

Fra 19. januar gjelder disse endringene: 

• Anbefalingen om å avlyse alle fysiske samlinger gjelder ikke lenger. 
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• Barne- og ungdomsarbeidet kan gå som normalt, Kirkerådet har laget 

en ny trafikklysmodell for smittevern i barne- og ungdomsarbeidet. 

• Innendørs arrangementer kan gjennomføres med 10 deltakere + 

medvirkende. Utendørs gjelder grensen på 200 + medvirkende. 

• Begravelser kan fortsatt ha 50 deltakere + medvirkende innendørs. 

• Vær oppmerksom på evt. strengere lokale regler. 

Smittevernveilederen er oppdatert av Kirkerådet, KA, Bispemøtet og Norges 

kirkevergelag. Det er noen forhold vi vil kommentere: 

Trafikklysmodell for barne- og ungdomsarbeidet 

Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både 

innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters 

avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

Det er kommet flere tilbakemeldinger om at det er krevende å planlegge og 

gjennomføre barne- og ungdomsarbeidet med varierende smitteverntiltak. Det 

har også vært usikkerhet knyttet til endring av nivå i barnehager og skoler, og 

hva dette betyr for kirken. For å gjøre arbeidet mer forutsigbart, og i tråd med 

den lokale smittesituasjonen, knyttes det nå til trafikklysmodellen som gjelder 

i barnehager og skoler. 

Det betyr at grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskole, ungdomsskole 

og videregående skole vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarende 

aldersgruppe i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet. 

Tiltakene som er beskrevet er basert på veilederen for barnehager og skoler. 

Ha gjerne kontakt med lokal smittevernmyndighet om arbeidet. 

Kirkene åpnes for arrangementer igjen 

Det er en forsiktig åpning, og forskriften begrenser fortsatt antall deltakere til 

10 innendørs, og 200 utendørs. Utendørs samlinger kan altså samle langt 

flere enn innendørs, så her må det bli opp til en lokal vurdering – og 

værforhold – hva som kan fungere best. For begravelser gjelder 50 deltakere. 

I følge den nasjonale forskriften kommer medvirkende i tillegg. 
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Regjeringen anbefaler at deltakere på arrangementer kommer fra samme 

kommune (gjelder ikke begravelser). Dette ansees som en oppfordring for å 

begrense potensiell smittespredning, og er ikke et forskriftsfestet krav. 

Den norske kirke vurderer at dette ikke gjelder for ansatte som enten bor i 

annen kommune enn arbeidsstedet, eller har jobb i flere kommuner. Det må 

bli opp til lokalt skjønn i det enkelte tilfelle, hvordan dette skal praktiseres i 

forhold til dåp og vigsler. 

Avstand ved sang 

Det er per nå ingen endringer i de faglige anbefalingene på 2 meter avstand 

ved allsang innendørs. Erfaringen fra smitteutbrudd i julen, viser at det er 

grunn til særlig aktsomhet ved allsang og bruk av forsangere. 

Det er derfor viktig å følge anbefalingen om 2 meter avstand i alle retninger 

mellom deltakere som ikke bor sammen. Det er også viktig å ha så god 

avstand som mulig (mer enn 2 meter) mellom forsangere og menigheten. 

Arbeid videre 

Noen har god erfaring med nattverd i åpen kirke. Det vil om kort tid bli lagt ut 

et eksempel på hvordan dette kan gjøres på en god måte. Ressursnotatet om 

konfirmasjonstiden blir også oppdatert. 

I dialogen med myndighetene prioriterer vi tre ting: Slutt på 

forskjellsbehandlingen med fastmonterte seter, forutsigbare rammer for 

påsken og vårens konfirmasjoner og prioritering av kirkene ved gjenåpning av 

samfunnet. 

Med vennlig hilsen, 

Ingrid Vad Nilsen 

Direktør i Kirkerådet 

Olav Fykse Tveit 

Preses i Bispemøtet 



Marit Halvorsen Hougsnæs 

Adm.dir i KA 

Martin Stærk 

Leder i Norges kirkevergelag 
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