
Covid opdatering

Kære alle

Kirkeministeriet har i går udmeldt skærpede restrik oner.

Undtagelser for forsamlingsforbuddet gælder alene lokaler, når de anvendes l gudstjenester og religiøse handlinger.

Forsamlingsforbuddet på max 5 personer gælder andre møder, herunder menighedsrådsmøder.

Med venlig hilsen,

Steffen Ravn Jørgensen
Domprovst

COVID-19 information
Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i
Danmark kan stige markant. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor vurderet, at der er behov for
yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Regeringen har valgt at følge indsatsgruppens
anbefalinger ved at indføre en lang række nye og skærpede tiltag. Det får også betydning for folkekirken og andre
trossamfund. Tiltagene betyder blandt andet:

Folkekirken og andre trossamfund er fremover kun undtaget fra forsamlingsforbuddet i lokaler, som de råder over, når
det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.

Gudstjenester og religiøse handlinger bliver samtidig underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1
person per 7,5 kvm gulvareal i kirken eller lokalet. Det svarer i praksis til omtrent fire gange færre deltagere, end de
nuværende restriktive arealkrav giver mulighed for.

Varigheden af gudstjenester og religiøse handlinger bør begrænses til højst 30 minutter, og der bør sikres mindst 2
meters afstand mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.

Det bør overvejes helt at undlade fællessang, fx ved at kun en kirkesanger eller et mindre kor synger med afstand til
menigheden.

Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste
øvrige aktiviteter vil skulle aflyses, men at man fx kan holde kirkerummet åbent for personlig bøn og refleksion for højst
fem personer ad gangen.

Steffen Ravn Jørgensen
fr 05-02-2021 18:04

Til:Hellebæk Sogns Menighedsråd (7442) <7442@sogn.dk>; Hornbæk Sogns Menighedsråd (7441) <7441@sogn.dk>; Tikøb Sogns
Menighedsråd (7440) <7440@sogn.dk>; Gurre Sogns Menighedsråd (9240) <9240@sogn.dk>; Sthens Sogns Menighedsråd
(9098) <9098@sogn.dk>; Egebæksvang Sogns Menighedsråd (7443) <7443@sogn.dk>; Mørdrup Sogns Menighedsråd (9103)
<9103@sogn.dk>; Vestervang Sogns Menighedsråd (7439) <7439@sogn.dk>; Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd (7438)
<7438@sogn.dk>; Sankt Olai Sogn Helsingør Domprovsti <sanktolai.sognhelsingoer@KM.DK>;

Cc:Anne Camilla Bækgaard Eriksen <CER@KM.DK>; Jens Mikkel Togsverd <JEMT@KM.DK>; Jan Carl Jacobsen <JCJ@km.dk>;
Lizette Harritsø <LHA@km.dk>; Linnea Lund <LILB@km.dk>; Bodil Olesen <BOO@KM.DK>; Rikke Pedersen <RIP@KM.DK>;
Karin Elisabeth Christiansen <KELC@KM.DK>; Mette Enevold <MEN@km.dk>; Mette Kvistbo Bjerrum <MKB@km.dk>; Anne
Mia Lykner <AML@KM.DK>; Anders Christiansen <AC@km.dk>; Gabrielle Togsverd-Nilausen <GAN@km.dk>; Troels Bak
Stensgaard <TRBS@KM.DK>; Søren Kristoffersen <SKRI@KM.DK>; Mette Høyer Dansøn <MHH@KM.DK>; Anders Kingo
<ANK@KM.DK>; Kirsten Winther <KWI@KM.DK>; Anne Sofie Grandorf <ANSG@KM.DK>; Jørgen Ingberg Henriksen
<JIH@KM.DK>; Sigurd Victor Stubbergaard <SVS@km.dk>; Helsingør Domprovsti <helsingoer.domprovsti@KM.DK>;
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Alle udendørs aktiviteter skal også overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Til udendørs begravelser og

bisættelser må der dog fortsat være op til 50 personer til stede samtidig.

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (7. januar 2021)
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