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Indledning 

Som følge af Corona Pandemien, der har givet en lang række restriktioner i Danmark, er der også 

retningslinjer for kirkerne og tilhørende lokaler. En forudsætning for at kirkerne fortsat kan være åbne for 

personlig bøn, messe og aktiviteter er at retningslinjerne overholdes.  

 

Regeringen har ad flere omgange offentliggjort retningslinjer, som er blevet kommunikeret ud til hele 

Danmarks befolkning. I tillæg til det har Den Katolske Kirkes Bispedømme udarbejdet retningslinjer for fx 

fejring af messen, præsternes håndtering af skriftemål, indsamling af kollekt og kirkekaffe. Disse 

retningslinjer er tilgængelige på Bispedømmets hjemmeside www.katolsk.dk 

 

På opfordring, og fordi der kan være lokale forhold som kræver uddybning og præcisering, har 

sognepræsten sammen med menighedsrådet udarbejdet denne beredskabsplan gældende for Nordjyllands 

Sogn, som en støtte til de personer, der enten er i tvivl om gældende regler, eller er ansvarlige for 

aktiviteter og ikke er sikre på deres rolle. 

 

Formålet med denne beredskabsplan er endvidere, at det gøres tydeligt for menigheden, hvordan 

retningslinjerne håndteres i praksis i Nordjyllands sogn. 

 

Flere har henvendt sig med spørgsmål om hvorfor kirkens retningslinjer er så skrappe, når regler er 

anderledes bøjelige i fx offentlig transport eller på restauranter. Sognepræsten ønsker sammen med 

menighedsrådet, at kirken skal være et trygt sted at opholde sig, og at kirken tilrettelægger aktiviteter og 

messer på en måde, så næstekærlighed kommer til udtryk gennem de tiltag, der skal sikre sognets ældre, 

sårbare og menigheden i al almindelighed. Der lægges også vægt på at beskytte sognets præster mod 

smitte, så de ikke i tjenesten for Gud oplever svækkelse, der afskærer dem fra at udøve deres kald. 

 

Beredskabsplanen kan udleveres til enhver, som ønsker indsigt i sognets håndtering af retningslinjerne. 

 

Spørgsmål om beredskabsplanens indhold kan rettes til menighedsrådet. 

 

Beredskabsplanens indhold er ikke udtømmende, og revideres løbende.  
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Sygdom præster 

Hvis en præst oplever sygdom, som kan være et symptom på smitte med Corona aflyses den pågældendes 

messe eller ændres til fejring af ordets liturgi ved lægfolk. Ligeledes aflyser pågældende præst eventuelle 

samtaler og undervisning. Præsten kan i dette tilfælde selv vurdere vigtigheden og nødvendigheden af at 

informere kontakter/nære kontakter. Præsten får foretaget coronatest og isolerer sig dels når der ventes 

på test og dels når der ventes på svar. Hvis præsten ønsker det, kan der foretages hurtig test hos private 

aktører med kort ventetid, på sognets regning.  

 

Får præsten et negativt svar på test genoptages tjenesten, når eventuel sygdom tillader det. Får præsten et 

positivt svar på testen, påhviler det præsten i henhold til Sundhedsstyrelsens og Bispedømmets 

bestemmelser at foretage smitteopsporing blandt kontakter og nære kontakter. Kun med præstens 

skriftlige samtykke, kan præstens positive testsvar omtales fra prædikestolen og på Facebook, hjemmeside 

mm. Forelægger det ikke et skriftligt samtykke, må præstens sygdom ikke omtales. 

 

Som udgangspunkt dækker præsterne ikke hinandens tjenester i situationer, hvor symptomer eller 

isolation, indtil testsvar modtages, tvinger præsten til at sygemelde sig fra tjenester. Præsterne har i 

forvejen mange tjenester, og pålægges ikke yderligere.   

 

Smitteopsporing præster     

Hvis en præst får kendskab til, at han har været i kontakt/tæt kontakt med en smittet person, bør præsten 

omgående lade sig teste. Præsten får foretaget coronatest og isolerer sig, dels når der ventes på test og 

dels når der ventes på svar. Hvis præsten ønsker det, kan der foretages hurtig test hos private aktører med 

kort ventetid, på sognets regning. 

 

Ved testsvar: Se afsnittet ’Sygdom præster’ 

 

Sygdom menigheden 

Medlemmer af menigheden, der oplever sygdom relateret til Corona virus, skal blive hjemme fra kirken, 

også selvom det blot er milde symptomer. Det er et fælles ansvar dels selv at blive hjemme, og dels at 

opfordre andre til at blive hjemme. Det er altafgørende for fællesskabets bedste at enhver tager ansvar for 

at kirken ikke bliver en kilde til spredning af smitte i samfundet.  

 

Smitteopsporing menigheden 

Såfremt kirken får kendskab til en positiv coronatest fra et medlem af menigheden eller en deltager fra en 

bestemt messe eller aktivitet, vil der med skriftligt samtykke fra den pågældende foretages 

smitteopsporing. Som skriftligt samtykke gælder også en mailkorrespondance mellem pågældende og 

sognepræsten desangående, hvor tilladelsen er givet.  

 

Smitteopsporing i menigheden vil altid ske uden navns nævnelse, medmindre den pågældende tydeligt har 

udtrykt ønske om at blive nævnt ved navn. Metoden for smitteopsporing aftales og håndteres lokalt i hver 

kirke i samråd med sognepræsten. Det kan afvige fra kirke til kirke hvordan smittehåndteringen håndteres 

idet håndtering af deltagelse i messer sker forskelligt. I hvert tilfælde skal reglerne for GDPR overholdes.  

 

I Hjørring, Frederikshavn og Thisted vil der være tale om en generel orientering af menigheden, mens der i 

Aalborg vil blive taget kontakt til hvert enkelt medlem af menigheden med tilmeldingslister som grundlag 

ved messe, eller deltagerkredsen ved en given aktivitet. 
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Livestream 

Messen livestreames hver søndag kl. 10.00. Messen kan streames på Youtube. Linket hertil kan findes på 

hjemmesiden katolsk-nord.dk samt Facebooksiden katolsk Nord. Der kan dog forekomme søndage eller 

helligdage, hvor det ikke er muligt at livestreame.  

 

Deltagelse i messe 

I messeprogrammet, og på kirkens hjemmeside, kan man holde sig orienteret, om de til enhver tid 

gældende regler for deltagelse i messer. Vær særligt opmærksom på, at retningslinjer for 

tilmelding/deltagelse ikke er ens i de 4 kirker, og at retningslinjer for tilmelding/deltagelse heller ikke er ens 

for alle messer. 

 

Det er sognepræsten, der afgør om der skal ske tilmelding eller ej til messer. Afgørelsen beror på 

sognepræstens erfaring med antallet af deltagere til messen. 

 

Messens fejring 

Messen fejres som beskrevet i Bispedømmets retningslinjer. Dog benyttes der, som ekstra 

sikkerhedsforanstaltning, en skærm af plexiglas ved uddeling af kommunion i henholdsvis Aalborg, Hjørring 

og Frederikshavn.  

 

Særligt til messer om søndagen hjælper frivillige med at modtage menigheden ved hoveddøren og anvise 

en plads. Anvisning af pladser kan også være nødvendigt i andre sammenhænge fx begravelser og etniske 

messer, hvor de praktiske detaljer defineres af sognepræsten. 

 

Kommunion 

Kommunionen uddeles i én skikkelse. Kommunionen kan under ingen omstændigheder uddeles på tungen 

hverken under eller efter messen. Ej heller under private forhold. Kommunionen uddeles med handsker på, 

som det er foreskrevet af Bispedømmet, og modtages i de bare hænder. Den der modtager kommunion 

indtager Kristi Legeme med det samme.  

 

For at undgå at overtræde afstandskravene er modtagelsen af kommunion ensrettet. Det vil sige at 

medlemmer af menigheden går fra deres bænk op mod alteret i midten af kirken, og går retur til deres 

plads via siden af kirken.  

 

Kollekt 

I henhold til retningslinjerne fra Bispedømmet samles der ikke kollekt i kurve under messen. Menigheden 

opfordres til at støtte sognets kollekt via MobilePay på nummeret 89377 

 

Idet der kun er plads til få personer under messerne og mange fra menigheden fortsat isolerer sig grundet 

frygten for smitte med coronavirus, opnår sognet ikke de indtægter, der er budgetteret med. I forbindelse 

med Corona pandemien påhviler der samtidig sognet ekstra udgifter til værnemidler. Ethvert bidrag har 

derfor betydning for sognets økonomi og opretholdelse af driften. 

 

 

 

 



5 
 

Hold afstand, hold afstand, hold afstand 

Det kan ikke siges nok og ikke for tit. Hold afstand i enhver situation. Det gælder både i kø til toilettet, når 

man taler sammen, når man skal ind og ud af kirken og når der tændes lys. Afstanden er det der i 

smitteopsporingen adskiller en ’kontakt’ fra en ’nær kontakt’.  

 

Brug af mundbind og handsker 

De til enhver tid gældende krav om brug af mundbind og handsker i kirken skal overholdes.  

 

Er der ingen krav om mundbind og handsker i kirken, er det frivilligt om mundbind og handsker benyttes. 

Det er ikke forbudt eller forkert at anvende mundbind og handsker i kirken. Blot påpeges det at 

kommunionen modtages i de bare hænder (uden brug af handsker) og den der modtager kommunion, 

indtager Kristi Legeme med det samme (uden brug af mundbind). 

 

Rejser til orange eller røde lande 

Ansvarlige for aktiviteter, som har rejst til lande hvor Udenrigsministeriet fraråder (unødvendige) rejser har 

pligt til at aflyse aktiviteter eller overdrage ansvaret for aktiviteten til en anden de første 14 dage efter 

hjemkomst. Alternativt få foretaget en Coronatest og med et negativt svar genoptage aktiviteterne.  

 

Der aftales nærmere herom med sognepræsten. 

 

Ligeledes opfordres menigheden til ikke at deltage i kirkens aktiviteter eller messer de første 14 dage efter 

hjemkomst fra lande hvor Udenrigsministeriet fraråder (unødvendige) rejser. Alternativt få foretaget en 

Coronatest og med et negativt svar genoptage aktiviteterne. 

 

Aflysning? 

Restriktionerne ændres ofte og det sker gerne med kort varsel. Påvirker restriktionerne kirkens messer og 

aktiviteter kan man opleve at der også i kirken sker aflysninger med kort varsel. Aflysninger og ændringer 

vil blive annonceret på kirkens hjemmeside og Facebookside.  

 

Såfremt man selv er planlægger af en aktivitet, og der opstår tvivl om hvorvidt aktiviteten skal/kan 

gennemføres kan sagen drøftes med sognepræsten. Sørg altid for, så vidt muligt at indsamle oplysninger på 

deltagere, så der kan gives besked om aflysning. Husk i den sammenhænge at overholde reglerne for GDPR 

(persondata).  

 

Hverdagsmesse som alternativ 

Biskoppen meddelte i sommeren 2020 at hverdagsmesse er gyldig som søndagsmesse. Medlemmer af 

menigheden, som er i risikogruppen opfordres til at deltage i hverdagsmesse frem for søndagsmesse. Som 

alternativ hertil livestreames messen søndag kl. 10.00. Se afsnittet Livestream.  

 

Også det begrænsede antal pladser, grundet afstandskrav, giver anledning til opfordring til at menighedens 

medlemmer af og til deltager i hverdagsmesse frem for søndagsmesse. 

 

Forsamlingsforbud ude og inde 

I kirken og de lokaler kirken råder over gælder forsamlingsforbuddet ikke. Det gælder at der må være 1 

person pr 4 kvadratmeter hvis der synges og 1 person pr 2 kvadratmeter hvis der ikke synges (og 

menigheden primært sidder ned). Lige udenfor kirkens hoveddør gælder forsamlingsforbuddet, selvom 
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man da opholder sig under åben himmel. Vær opmærksom på, at det på enhver tid gældende 

forsamlingsforbud gælder, hvis der fx afholdes arbejdslørdag eller procession. Teoretisk set er 

forsamlingsforbuddet også gældende ved en vielse, hvor parret med gæster anses for lovlige inde i kirken, 

men umiddelbart udenfor kirken overtræder forsamlingsforbuddet, også selvom de opholder sig udenfor 

kirken med den afstand som retningslinjerne foreskriver.  

 

Sognepræsten rådgiver kommende brudepar om de til enhver tid gældende forsamlingsforbud. 

 

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning følger sognet forsamlingsforbuddet i ’de lokaler som kirken råder 

over’. Det betyder at i kirken gælder reglen om 1 person pr 4 eller 2 kvm, men i lokaler som kirken råder 

over, vælger vi i sognet at følge gældende regler om forsamlingsforbud.  

 

Det betyder, at er lokalet fx 150 kvm, så kan der tillades op til 37 personer efter de regler som 

kirkeministeriet har fastsat for kirker, men er forsamlingsforbuddet mindre end 37 personer, er det dette 

antal der er tilladt i lokalet.  

 

Denne frivillige skærpelse af gældende lovgivning er foretaget på baggrund af, at samvær mellem ’mange’ 

mennesker i kirkens lokaler ikke er ønskeligt i en tid, hvor resten af samfundet oplever store 

begrænsninger.  

 

Skriftemål og samtaler 

Skriftemål og samtaler afholdes på en måde så en afstand på minimum 2 meter sikres. Lokalet som 

benyttes rengøres efter forskrifterne efter brug. 

 

Kram, knus og håndtryk 

Det understreges at anbefalingerne om at undgå kram, knus og håndtryk også gælder i kirken. Det er et 

vigtigt fælles ansvar kirkens medlemmer løfter, når der undgås direkte kontakt. 

 

Når mange mennesker samles 

Hvis der er messer eller andre aktiviteter, hvor mange mennesker samles, og det er nødvendigt at udnytte 

lokalets/kirkens fulde kapacitet skal der være frivillige, som planlægger og afvikler modtagelse og placering 

af deltagere. Det er kirkens ansvar at deltagere placeres, så de har mulighed for at overholde de gældende 

retningslinjer, hvad angår afstandskrav. Skulle det forekomme, at der er deltagere som af en eller anden 

årsag ikke ønsker den anviste plads eller har indvendinger mod overholdelse af retningslinjer, og sagen ikke 

kan løses på stedet, kan deltageren blive afvist, idet det vægtes højt at retningslinjerne overholdes. 

 

Fødevarer 

Så vidt det overhovedet er muligt undgås det at afholde aktiviteter, hvor der skal håndteres fødevarer. 

Dette skyldes ikke i sig selv en smittefare ved håndtering af fødevarer, men faren ved at fødevarer skaber 

fælles kontaktflader. Det kan fx være kaffekander, fade, skåle, skeer mm som deles, uden der kan sikres 

den nødvendige grad af rengøring, når kontaktfladerne skifter hænder. Såfremt det skønnes nødvendigt at 

der håndteres fødevarer under en aktivitet, bør det planlægges, så hver deltager kan håndtere fødevarerne 

uden at komme i kontakt med andre deltagere.  

 

Den eller de der planlægger en aktivitet, er ansvarlige for at fødevarer håndteres dels i forberedelsen med 

handsker, og dels i selve afviklingen uden fælles kontaktflader. 
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Aktiviteter hvor der håndteres fødevarer kræver en særlig godkendelse af sognepræsten, som evt. i samråd 

med formanden og næstformanden for menighedsrådet afgør, om aktiviteten kan gennemføres som 

ønsket. 

 

48 timers ’karantæne’ 

I reglementet fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at effekter som fx salmebøger ikke må benyttes 

medmindre det sikres, at der går minimum 48 timer mellem hvert brug. I den sammenhæng er det IKKE 

tilstrækkeligt at disse effekter står på deres vante plads og man formoder de ikke bruges. Effekterne skal 

afskærmes eller fjernes. Kopier, puder, bøger, mikrofoner er eksempler på effekter der ikke kræver 

yderligere rengøring, hvis det sikres at der går minimum 48 timer mellem hvert brug. 

 

Det indskærpes i denne sammenhæng, at minimum 48 timer ikke kan tolkes som ’næsten 48 timer’  

 

Det indskærpes derudover, at effekter der deles ud, deles ud med handsker på. Det er et brud på 

retningslinjerne, hvis der foregår ’selvbetjening’  

 

Aktiviteter   

Der lægges vægt på først og fremmest at gennemføre kirkens messer. Det betyder ikke at alt andet er 

aflyst, men at andre aktiviteter end messen vurderes individuelt af sognepræsten evt. i samråd med 

menighedsrådets formand og næstformand. Andre aktiviteter skal, for at blive gennemført, leve op til nogle 

krav. Blandt andet krav om:  

At det drejer sig om få personer 

At der tages ansvar for rengøring efter brug af lokaler 

At der ikke er tale om en ny aktivitet 

At aktiviteten tjener et formål som af praktiske eller pastorale årsager ikke er hensigtsmæssigt at udskyde. 

At aktiviteten ikke involverer publikum eller på anden måde besøgende udefra 

At der ikke reklameres for aktiviteten 

 

I afgørelsen om hvorvidt en aktivitet kan gennemføres vil der i beslutningen blive lagt særligt vægt på om 

aktiviteten er en videreførelse af aktiviteter der er nødvendige for fællesskabet i menigheden, eller om der 

er tale om nye aktiviteter, som endnu ikke har en fast kerne af deltagere.  

 

Udluftning 

Som et supplement til rengøringen luftes der ud i alle lokaler, hvor det er muligt. Der luftes ud med 

gennemtræk i fx 5-10 minutter inden og efter messer og aktiviteter, og i eventuelle pauser under 

aktiviteter. 

 

Rengøring 

For fortsat at kunne holde kirkerne åbne for messer og for besøgende er det altafgørende at der bliver gjort 

rent efter enhver brug af kirken eller kirkens lokaler. Hver kirke er lokalt ansvarlige for at indkøbe 

rengøringsmidler til formålet (herunder også handsker og håndsprit). Kirkerne er lokalt ansvarlige for 

kvaliteten af rengøringen, og at der synligt forelægger vejledninger i hvad der skal rengøres med henblik på 

at mindske smitterisikoen, samt planer for hvornår der gøres rent. Der sættes fokus på fx håndtag, knapper, 

berøringsflader, hvorimod det ikke er nødvendigt at lade gulvvask og aftørring af støv indgå i denne 

forebyggende rengøring.  
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Er en menighed lokalt ikke i stand til at opretholde den nødvendige rengøring kan sognepræsten, som følge 

deraf, ændre på messetider og andre aktiviteter, så det sikres at der som minimum er 48 timer mellem 

kirkens aktiviteter. 

 

Som et supplement til rengøringen luftes der ud i alle lokaler, hvor det er muligt. Der luftes ud med 

gennemtræk i fx 5-10 minutter inden og efter messer og aktiviteter, og i eventuelle pauser under aktiviteter 

 

Undervisning 

Undervisning af børn og unge tilrettelægges på en måde så kun få er samlet. Selvom en opmåling af lokaler 

betyder at der kan være flere forsamlet, bør antallet af personer samlet begrænses med tanke på at 

børnene/de unge kommer fra forskellige skoler og institutioner, hvorfor smittespredning kan få store 

konsekvenser. Voksne undervisere er ansvarlige for at der hyppigt bruges håndsprit, og at eventuelt 

’frikvarter’ forløber på en måde, så der holdes afstand. Underviseren er også ansvarlig for at tilrettelægge 

undervisningen på en måde så der ikke deles effekter såsom papir, bøger og tegneredskaber. 

 

På trods af at undervisningen ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet, følges anvisninger for 

forsamlingsforbud. Såfremt forsamlingsforbuddet når en kritisk grænse på fx 10-15 personer vurderer 

sognepræsten sammen med koordinatoren for undervisning, hvorvidt undervisning og tilhørende messer 

for børn og unge kan fortsætte. 

 

Leje af lokaler 

Lokaler i tilknytning til kirken lejes ikke ud, så længe der er restriktioner med afstandskrav og rengøring. 

 

Sognepræsten kan dog til enhver tid, af pastorale hensyn, afvige fra denne bestemmelse. 

 

 

 

 

 


