
Risiko-stratificeret implementering af Folkekirkens corona-
restriktioner i Herning Kirke 

Revisionsdato 21.10.2020 
 
Jvf. Folkekirke.dk er det det lokale menighedsråd, der afgør den lokale implementering af 
kirkeministeriets retningslinjer for en ansvarlige håndtering af corona/COVID19 i folkekirken. I det 
efterfølgende beskrives den risikostratificerede implementering af kirkeministeriets retiningslinjer 
revideret den 9.10.2020 gældende for gudstjenester og arrangementer i Herning Kirke med 
supplerende baggrund i Sundhedsstyrelsens vejledning: COVID19: Forebyggelse af 
smittespredning af 2.10.2020 . 
 
Indendørs forholdsregler 

• Ved hovedparten af kirkens arrangementer sidder deltagerne i det væsentlige ned og 
arealkravet vil i de fleste tilfælde således være 2 m2 pr person. Samtidig skal afstandkravet 
kunne overholdes. Dette er generelt sat til 1 m, men ved aktiviteter med øget produktion 
af mikroskopiske dråber, herunder sang, er kravet 2 m afstand.  
Afstandskravet er ligeledes 2 m for alle, der tilhører risikogrupppen for et alvorligt forløb af 
COVID19 jf. Sundhedsstyrelsens gennemgang af 23.9.2020, uanset aktivitet.  Personer i 
risikogruppen anbefales at benytte mundbind i situationer, hvor der kan være tvivl om 
afstandskravet kan overholdes. 
 
Der er under overholdelse af afstandkravet på 2m i kirken ved benyttelse af de vanlige 
kirkebænke og stole plads til xxx enkeltpersoner eller op til yyy husstande á 2 personer. 
 
Overholdelse af disse grænser sikres ved optælling af deltagere / husstande ved indgangen 
(kordegneopgave). 

 
• I kirkerummet spærres adgangen til hver 2. kirkebænk og i starten af alle gudstjenester / 

arrangementer vejledes der i hvor mange personer / husstande, der er plads til i hver 
bænkerække ved overholdelse af afstandskravet. Afstandskravet på 2 m mellem husstande 
annonceres på storskærmen. Der udpeges en frivillig (evt. lægmandslæseren) til at sikre 
overholdelsen af afstandskravet.  
 

• Ved indgang til kirken / kirkehuset opsættes Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om 
symptomer på COVID 19 og behov for isolation. 
 

• Der opsættes håndsprit ved indgangen til kirkens lokaler og så det er tilgængeligt i alle 
lokaler, der afholdes gudstjenester / arrangementer i.  

 
• Der er etableret et corona-telefonnummer, som alle deltagere på storskærmen ved start 

på alle gudstjenester / arrangementer opfordres til at sende sms til mhp. at muliggøre 
smitteopsporing. Oplysninger opnået herved slettes efter 3 uger. 
 



• Inden altergang opfordres til at anvende den til rådighed stillede håndsprit på vej til og fra 
alters, at overholde afstandskrav også i kø-situationer, som forsøges minimeret ved at 
styre hvilke områder af kirken, der inviteres til alters samtidig. En frivillig udpeges til at 
facilitere afviklingen (evt. lægmandslæseren). Nadveruddelere anvender engangshandsker. 
Altervin uddeles i engangsservice. 
 

• Omfatter gudstjenester / arrangementer fællessang, sikres så stor ventilation af lokalet 
som muligt ved i muligt omfang at åbne vinduer, senest ved påbegyndelse af fællessangen 
og indtil minimum 15 minutter efter fællessangens ophør. Deltagere ved arrangementer 
opfordres til at klæde sig efter, at vinduer står åbne ved disse gudstjenester / 
arrangementer. 

 
• Efter gudstjenester forsøges kø-situationer og modtrafik undgået ved at benytte dørene i 

sideskibene til udgang.  
 

• Mellem gudstjenester åbnes dørene i sideskibene, så der skabes gennemtræk. Der 
etableres afspærring med bændler, så dørene i sideskibene ikke benyttes som indgang. 
 

• Efter gudstjenester / arrangementer sikres rengøring af alle vandrette flader, deltagere 
kommer i direkte kontakt med, i en radius på min. 2 m fra hvor deltagere ved det 
førstnævnte arrangement har opholdt sig, fraset gulve - inden afholdelse af næste 
arrangement. 
 

Yderligere forholdsregler afhængig af lokal smitteincidens. 
 
Ved bekræftet smitte-incidens med SARSCoV2 i Herning kommune på 0-20 pr. 100.000 de 
forudgående 7 dage gælder alene ovenstående.  
Kor kan deltage i gudstjenester i det omfang overholdelse af afstandskrav tillader dette. Det 
understreges at evt. sangere på pulpituret skal holde 2m afstand til kanten af pulpituret, hvis de 
underliggende bænkerækker skal benyttes. 
 
Ved bekræftet smitte-incidens med SARSCoV2 i Herning kommune på >20 pr. 100.000 de 
forudgående 7 dage gælder endvidere følgende: 

- Skal der afholdes altergang, undlades enten sang i kirkens kor (incl. sang ved 
drengekoret) eller nadveren forsøges afvikles, så menigheden bliver siddende på deres 
pladser. 

- Risikoen for smittespredning ved fællessang forsøges begrænset ved at minimere 
produktet af sangvarighed og antal sangere ved at sangen fx gennemføres som 
vekselsang, antallet af sungne vers begrænses o.lign. 

 
 
Udendørs forholdsregler: 
Forsamlingsforbuddet på 50 personer og afstandskravet på 1 m / 2m for personer i risikogruppen 
overholdes. 
For begravelser gælder særlige regler, hvor forsamlingsforbuddet er sat til 200 personer. 


