
Til menighedsråd og ansatte i folkekirken i følgende kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, 

Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Gladsaxe, Rødovre, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Gentofte, Ballerup, 

Høje Taastrup, Glostrup, Albertslund, Helsingør. 

 

Kære alle 

 

Regeringen indførte i går nye restriktioner i hovedstadsområde pga. alvorlig smittestigning. Disse gælder fra 

7. december 2020 til 2. januar 2021. Gudstjenester og andre kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de 

begrænsninger, vi allerede kender – herunder også begravelser og bisættelser. Vi minder jer om at være 

yderst opmærksomme på at overholde retningslinjerne, herunder areal- og afstandskrav, udluftning og 

hygiejne.  

Samtidig skal kirkens aktiviteter også ses i lyset af situationens alvor, og at vi alle skal omgås færrest mulige 

mennesker. 

Derfor opfordrer vi kraftigt til, at alt administrativt personale følger regeringens opfordring til at arbejde 

hjemmefra i det omfang, arbejdet tillader det. Samt at man nøje overvejer, om kirkelige aktiviteter skal 

aflyses eller udskydes. Dette gælder børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, 

fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv.  

Konfirmandforberedelse kan fortsætte som hidtil, såfremt det er en samlet klasse, der bliver undervist. 

Hold, der er sammensat af flere klasser, skal undervises virtuelt eller udskydes. Koncerter kan afholdes i 

kirkerummet. Husk også her at holde afstand, lufte ud og holde god hygiejne generelt. 

Som kirke har vi et stort ansvar for både ansatte og menigheder, og derfor forventes alle at medvirke til at 
undgå smittespredning ved at overholde alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.  

Men vi har samtidig også et ansvar for at være kirke midt i denne kritiske situation. Der er mange 
mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum for at finde trøst og håb – både ved personlig 
andagt og ved gudstjenester. Eller for at tale med en præst. Vi har som kirke en stor samfundsopgave ved 
at være en social ventil – et rum, hvor vi kan mødes midt i alt det usikre og den menneskelig isolation. 

Tak for jeres store indsats for, at vi kan være kirke - også her under disse svære forhold. Tak for al jeres 
tålmodighed og kreativitet. Vi ved, at I slider i frontlinjen. Tak, fordi I agerer, som de myndighedspersoner I 
også er, og på den ene side sikrer, at vi er til rådighed som kirke midt i en krisetid, og samtidig er med til at 
forhindre yderligere smittespredning. 

Med venlig hilsen 

Peter Skov-Jakobsen     Lise-Lotte Rebel 


