
Retningslinjer  
Opdateret d. 21/4-2021 
Fra dd. er der lempet på restriktionerne, og vi glæder os over, at vi igen kan samles til gudstjeneste med 

fællessang, uden begrænsning på gudstjenestens længde og efter samme retningslinjer som var gældende i 

efteråret 2020. Retningslinjerne åbner også for, at indendørs konfirmandundervisning samt UNIK, Børne- 

og Juniorkirke og UNITE kan genoptages.  

I forhold til deltagerantallet for aktiviteterne, gælder følgende: 

 Gudstjenester B- & J-kirke samt UNIK UNITE / Kirkekaffe / Andet 

Pr. 21/4 154 Indendørs: 25 
Udendørs: 50 

Indendørs: 10 
Udendørs: 50 

Pr. 6/5 154  Indendørs: 25 
Udendørs: 75 

Pr. 21/5 154  Indendørs: 50 
Udendørs: 100 

Pr. 11/6 154  Indendørs: 100 
Udendørs: Intet forsamlingsloft 

Pr. 1/8 Intet forsamlingsloft Intet forsamlingsloft Intet forsamlingsloft 

 

Der er ikke krav om fremvisning af coronapas i forbindelse med kirkelige aktiviteter. Nedenstående 

retningslinjer og praktiske foranstaltninger hjælper os med at udfolde muligheden på sundhedsforsvarlig 

vis.  

Praktiske forhold omkring afvikling af gudstjenester og kirkelige handlinger 

Bygningens kapacitet 
- Retningslinjerne omkring afstand tilsiger, at der skal være 4 m2 pr. person eller 2 meter fra næsetip 

til næsetip, når fællesskabet indebærer sang og lignende. Dog må personer fra samme husstand 

gerne sidde sammen. 2 m svarer til afstanden mellem stolerækkerne og 3 stole til siden.   

- Kirkesal og cafeområde i Kronjyllands Frimenighed har et samlet areal på 616 m2, og vores 

maksimale kapacitet er derfor 154 personer. Ansatte og frivillige ved den pågældende gudstjeneste 

skal ikke medregnes i max-antallet 

- Der bookes gratis billet til gudstjenester via linket her: 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM9051. Linket offentliggøres på kirkens 

hjemmeside og facebook-profil 

Ankomst til kirken 
- Ankomst sker gennem hovedindgangen, hvor billet fremvises, hvorefter kirketjenere og -værter 

tager imod og anviser pladser med skyldig hensyntagen til afstandskravene 

- Vi anbefaler at komme i god tid, så der ikke opstår kø. Skulle der alligevel opstå kø ved indgangen, 

skal denne befinde sig udenfor indgangspartiet, og der opretholdes 1 m afstand til foranstående 

- Garderoben er nedlagt, og vi henstiller til, at overtøj efterlades i bilen eller lægges på ledige stole i 

kirkesalen 

- Ved indgangspartiet er opsat almen information omkring coronavirus og almindelige forholdsregler 

i forbindelse hermed 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM9051


Hygiejne 
- Der er opsat håndsprit i dispensere ved indgang, toiletter, køkkenfaciliteter og i kontorfløj, så 

adgang hertil er enkel, og alle bedes afspritte hænderne ved ankomst 

- Håndklæder på toiletterne er udskiftet med papir-håndtørklæder 

Kirkebygning og -sal (herunder rengøring) 
- Kirketjenere og -værter guider kirkegængere, så afstandsregler opretholdes; dog må personer fra 

samme husstand gerne sidde sammen 

- Rengøring af kirken sker på vanlig vis, men med øget opmærksomhed på: 

o Rengøring og afspritning af alle overflader, som berøres af flere – dvs. døre, garderobe, 

håndtag, klaver og trommer. 

o Teknikere er selv ansvarlige for at rengøre It- udstyr, lyd-/lysanlæg  

Nadver 
- Præst og kordegn bærer gummihandsker ved uddeling af brød og vin 

- Vinen skænkes i engangsbæger 

Efter gudstjenesten 
- Ved meddelelser mindes om at efterkomme afstandskrav på 1 m ved udgang af salen 

- Terrassedøre i kirkesal og cafe-område anbefales som supplement til hovedindgangen, når kirken 

forlades  

 

Anvisninger udformet d. 22/4-2021 med hensyntagen til 

Retningslinjer udsendt af Kirkeministeriet d. 21/4-2021 

 


