
Råd til menighetene i Frikirken 

Myndighetene har åpnet for offentlige samlinger for inntil 50 personer, men dette forutsetter en 
smittevernveileder/bransjenorm som sikrer at vi følger de nødvendige retningslinjene. Norges kristne råd (NKR) har 
utformet en veileder for medlemskirkene sine. Veilederen er godkjent av helsemyndighetene. Under kommer vi med 
noen råd, og noen spørsmål til refleksjon, som vi ber dere arbeide med før dere åpner opp for aktivitet i kirkene. 
Husk at eldsterådet har ansvar for alle aktiviteter i menigheten/kirkebygget. 

1. Les nøye gjennom smittevernveilederen fra NKR før dere planlegger gudstjenester/aktiviteter. 
 

2. Sjekk med lokale helsemyndigheter om de har innført strengere regler for din kommune. I så fall skal disse 
følges.  
 

3. Oppnevn en smittevernansvarlig som får ansvar for at alle tiltak følges. 
 

4. Tenk gjennom hvilke samlinger det er viktigst å åpne for først. Det er uklokt å starte opp med flere ulike 
aktiviteter samtidig. Vi skal være med på dugnaden med å gjøre dette kontrollert, sammen og over tid.  
Vi anbefaler å prioritere mindre fellesskap fremfor å møtes i de store gudstjenestefellesskapene. Det vil fortsatt 
være en fordel å omgås færrest mulig forskjellige folk. 
 

5. Vi vil anbefale at dere tenker gjennom følgende før dere åpner kirkebygget for gudstjenester: 
a. Har vi plass til alle som vil komme? Må vi gjennomføre mer enn én gudstjeneste? Hva har vi i så fall 

kapasitet til? Kan vi ha gudstjenester annenhver søndag i en periode? 
b. Skal vi fortsette å legge ut gudstjenester på nett? 
c. Kan vi invitere noen til å komme til kirken og være tilstede under innspilling / «strømming», og la resten av 

menigheten følge med hjemmefra? Hvordan velger vi ut hvem som skal komme? Skal dette variere fra uke 
til uke? 

d. Skal vi i første omgang benytte åpningen til å involvere flere i gudstjenestene, men bare åpne kirkerommet 
for dem som har en oppgave i gudstjenesten? 
 

6. Forberedelse til gudstjenester/samlinger:  
Sjekk at alle krav i smittevernveilederen er oppfylt.  
 

7. Informasjon 
a. Sørg for god informasjon til menighetsmedlemmer og til nærmiljøet om hvordan dere vil gjennomføre 

gudstjenester og aktiviteter fremover. 
b. Skriv tydelig plakater ved inngangen til og inne i lokalene dere bruker om smitteverntiltakene. 
c. Informer om at det skrives liste med navn på og telefonnummer til alle som møter opp. Denne lagres på 

menighetskontoret i 3 uker og slettes deretter. 
d. På kirkenes hjemmesider og i kontakt med deltagere må det informeres tydelig om at de som kan være 

korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, ikke kan delta i kirkens gudstjenester 
og andre aktiviteter.  

e. Det skal informeres om at frivillige og deltagere i kirkens gudstjenester og aktiviteter som utvikler sykdom 
etter 1-2 dager skal melde fra til smitteansvarlig i menigheten. 

Vi anbefaler at dere bruker tid til å jobbe med gode løsninger, og at dere venter til etter 17. mai med å invitere til 
fysiske samlinger.  

Takk for all den ekstra innsats dere legger ned i disse tider. Det betyr mye for mange mennesker, også utenfor vår 
faste gudstjenesteskare. Vi ser frem til at flere av våre samlinger etterhvert kan komme i gang igjen, og når vi nå ber 
dere gå sakte frem, er det nettopp for å gjøre det vi kan for at vi ikke får et tilbakeslag på grunn av økt smitte i 
samfunnet. 
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