Kære medarbejdere og menighedsråd inkl. præster i Haderslev stift, valgmenigheder og Nordschleswigsche
Gemeinde
Folketingets Epidemiudvalg har besluttet, at coronapas indføres fra fredag den 12. november 2021. Det
sker, fordi Folketingets Epidemiudvalg tidligere på ugen givet opbakning til, at covid-19 igen skal betragtes
som en samfundskritisk sygdom.
Der foreligger nu en bekendtgørelse fra Kirkeministeriet, der omfatter det kirkelige område. Her bliver det
præciseret, hvordan de nye regler for brug af coronapas konkret skal udmøntes i folkekirken: Krav om
coronapas i folkekirken og andre trossamfund fra 12. november 2021 (kirkenettet.dk)
Beslutningen betyder på folkekirkens område, at deltagere skal medbringe coronapas, når der er mere end
200 personer samlet indenfor og 2.000 udenfor. Kravet om coronapas gælder, uanset om der er tale om en
gudstjeneste, en kirkelig handling, som f.eks. dåb, bryllup eller begravelse, eller et andet folkekirkeligt
arrangement.
Der er mulighed for, at man ved den enkelte kirke indfører et loft på 200 deltagere, således at kravet om
coronapas ikke skal gøres gældende. Se nedenfor, hvordan beslutningskompetencerne er.
Hvis man vælger at give mulighed for mere end 200 deltagere, skal menighedsrådet afklare, hvem (f.eks.
kirketjener, graver eller evt. frivillig) der står ved døren, og sikrer, at alle deltagere har coronapas.
Jeg opfordrer til, at der på søn- og helligdage er adgang til en gudstjeneste, hvor man ikke skal vise
coronapas, - enten ved, at I i pastoratet holder mindst én gudstjeneste, hvor deltagerantallet er max. 200,
eller ved, at I ved kirken og på hjemmesiden henviser til den nærmeste kirke, hvor deltagerantallet er max.
200. Samtidig med, at vi alle har en forpligtelse til at forhindre smitten, er det et grundlæggende træk ved
kirken, at alle mennesker uanset vilkår og overbevisning skal kunne komme uden at vise identifikation eller
adgangskort. Der kan være mange grunde til, at man ikke kan fremvise et coronapas. Kirken skal kunne
rumme alle uden personsanseelse – uanset, om man er uvaccineret, eller af sociale årsager ikke har et
coronapas, eller om man har holdninger, der afviger fra flertallets.
Hvem afgør hvad:
- Ved gudstjenester og kirkelige handlinger afgør præsten, om der skal indføres et loft for antallet af
deltagere, eller om deltagerne skal medbringe coronapas for at deltage.
Præsten opfordres til at træffe afgørelsen i samråd med menighedsrådet.
- Ved kirkelige handlinger opfordres præsten desuden til at træffe beslutningen i samråd med deltagerne.
- Ved menighedsaktiviteter afgør menighedsrådet, om der skal indføres et loft for antallet af deltagere,
eller deltagerne skal medbringe coronapas for at deltage.
- Menighedsrådet skal lægge en plan for, hvordan kontrollen foregår, og hvem der foretager den.
Vær opmærksom på:
Kravet om coronapas gælder ikke for børn under 15 år eller for personer, der kan fremvise dokumentation
udstedt og underskrevet af et kommunalt borger-servicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en
covid-19-test.
Ansatte og frivillige tæller ikke med i det maksimale antal deltagere uden coronapas.

Det er en god ide at gøre tydeligt opmærksom på, hvordan man følger kravet, f.eks. i form af plakater på
kirkedøren og i våbenhuset. I Materialebanken hos folkekirken.dk og på stiftets hjemmeside kan I i løbet af
kort tid finde en plakat, der oplyser om dette, som det er muligt at downloade.
Jeg håber, at ovenstående giver klarhed. I er til enhver tid velkomne med spørgsmål.
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Stiftskontorchefen tilføjer:
• Kirkeministeriet oplyser, at der ikke er hjemmel til at kræve coronapas i kirker eller lokaler, hvor der
er plads til under 200 deltagere
• Så der er ikke mulighed for at indføre krav om coronapas i en kirke, hvor der f.eks. kun er plads til
160 mennesker

