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ARRANGEMENT AV MESSER MED 100 PERSONER I KIRKEN PÅ FASTE TILVISTE SETER 

 

Kjære dere, 

 

Salmisten sa: «Jeg ble glad da de sa til meg: «Vi vil gå til Herrens hus» (Sal 122,1).  

Vi har lengtet etter dagen vi igjen kan feire messer i St. Ansgar kirke. Nå har dagen kommet. Vi gleder 

oss til å snakke med hverandre: «Vi vil gå til Herrens hus» for å tilbe og lovpriser Gud, vår Far, Jesus 

Kristus og den Hellige Ånd. 

Messene må feires både trygt og verdig, derfor bes alle om å følge nøyaktig veiledningen i 

organiseringen av søndags- og høytidsmesser. 

 

1. Soner og faste tilviste seter 

Se plakaten på neste side! 
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- Kirken deles i tre soner: A, B og C (galleriet og koret) 

• Sone A (gul): Benkene på høyre side mot alteret + benkene i Maria kapellet 

• Sone B (grønn): Benkene på venstre side mot alteret benkene ved St. Ansgar ikonet  

+ klappstolene i inngangspartiet utenfor sakristiet  

• Sone C (blå): Benkene i galleriet og koret  

 

2. Påmelding og inngang – utgang 

Påmelding på https://billett.katolsk.no  

For hver søndagsmesse med 100 personer er det to påmeldingsark. Det er 50 personer på hvert ark. 

En påmelding med adresse Kirkegata og en med adresse Kongens gate. 

• De som melder seg på i påmeldingen med adresse Kirkegata, skal gå inn og gå ut av kirken 

gjennom døra mot Kirkegata og sitte i benkeradene i sone B og på galleriet. 

 

• De som melder seg på i påmeldingen med adresse Kongens gate, skal gå inn og gå ut av 

kirken gjennom porten mot Kongens gate og sitter i benkeradene i sone A + galleriet. 

 

• Billetter til messene skal kontrolleres ved døra som en er påmeldt ved. 

Alle bes om å ikke bytte plasser til andre soner, og ikke gå over til andre soner før og etter messene. 

 

3. Sitteplasser i kirken 

 

Alle bes om å sitte i de riktige benkeradene. Kirkevertene kan hjelpe til å vise plass. 

 

Se plakatene! 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbillett.katolsk.no%2F&data=04%7C01%7C%7Cee155092b3f24eb9207e08d8ff8b4493%7Cad74fffa08bb480d939a496b7603f45d%7C0%7C0%7C637540320934072786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DPEodIbcFtuZrG4tXg%2F8TH5QGkE58GPNSAuyWY5fyfc%3D&reserved=0
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4. Utdeling av kommunion:  

De som deltar i messene, skal sitte i ro på den plassen de har fått tilvist under hele seremonien. 

Kommunion skal deles ut i benkeradene. 
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5. Menighetens ansvar (fra OKB) 

Menighetene har som arrangør ansvar for tiltak for å hindre kontakt (interaksjon) mellom de som 

deltar i gudstjenester og annen liturgi.  

Kirkene må derfor ha kirkeverter som følger de troende til den tilviste plassen, og følger med slik 

at utgangen av kirken foregår på en ordnet måte og at tett kontakt mellom deltakerne unngås. 

Sammenstimlinger utenfor kirken før og etter messen må også unngås.  

Menighetene (arrangøren) skal sørge for oppmerking av benkene som viser tydelig avstand 

mellom plassene.  

Hvis det benyttes løse stoler er arrangør (menigheten) ansvarlig for at deltakerne ikke flytter 

stolene nærmere hverandre enn en meter i løpet av messen. 

Smittevernstiltak som Antibac, vask av benker o.l. før og etter messen, antalls kontroll og 

navnelister gjelder fremdeles. 

 

6. Til alle som ønsker å delta i messene og annen liturgi i St. Ansgar Kirke og i søndagsmesser på 

Stella Maris 

Det er to anbefalinger: 

- Fra regjeringen: «Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales 

utsatt eller avlyst». 

- Fra Oslo katolske bispedømme: «Det anbefales å ikke samle mennesker på tvers av 

kommunegrenser».  

 

 

«Jeg ble glad da de sa til meg: «Vi vil gå til Herrens hus» (Sal 122,1).  

Full av glede kommer vi til Kirken. Faderen venter på oss for å omfavne oss i sin kjærlighets arm. 

MELD DERE PÅ MESSENE! 

 

 

Alt godt 

p. Tien og p. Dawid 

 


