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ORGANISERING AV MESSER MED FASTE TILVISTE PLASSER 

 

Kjære dere, 

Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak for å begrense spredning av omikronviruset. 

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger gjelder fra klokken 24.00 natt til torsdag 9. desember. I 

utgangspunktet varer de i fire uker. 

Menighetens liv må forandres slik at det kan tilpasses den nye situasjonen: begrense antall 

deltakere, påmelding til messene og sitte på faste tilviste sitteplassen under hele seremonien. 

  

I. Organisering av søndagsmesser (Se kunngjøringen under) 

II. Katekese  

Barn og ungdommer kan fortsette å ha fysisk katekese, og katekesen følger råd og anbefalinger til 

de nye nasjonale smitteverntiltakene.  

- Det er to messer hver katekeselørdag: Klokken 10.00 og 13.00 

- Klassene har pauser til forskjellige tidspunkter. 

- Barna spiser lunsj i klasserommene. Det blir servert pølser i klasserommene. 

 

III. Evangelieforklaring for barn 

- Evangelieforklaring for barn i søndagsmessene blir avlyst inntil videre. 

 

IV. Bruk av Kiga 

- Kirkekaffe etter søndagsmessene blir avlyst inntil videre. 

- Alle arrangementer i Kiga med flere deltakere enn 20 personer er ikke tillatt. Det kreves registrering 

av deltakerne og å holde minst én meter avstand til andre. 

 

I. Organisering av søndagsmessene  

Vi går tilbake til organisering av kirken i tre soner: 

1. Soner og faste tilviste seter 

Se plakaten! 
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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 Mariakapellet 

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

+ klappstolene i inngangspartiet utenfor sakristiet  

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

 

2. Påmelding og inngang – utgang 

Påmelding på https://billett.katolsk.no  

På grunn av kapasiteten til kirken vår, som kan ta ca. 100 personer med 1 meters avstand til andre 

som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, er det bare 100 personer som kan 

registrere seg i billettsystemet. 

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 blir kontrollert 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.  

5. Anbefalinger 

- OKB anbefaler at alle deltakere i gudstjenester bruker munnbind når det ikke er mulig å holde 

minst én meter avstand. Dvs. ved inngang og utgang, og utenfor kirken når de troende samles.  

- Vi minner om smitteverntiltak. Ved symptomer på sykdom og forkjølelse må folk hold seg 

hjemme. 

 

Alt godt 

p. Tien og p. Dawid 


