
Nye nasjonale smitteverntiltak 15.12.2021 

 

Kjære troende, 

 

Regjeringen har innført nye og strengere nasjonale smitteverntiltak som trer i kraft fra midnatt 

natt til onsdag 15. desember. 

Menighetens liv må følge de nasjonale tiltakene: 

 

1. Messer og annen liturgi 

- Innendørs kan det være inntil 50 personer som sitter på faste tilviste plasser. Prester og andre 

medvirkende kommer i tillegg. 

- Munnbind er påbudt for alle deltagere i messene (nytt). Så husk å ta med eget munbind. 

- Deltagere som ikke hører til samme husstand må holde minst 1 meters avstand.  

- Deltagere må registre seg FØR de kommer til kirken. Om de ikke har registret seg før, vennligst 

ikke kom til messen. 

- Alle deltageres navn, telefonnummer og plassene som benyttes blir registert (nytt). 

- KOMMUNION: Håndkommunion er den eneste tillatte form. Munnkommunion er ikke tillatt. 

- Billetter til messene skal kontrolleres ved døra med adresse KONGENS GATE. Alle bes om å gå inn 

og gå ut av kirken gjennom porten mot Kongens gate. 

- Messer på forskjellige språk har direktesendinger. 

- Det blir flere messer 24. og 25. desember. Programmet blir kunngjort søndag 19.12. 

 

2. Katekese 

Fysisk katekesen blir avlyst inntil videre. Det blir alternativ katekese som digital katekese eller 

oppgaver blir sendt på mail. 

 

3. 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 

munbind, registrering, og å holde minst én meter avstand til andre.  

 

4. Andre kunngjøringer: 

Retretten for ungdommer 17. desember blir avlyst. 



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

hjemme. 

 

Vi kan bruke St. Paulus ord for å minne hverandre om: «Å takke Gud under alle forhold. For dette 

er hva Gud, gjennom Kristus Jesus, vil dere skal gjøre» (1 Tes 5,28). Under alle forhold må vi holde 

fast på troen på Gud. 

 

Alt godt 

p. Tien og p. Dawid 

 

 

  

 


