
Regler for brug af Kristuskirken i disse 
Coronatider 
 
Vi følger de gældende retningslinjer udstukket fra sundhedsmyndighederne og 
Kirkeministeriet 
 
Ansvar: 

● Enhver kirke og lejer har selv til ansvar at overholde forsvarlig afvikling af 
gudstjenester og arrangementer i overensstemmelse med gældende retningslinjer og 
de i samfundet overordnede gældende regler. 

 
Antal: 

● De overordnede regler 
o 4m2 pr. person 
o 2 meter imellem personer eller husstande 

● Oversigt over antal gæster pr. rum udover team 
o Kirkesal max 68 (60 på gulvet og 8 på balkon) 
o Menighedssal max 25 
o 1. sal max 12 
o 2. sal max 15 

● Mennesker skal altid tælles 
o Der skal altid være nogen der har styr på at der ikke kommer for mange ind til 

arrangementer. 
 
Håndsprit: 

● Alle skal bruge håndsprit når man træder ind i kirken 
o Der står håndsprit ved ind- og udgange, samt flere andre steder i kirken. 

 
De fysiske rammer: 

● Opstilling af stole: 
o Der er en fast opstilling med den korrekte afstand mellem dem.  
o Familier og husstande kan vælge at tage en eller flere stole og sætte dem 

sammen (efter brug skal de stilles tilbage igen) 
● Ingen tape på gulvet i kirkesalen eller menighedssal 

o Der er markering på paneler i kirkesalen for hver 2 meter. 
● Ensretning rundt i kirken: 

o Der vil være en generel ensretning rundt i kirken.  
▪ Man skal benytte hovedindgangen som indgangsdør. 
▪ Hvis man skal ind i menighedssalen eller benytte toiletter skal man efter 

dette, gå ud af kirken via de hvide døre og atter benytte hovedindgangen 
som indgangsdør. 

● Dette sker for at undgå trafik og flaskehalse. 
▪ Kun efter et arrangement kan benyttes som udgangsdør, da alle på dette 

tidspunkt skal samme vej. 
 
 
Nadver og kirkekaffe  

● Hvis man uddeler nadver og har kirkekaffe kan det kun ske på en måde der overholder 
gældende regler for kirker – se link . 

o Det drejer sig bl.a. om engangshandsker ved udlevering  
o Husk også stadig at overholde afstandskrav 

https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/nyheder/Retningslinjer_for_ansvarlig_genaabning_af_folkekirken_og_andre_trossamfund_-_endelig.pdf


 
 
Rengøring: 

● Regen/Kristuskirken står for almindelig rengøring i huset. 
o Efter hvert arrangement skal der gøres rent efter gældende anvisninger for 

rengøringsteam. 
● Ventilation efter gudstjenesten 

o Sørg for at åbne døre hele vejen igennem kirken så vi kan få luftet ud inden 
næste gudstjeneste starter. 

 
Børnekirke: 

● Der kan pt. ikke være børnekirke indenfor i kirkens lokaler. 
● DUF har udstukket regler om at der udenfor kan samles børn i grupper af 10 (inkl 

voksne) 
● Lav eventuelt en gruppe på hver side af kirken. 

 
Yderligere regler: 

● Man skal desværre stadig undgå kram, håndtryk og andet fysisk kontakt.  
● Hvis man på nogen måder føler sig utilpas eller andet med coronasymptomer, så skal 

man blive hjemme. 
 

Her er linket til de overordnede regler udstukket af kirkeministeriet.  

https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/nyheder/Retningslinjer_for_ansvarlig_genaabning_af_folkekirken_og_andre_trossamfund_-_endelig.pdf


Rengøringsteam: 
 
Start: 

● Få folk ud af bygningen 
● Åben døre så der kan blive luftet ud 
● Hent alle hjælpemidler som står placeret ved toiletterne. 

 
Hvad skal gøres: 

● Alle stole skal vaskes af 
▪ Hjælpemidler: Handsker, microfiberklude, 4 spande med 

rengøringsmiddel og vand 
● Vand kan tages i rengøringsrummet ved siden af toiletterne. 

● Afspritning af: 
o Samtlige benyttede dørhåndtag igennem kirken 
o Låseknapper ved døre 
o Lyskontakter i kirkesal, samt menighedsal 

▪ Hjælpemidler: Gummihandsker, microfiberklud, håndsprit 
● Rengøring af toiletter 

o Håndtag 
o Vandhaner 
o Toiletsæder 
o Lyskontakter 

▪ Hjælpemidler: Gummihandsker, forstøver med håndsprit 
● tør efter med papirhåndkæder 
● Forstøvere står placeret på hvert toilet 

 
Efterbrug  

o Sæt alle Hjælpemidler på plads 
o Smid klude til vask i afmærket spand 

 


