
Kirkekaffe:

Kirkekaffeverten vasker eller spriter hendene grundig før 
mat/drikke, kopper, bestikk og tallerkner settes fram. 
Engangshansker brukes ved direkte kontakt med matvarer. 

Håndtak på kaffe og tekanner sprites eller vaskes med såpe
og vann før de settes fram. 

Alle som deltar på kirkekaffen spriter eller vasker hendene 
før de forsyner seg.

I perioder med stor smittespredning kan det være aktuelt å 
ikke servere mat ved kirkekaffen men at de som ønsker noe
å spise, tar dette med selv. 

Den nordisk-katolske kirke følger de nasjonale 
smittevernpålegg.

Smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger, 
utarbeidet av Norges Kristne Råd, følges så langt denne er 
relevant. 

Den nordisk-katolske kirke
august 2020

Ottar Mikael Myrseth
biskop elect Smittevernveileder

Messefeiring i epidemitider 
(korona-virus covid-19)



Messefeiring

Minimumsavstand på 1 meter til andre personer gjelder 
hele tiden i kirken og under kirkekaffen. (Medlemmer i 
samme husstand er unntatt).

Det bør være 2 meter mellom korister og mellom korister og
menighetslemmer/kleresi.

Kirketjener  :  

 Sørger for at benker og andre berøringsflater blir 
rengjort før messen. 

 Sørger for at opptelling av penger skjer på et sted der
det ikke serveres/spises mat.

 Vasker eller spriter hendene grundig etter opptelling 
av offeret.

 Disk og kalk vaskes med såpe og vann og skylles i 
kokende vann etter bruk.

 Registrerer personer som deltar i messen og som en 
ikke allerede vet navn og telefonnummer til.

Kleresi:

Den som gjør klart til nattverdutdelingen og de som deler ut
skal vaske eller sprite hendene grundig før berøring av 
oblater og kar.

Nattverdutdeling kan foregå på en av disse måtene:
- sub una (bare brødet) 
- intinksjon: enten at presten dypper brødet i kalken 
  og gir i munnen, eller at kommunikanten mottar   
  brødet i hånden og dypper det selv i kalken
- bruk av skje (ny skje for hver kommunikant)

Menighetslemmer:

 ... som er i karantene eller har symptomer på 
luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenlig 
med koronasykdom, skal ikke delta på messer 
eller andre kirkelige arrangementer.

 ... melder fra til soknepresten ved utvikling av 
koronasykdom etter deltagelse i messen

 ... benytter desinfeksjonsvæske for hender,  
plassert i inngangspartiet

 ... håndhilser ikke eller gir klemmer, heller ikke 
under liturgiens fredshilsen

 ... unngår unødig berøring av kontaktflater, 
utviser god håndhygiene og viser hensyn ved 
hosting

 ... desinfiserer hendene rett før mottak av 
nattverden

 ... når intinksjon ved kommunikant praktiseres, 
holder en i kanten av brødet og dypper uten at 
fingrene kommer i kontakt med vinen

Plassering av personer i kirkerommet er regulert slik at 
minimumsavstand kan opprettholdes.

Viktig å ivareta 1 m-regelen ved passering i 
midtgangen under nattverdutdeling og inn- og utgang.


