
    

Først vil jeg gerne sige tak til jer alle for jeres store arbejde i den vanskelige 
situation, som folkekirken og resten af landet er i. Det er en situation, som giver 
mange bekymringer og anledning til megen usikkerhed. 

Jeg ved, at I – lige som jeg – modtager mange henvendelser fra ansatte i 
folkekirken, som har spørgsmål om, hvordan og i hvilket omfang de kan, skal og 
må udføre deres arbejde. Men det er også en situation, som kræver at vi står 
sammen og udviser samfundssind mod coronasmitte. Der er meget på spil, og 
vi må finde på nye måder at være sammen på, men på afstand. Det gælder i hele 
Danmark og det gælder i folkekirken - det er jeg sikker på vi godt kan i den 
danske folkekirke.  

Kirkerne er lukkede, alle gudstjenester er aflyst, og det gælder også utallige af 
de andre aktiviteter, som normalt foregår i kirker og sognegårde over hele 
landet. Men også folkekirken har enkelte kritiske opgaver, som fortsat skal 
varetages og har stor betydning for de mennesker, som har brug for 
begravelses-, dåbs- og vielsesattester. 

Derfor skal kirkelige handlinger som begravelser, dåb og vielser fortsat kunne 
gennemføres, men under andre former end normalt. Og overalt, hvor det 
overhovedet er muligt, er det min opfordring, at udsætte dåb og bryllupper til 
bedre tider, der forhåbentlig kommer snart. 

I biskoppernes vejledning og Kirkeministeriets FAQ på 
www.folkekirkenspersonale.dk understreges det, at der kun skal indkaldes et 
minimum af personale, og at deltagere skal begrænses til de nærmeste 
pårørende og så få som forholdende tillader. 

Alle menighedsråd er orienteret herom, og både ministeriet og jeg har sammen 
med Landsforeningen af Menighedsråd og biskopper fokus på at sikre, at dette 
budskab når frem til alle de relevante modtagere, og at retningslinjerne 
overholdes. Det er et fokus som jeg ved I også har, og som jeg vil bede jer 
udbrede til jeres medlemmer. Vi skal i denne situationen udvise et 
forsigtighedsprincip, og er der tvivl, så ræk ud efter hinanden og indled dialog 
om, hvordan I håndterer situationen bedst, og tal om hvordan I kan løse de 
nødvendige opgaver, der fortsat er i folkekirken. I alle tilfælde skal 
sundhedsmyndighedernes anvisninger følges. 

Kun ved at stå sammen, kan vi løse udfordringer, som corona situationen fører 
med sig – det gælder også lokalt i det enkelte sogn. 

Det er nu vi skal tage vare om hinanden og udvise samfundssind.  
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Kære alle sammen 
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