Smittevern regler ved kirkelige handlinger Metodistkirken i Norge
Gudstjenester og kirkelige handlinger:
Regler fastsatt av nasjonale og lokale myndigheter for hvor mange som kan samles til arrangementer,
skal følges. Antall deltakere på kirkelige handlinger må tilpasses størrelsen på det aktuelle
seremonirommet som skal benyttes, slik at generelle smittevernregler kan følges. De som skal delta i
kirkelige handlinger, skal ikke ha akutt luftveisinfeksjon.
Dåp:
Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få personer. Foreldre,
søsken og representant for menigheten.
Forutsatt grundig håndvask i forkant, og i forståelse med dåpsfølget, kan dåpshandlingen
gjennomføres på vanlig måte uten bruk av hansker: Å tegne korsets tegn på pannen, øse vann over
barnets hode, tørke av barnets hode og håndspåleggelse.
Papirserviett brukes til å tørke dåpsbarnets hode. Tøyserviett kan benyttes dersom dåpsfølget har
med og håndterer denne.
Andre løsninger som ivaretar smittevernhensynet kan vurderes. Det anbefales at barnet holdes av
samme person gjennom dåpshandlingen. Dåpsfatet rengjøres mellom hver dåpshandling. Ved
hjemmedåp følges rådene om generelt smittevern.
Dåp av voksne ved hel neddykking: Utsettes til pandemien er overstått, eller nasjonale
smittevernregler endres. Dråpesmitte er umulig å unngå ved hel neddykking. (Utpust/utblåsning ved
oppstigning.)
Nattverd:
(Se vedlagte informasjon fra biskopen)
Nattverdelementene blir innviet og konsumert i kirkens fellesskap der Kristus er til stede. Nattverden
kan utvides til å inkludere de som er forhindret fra å delta (på grunn av alder, sykdom eller liknende
forhold). Slik nattverdfeiring er kun mulig som en del av en direktesendt online-gudstjeneste, der folk
deltar i sanntid. Hvis opptak av slike online-gudstjenester blir gjort tilgjengelige på et senere
tidspunkt, bør lyttere/seere gjøres oppmerksom på at nattverd kun er mulig når man deltar i sanntid.
De som ønsker å delta i nattverden bes om å ha brød og juice tilgjengelig.
På grunn av den nåværende situasjon med smittefare i forbindelse med coronavirus kan nattverd
forrettes over telefon til de som er forhindret fra å delta (på grunn av alder, sykdom eller liknende
forhold).
Bryllup:
Kirken bør være behjelpelig med å finne gode løsninger for vigsel. Generelle bestemmelser om
smittevern følges. Kun brudepar og forlovere bør være tilstede sammen med presten. Forutsatt god
håndhygiene i forkant og etterkant, kan forrettende prest gjennomføre ekteskapsinngåelsen og
forbønn med håndspåleggelse uten hansker.

Begravelser:
I forkant av begravelsen anbefales det å redusere antall berøringspunkter, ved å ha åpen
inngangsdør, benytte trykte salmeark, ikke benytte puter i benkene og lignende. Det forutsettes at
de som er til stede ikke har akutt luftveisinfeksjon, og at generelle bestemmelser om smittevern
følges. Det gjelder også pårørende som bærer kisten.
For retningslinjer om øvrig renhold av lokalet før og etter hver seremoni, se KAs veiledning Bruk og
rengjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19: https://www.riksantikvaren.no/veileder/bruk-ogrengjoring-av-kirkerom-i-forbindelse-med-covid-19

