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Motiv på baggrund af foto taget af Lars S. Pedersen (Hornbæk kirke, Randers). God tilgængelighed via bred adgangsvej og hvileplads. Gangbanen kunne være mere jævn.

Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21
Postboks 2123
1015 København K

Tilgængelighed

i folkekirken

Tilgængelighed for alle i folkekirken
God fysisk tilgængelighed til vores omgivelser er en
nødvendighed for at kunne deltage i samfundslivet. Ikke alle
mennesker har de samme forudsætninger for at færdes i og
omkring kirken.
For kørestolsbrugere, mennesker med nedsat syn eller
hørelse eller med et ben i gips er det vigtigt, at omgivelserne
er indrettet, så de ikke skaber barrierer for deltagelse.
Trapper ved kirkeindgangen, tunge døre eller perlegrus på
kirkegården kan gøre et besøg til en vanskelig eller helt
umulig opgave.
Kirkeministeriet har derfor fået udviklet et værktøj, som
menighedsrådene kan bruge til at gøre deres kirke mere
tilgængelig.

Få overblik over de eksisterende forhold
Værktøjet består af en checkliste, som er suppleret af
vejledninger og anbefalinger til menighedsrådene om,
hvordan de kan forbedre tilgængeligheden til deres kirke.
Checklisten kan bruges ved menighedsrådenes årlige syn
over kirke og kirkegård samt ved provstesynet, så man kan
registrere tilgængeligheden i og omkring de eksisterende
bygninger og anlæg. Derved kan menighedsrådene skabe sig
et overblik, som vil gøre det lettere at lave en handlingsplan
for forbedringer i og omkring kirken.

Find de rigtige løsninger
Vejledningerne og anbefalingerne bygger på krav, som findes
i bygningsreglementet, samt på anerkendte standarder for
tilgængelighed. De kan hjælpe menighedsrådene til at få svar
på spørgsmål som:

•
•
•
•

Hvilke belægninger er bedst egnede?
Hvordan skal et handicaptoilet indrettes, for at det er
anvendeligt?
Hvor skal der etableres en teleslynge?
Hvordan viser man vej for synshandicappede?

I vejledningerne og anbefalingerne bliver der taget højde for
de særlige forudsætninger, som følgende grupper har:

•
•
•
•
•
•
•

Kørestolsbrugere
Gang-, arm- og håndhandicappede
Synshandicappede
Hørehandicappede
Mennesker med astma og allergi
Forståelseshandicappede
Mennesker med læsevanskeligheder

Herved tilgodeses også mange af de behov, som f.eks. ældre
mennesker og børnefamilier har.

Her findes det, I har brug for
På Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk under
”Folkekirken” via menupunktet ”Tilgængelighed i
folkekirken” findes checklisten, vejledninger og anbefalinger,
der viser vej til, hvordan menighedsrådene kan være med til
at sikre, at kirken, kirkekontoret, sognegården og kirkegården
er tilgængelig for alle mennesker. Siderne er sat op, så man
kan udvælge og printe netop de sider, der har relevans i den
aktuelle situation.

