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Problemstilling Kirkeministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling om 
videreførelse af gældende regler om afvikling af større menighedsarrangementer med 
siddende deltagere i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken. Det er en 
videreførelse af regler, som Epidemikommissionen tidligere har afgivet indstilling om.

Som følge af Aftale om udmøntning af genåbning af 4. maj 2021 blev der pr. 6. maj 2021 
mulighed for at afholde større arrangementer med siddende publikum.

Uanset den igangværende genåbning er det vurderingen, at der er behov for at videreføre de 
nugældende regler om smitteforebyggende tiltag inden for folkekirken og andre 
trossamfund.

Det er en forudsætning, at deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med 
ansigtet i samme retning. Ordningen gælder både udendørs og indendørs arrangementer.
Afholdelse af større menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund sker under 
følgende forhold:

 Klart adskilte sektioner med højst 500 personer, der i al væsentlighed sidder ned på 
faste pladser med retning mod et alter, en prædikestol el. lign. med 1 meters eller 
mindst ét sædes afstand imellem hver deltager.

 Egen ind- og udgang og egne servicefaciliteter i hver sektion.
 Krav om coronapas.
 Brug af mundbind, når tilskuerne ikke sidder ned på deres pladser.
 Krav om, at arrangørerne udarbejder en sundhedsplan, hvis der deltager flere end 

500 personer.
 Afholdelsen af større menighedsaktiviteter skal i øvrigt ske under iagttagelse af de 

krav og restriktioner, der gælder for lokaler og de krav og anbefalinger, som følger 
af ekspertgruppens anbefalinger.

Kirkeministeren ønsker, at reglerne ophæves den 1. september 2021. Dette vil svare til 
gyldighedsperioden for regler om større arrangementer på Kulturministeriets område. Den 
forlængede gyldighedsperiode vil give menighedsrådene og bestyrelserne i andre 
trossamfund mulighed for at planlægge disse større arrangementer, som typisk har en 
længere planlægningshorisont end små arrangementer.
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Epidemikommissionen indstiller, at de gældende regler om afvikling af større 
menighedsarrangementer med siddende deltagere i folkekirken og trossamfund uden for 
folkekirken videreføres.

Epidemikommissionen har ikke forholdt sig til, om videreførelsen kan forlænges ud over fire 
uger.

Epidemikommissionen noterer sig, at der, jf. aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 
2021, primo juni skal fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på 
at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller 
ophæves.
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