
Hvordan tackler vi begravelser og 
bisættelser

i forbindelse med håndtering af Coronavirus

Alle Gudstjenester er aflyst indtil videre og konfirmationer er udskudt til efteråret. De 
berørte vil hurtigst muligt få en ny dato for konfirmation meldt ud.
Dåb og vielser opfordres til at vente, men kan gennemføres på lige fod med begravel-
ser – og hvordan gør vi så det?
Begravelser og bisættelser vil stadig kunne finde sted, men med begrænset deltager-
antal, så der kan holdes behørig afstand.
Men det der gælder er, at i Gosmer kirke må 20 personer deltage og i Halling kirke 
må 8 personer deltage. Herudover kommer præst, kirketjener og organist.
Kirkeministeriet har meldt ud, at udgangspunktet er 1 person pr. 4 m2. Dertil kommer 
individuelle hensyn til rummet indretning, bænkerækkers placering og længde, sik-
kerhed overfor medarbejdere og deltagere. (Derfor lander vi på 20 og 8)
Der vil være håndsprit til rådighed og salmer trykkes på papirark, så salmebøgerne 
ikke kommer i brug.



Det er en meget ulykkelig situation vi er havnet i, men menighedsrådet følger 
naturligvis Sundhedsministeriets bekendtgørelse.
Særlig trist er det, at skulle tage afsked med et kært familiemedlem i en lille sluttet 
kreds. Vi er vant til at lægge stor vægt på begravelsen/bisættelsen. Det er her vi 
siger TAK til det menneske vi tager afsked med. Det er her vi deler minderne og 
glædes over det vi fik. Det er her vi slutter op om de pårørende, og viser vi er her for 
hinanden.
Nu må vi finde nye måder at vise det på.
Én måde kan være at optage den kirkelige handling og sende den ud, så alle der øn-
sker at være tilstede i kirken kan følge med hjemmefra.
En anden mulighed i forbindelse med bisættelse kan være, at præst og de allernærm-
este samles omkring kisten, hvor den nu står, og gennemfører et kort jordpåkas-
telsesritual med fadervor og velsignelse. Efter kremering og efter forsamlingsforbud-
det er ophævet, kan der holdes en højtidelighed i kirken hvor alle er velkommen. 
I kirken holdes tale og synges og alle følges efterfølgende ud på kirkegården, hvor 
urnen sænkes ned på gravstedet.
Menighedsrådet er fuldt ud klar over at ovenstående vækker mange bekymringer. Vi 
opfordrer alle der må stå i denne triste situation til at få en god samtale med præsten 
og familien.
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