
Gudstjenester i Aarhus Bykirke 
Genåbning af kirken 

Gudstjeneste igen 
● Fra 24. maj 2020 holder vi igen gudstjenester med fysisk deltagelse i Aarhus Bykirke. Vi 

glæder os meget til at byde jer velkommen i kirke! 
● I genåbningsfasen holder vi tre søndagsgudstjenester: kl. 9.30, kl. 11.00 og kl. 13.00. 
● Gudstjenesterne vil være kortere end normalt med en varighed på ca. 45 minutter. 
● Gudstjenesterne er underlagt Kirkeministeriets retningslinjer for ansvarlig genåbning af 

kirken, hvilket betyder, at vi har måttet indføre en række foranstaltninger. Vi håber på 
jeres forståelse. 

Booking 
● Da de officielle retningslinjer indebærer pladsrestriktioner, er det nødvendigt at tilmelde 

sig gudstjenesterne. Tilmelding foregår via linket: 
https://book-gudstjeneste.dk/tilmeld-moeder/?kirke=aarhus-bykirke 

● Der er 65 åbne pladser ved hver gudstjeneste. 

Ankomst til kirken 
● Man ankommer til kirken gennem hovedindgangen. Vi anbefaler at komme i fornuftig 

tid, så der ikke opstår pres på indgangen umiddelbart inden gudstjenestens begyndelse. 
● Skulle der opstå kø ved indgangen eller andre steder i huset, skal der holdes minimum 

én meters afstand til foranstående. 
● Der sprittes hænder ved ankomst. 
● Det er ikke muligt at benytte garderoberne i huset. 

Indretning af kirkesalen 
● Gældende afstandsregler siger, at der skal være minimum to meter mellem hver 

gudstjenestedeltager. Dog må personer fra samme husstand sidde sammen. 
● I kirkesal og småbørnsrum er der lavet en stoleopstilling, der består af enkeltpladser 

samt sektioner på 2-6 sammenhængende pladser. 
● Ankommer man samlet som husstand, henstiller vi til, at man sætter sig på 

sammenhængende pladser. 
● Efter behov kan enkeltpersoner sætte sig yderst på sammenhængende pladser. Der skal 

være mindst tre stole mellem personer, der ikke tilhører samme husstand. 
● På balkonen er der siddepladser på forreste og bageste række. 

Nadver 
● Alle gudstjenestedeltagere tager et engangsbæger ved indgangen til kirkesalen. 
● Nadver foregår ved, at nadveruddelerne går fra plads til plads og uddeler brød og vin. 

https://book-gudstjeneste.dk/tilmeld-moeder/?kirke=aarhus-bykirke


Efter gudstjenesten 
● Alle gudstjenestedeltagere går ud gennem døren ved scenen, ned ad bagtrappen og ud 

gennem bagdør og gitterport. 
● Husk at holde afstand, når du går ud af kirken. 

Rengøring 
● Mellem gudstjenesterne rengøres kontaktflader i huset. Det gælder særligt gelændere, 

toiletter samt greb på døre og vandhaner. 

Forhindret deltagelse 
● Du kan desværre ikke deltage i gudstjenesten ...  

○ … hvis du har coronasymptomer i form af tør hoste, feber eller 
vejrtrækningsproblemer. 

○ … hvis der er coronasmittede i din husstand. 

Livestreaming 
● Livestreaming af gudstjenester i Aarhus Bykirke er indført som permanent ordning. 
● I genåbningsfasen livestreames gudstjenesten kl. 9.30. 

 
 
 
 
 

Ovenstående anvisninger er udfærdiget 20. maj 2020 under 
hensyntagen til Kirkeministeriets retningslinjer af 17. maj 2020. 


