Corona

Kirke i en coronatid: Målebåndet er blevet et vigtigere
arbejdsredskab end Bibelen

"Det er alt sammen meget ressourcekrævende. Vi bruger enormt meget tid på at gennemtænke det hele". Sådan siger Lisa Tikkanen
Pagh, sognepræst i Christianskirken i Kongens Lyngby, om det at være kirke i en coronatid. Foto: Heiner Lützen Ank
2. november 2020 kl. 15:42
Af Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen

Arbejdsmængden for kirkernes ansatte og frivillige er stor under
corona. Med de rette initiativer er det dog muligt at få en hverdag
i kirken til at fungere. Kirke.dk har besøgt Christianskirken i
Kongens Lyngby og set hvordan
Der er indkøbt ekstra bamser til deltagerne i rytmisk legestue, der livestreames i sognegården ved større gudstjenester og salmebøgerne
kommer i ”karantænereol” efter brug. Det er blot nogle af de mange
initiativer, som Christianskirken i Kongens Lyngby, grundet
coronarestriktioner, har taget det sidste halve år.
Karakteristisk for kirken er dens mange faste aktiviteter og
gudstjenester. Her findes blandt meget andet samværsklub,

gospelkor, folkekøkken, meditative gudstjenester, strikkeklub og
pastagudstjenester. Dertil skal lægges forårets mange udskudte
kirkelige handlinger og konfirmationer. Så hvad gør man når
coronarestriktionerne præger hverdagen og ikke ser ud til at forsvinde
lige foreløbig?
Man planlægger alt i god tid og ned i mindste detalje, sørger for
løbende at få talt sammen i medarbejderstaben og sørger for god
kommunikation internt såvel som udadtil.
Lydhørhed, målebånd og coronamøder
Lisa Tikkanen Pagh - en af tre præster ved den store forstadskirke
nord for København - viser rundt i den store og moderne trelængede
kirkebygning. Her får vi blandt andet set afstands-klistermærker i
gulvet i hall’en og hvordan der i kirkens lokaler er god afstand mellem
de opstillede stole. Kirkerummet er stort, men tydeligt ramt af
coronaen. Der er blandt andet grønne bånd på flere stolene, som
signalerer, at her er det tilladt at tage plads.
”Andagtshjørnet har vi måtte sløjfe for at få flere kvadratmeter i
kirkerummet. Normalt kan her sidde 244. Nu kan vi være 44 hvis alle
kommer enkeltvist, og ca. 70 hvis nogle kommer som par eller som
familier”, siger sognepræsten.
”Vores salmebøger kommer også i karantæne,” siger hun og viser
cirka 50 salmebøger frem, som ellers er gemt bag et stykke stof i en
reol.
Nu har vi en hverdag, der fungerer. Men det kræver, at vi
hele tiden justerer måden at gøre tingene på.
Lisa Tikkanen Pagh, sognepræst i Christianskirken

”Det er alt sammen meget ressourcekrævende. Vi bruger enormt
meget tid på at gennemtænke det hele. Før corona var Bibel og
salmebog mit vigtigste arbejdsredskab, nu er det målebåndet”.

Eksempler på praktiske tiltag i Christianskirken under
corona:
•
•
•

Visir til kirketjenere
Større gudstjenester live-streames i sognegård
Korte julegudstjenester med krav om tilmelding

•

Afmærkninger, der viser hvor man må sidde i kirken

•
•

”Hygiejnehelte” – frivillige i gospelkor, der sørger for at tørre af
og lufte ud
Opdeling af kirkens større kor

•
•
•

”Afstandsmærkater” på gulve
Salmebøger i ”karantæne” i minimum tre døgn
Rytmisk legestue – indkøb af ﬂere bamser

•

Andagtshjørne i kirken sløjfet

Den øgede arbejdsmængde risikerer at påvirke arbejdsmiljøet. Det er
de meget opmærksomme på i Christianskirken.
”Alfa og omega i forhold til at fastholde det gode arbejdsmiljø er, at
der er struktur, og at alle ansatte inddrages hele tiden. Lydhørhed
overfor hinanden er samtidig helt vildt vigtigt i den her situation”.
”Vi har holdt ”coronamøder” siden kirken genåbnede. Her har kirkens
personale udarbejdet og løbende justeret en række coronaprincipper,” fortæller Lisa og viser en mindre bunke papirer med
vejlednigner frem. Principperne gælder alle kirkens aktiviteter og
beskriver detaljeret hvordan de skal afvikles efter de gældende
coronarestriktioner.
Kirkens gospelkor har eksempelvis været delt i to. Desuden har de i
koret fundet på det de kalder ”Hygiejnehelte”. Det er kormedlemmer,
som før og efter, at koret øver, sørger for at tørre af og lufte ud,”
fortæller Lisa Tikkanen Pagh
Enkelte trækker sig
”Nu har vi en hverdag, der fungerer. Men det kræver, at vi hele tiden
justerer måden at gøre tingene på og i det hele taget bruger enormt
meget tid på det logistiske,” siger Lisa Tikkanen Pagh.
Det kræver selvfølgelig mere af præsten i forhold til
prædikenen. Det skal være to the point
Lisa Tikkanen Pagh, om julens forkortede gudstjenester

For i en kirke med så mange aktiviteter, hvor flere af dem skal deles
op, kræver det for eksempel ekstra planlægning, at få deltagerne
forsvarligt ind og ud af huset.

Salmebøgerne i Christianskirken kommer i karantæne i 72 timer. De karantæneramte
salmebøger beﬁnder sig i reolen dækket af det grå stykke stof. Foto: Heiner Lützen Ank

Først med de seneste restriktioner, der trådte i kraft torsdag den 29.
oktober, har Christianskirken måttet aflyse nogle af dens faste
aktiviteter, blandt andet pastagudstjenester og folkekøkken.
Primært har der været tale om at ændre på formen og måden at
afvikle aktiviteterne på. Det betyder dog også at enkelte sognebørn
vælger nogle af kirkens tilbud fra. For eksempel er der deltagere, der
trækker sig fra samværsklubben, da det sociale aspekt kommer til at
fylde mindre, nu hvor det ikke længere er muligt at sidde sammen ved
caféborde.
Ikke en discountjul
De fleste kirker er i fuld gang med at planlægge julens mange
gudstjenester. I Christianskirken ligger det allerede helt fast hvordan
det kommer til at spænde af, hvis de nuværende retningslinjer
fortsætter.
”Vi bruger erfaringerne fra konfirmationerne og holder gudstjenester,
der varer en halv time efterfulgt af en halv times pause”, siger Lisa
Tikkanene Pagh og fortæller hvordan det muliggør, at kirketjenere kan
nå at lufte ud og tørre alle kontaktflader i indgangspartiet af under
gudstjenesten.
”Efter gudstjenesten går man så ud af en anden dør end den man kom
ind af, for at undgå kontakt med deltagerne i den næste tjeneste. Det
kører lidt som på samlebånd”.

I en tid med corona er det afgørende med god intern såvel som ekstern kommunikation.
Et eksempel herpå er de mange plakater i Christianskirken, der informere om
udmøntningen af sundhedsmyndighedernes retningslinjer Foto: Heiner Lützen Ank

Men der er fortsat tale om en reel gudstjeneste og ikke en
discountudgave forsikrer sognepræsten.
”Det ér en gudstjeneste. Der er præludium, salmer, bønner, læsninger,
prædiken og postludium. Men det kræver selvfølgelig mere af præsten
i forhold til prædikenen, da der kun er fem minutter at gøre godt med.
Det skal være to the point.”

Almindeligvis er der cirka 1000 mennesker som deltager i
julegudstjenesterne den 23. og 24. december. I år bliver det naturligvis
færre, da der maksimalt kan være 70 med ad gangen til de i alt ni
gudstjenester.
For at lette det logistiske arbejde på dagen skal man desuden tilmelde
sig på forhånd. Hvordan man tilmelder sig annonceres i kirkebladet,
via et stort banner udenfor kirken, på kirkens hjemmeside og
facebookside. Har man af en eller anden grund ikke fået sig tilmeldt,
vil der dog til alle gudstjenesterne være et antal ekstra ledige pladser.
Med disse forberedelser forventer Lisa Tikkanen Pagh en god afvikling
af højtidens mange gudstjenester.
Når det kommer til at få tingene til at hænge sammen i en
coronaramt juletid, er nøgleordene altså også planlægning og kommunikation.

Kirke under corona: 6 gode råd fra Christianskirken:
•
•
•
•
•
•

Møder: Sørg for at medarbejdere har et forum hvor der kan blive talt om situationen
Koordination: Sørg for detaljeret planlæg af aktiviteter og planlæg dem i god tid
Struktur: Udarbejd konkrete vejledninger vedrørende kirkens aktiviteter for alle relevante
medarbejdere
Gensidig respekt: Udvis lydhørhed overfor hinanden
Intern kommunikation: Sørg for løbende forventningsafstemning medarbejdere imellem og
mellem medarbejdere og menighedsråd
Ekstern kommunikation: Gør det tydeligt overfor sogn og sognebørn hvilke coronarelaterede
tiltag der er i kirken og hvad restriktionerne har af betydning for for eksempel afvikling af årets
julegudstjenester
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