Åbent brev til landets biskopper
København den 14. marts 2020
Vedr. kirkelige handlinger i den aktuelle situation
Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) er glade for, at bispekollegiet med pressemeddelelsen af den 12.
marts 2020 prøver at sætte rammer for kirkens virke under den aktuelle coronakrise.
Desværre er meldingen fra en del af vores medlemmer, at biskoppernes vejledning ikke i tilstrækkelig grad
har skabt klarhed over, hvordan kirkerne skal forholde sig i forhold til afviklingen af kirkelige handlinger.
Den klare udmelding fra regeringen og sundhedsmyndighederne må på kirkens område betyde, at dåb og
vielser i videst mulige omfang udsættes, således at de kun gennemføres når der foreligger helt særlige
omstændigheder, som ved nød-dåb eller nød-vielse. Hvis sådanne handlinger er absolut nødvendige at
gennemføre, skal det ske med mindst muligt brug af personale. På tilsvarende vis bør bisættelser
gennemføres med mindst muligt personale. Almindelige dåbshandlinger og vielser kan ikke siges at være
kritisk nødvendige, og bør naturligvis udsættes.
Vi hører fra medlemmerne om kirker og kapeller, hvor man har en alt for afslappet holdning til afviklingen
af kirkelige handlinger. Desværre oplever vi at biskoppernes vejledning i nogle kirker opfattes, som at alle
kirkelige handlinger kan gennemføres med fuld personalebemanding, så længe man overholder nogle få
praktiske foranstaltninger.
Det er DOKS’ opfattelse at Folkekirken således bringer sig i et misforhold til de retningslinjer regeringen har
udstukket. I denne alvorlige situation, handler det om at stå sammen ved at holde afstand. Derfor bør der
være mindst muligt brug af personale og kirken bør opfordre til at sammenkomster med mange mennesker
udsættes.
Vi opfordrer derfor indtrængende bispekollegiet til at indskærpe at:
·
·

Udgangspunktet er at vielser og dåb udsættes, og at disse kun gennemføres når der foreligger
tvingende omstændigheder
At bisættelser gennemføres med mindst muligt personale, og at dette betyder, at en bisættelse vil
kunne gennemføres uden tilstedeværelse af kor, kirkesangere, organister, kirketjenere m.fl.

DOKS har i de sidste dage erfaret at der er tvivl om ledelseskompetencerne i sognene. Der er således
tilfælde, hvor menighedsrådet som arbejdsgiver hjemsender personalet, hvorefter præst eller provst
insisterer på, at der skal stilles personale til rådighed for kirkelige handlinger. Det er naturligvis
menighedsrådet, der som arbejdsgiver har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet, og dermed også ret
og pligt til at vurdere, hvorvidt personalet skal hjemsendes. Derfor opfordrer DOKS til at biskopperne
bringer klarhed om kompetenceforholdene.
Befolkningen og kirken er sat i en helt ekstraordinær situation. Det er derfor vores opfattelse at mest mulig
klarhed vil være en hjælp til menighedsråd, præster og ansatte for at kunne navigere hensigtsmæssigt i de
kommende dage. Forhåbentlig kan vi ved fælles hjælp gøre denne periode så kort som mulig, så kirkerne
snart kan slå dørene op og have fuld bemanding fra kirkens ansatte.
Med venlig hilsen
Karin Schmidt Andersen, formand

Bjørn Arberg, sekretariatsleder
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