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Retningslinjer for Børnekirken – søndag d. 24. maj –  ’Genåbning’ 

ENDELIG åbner Børnekirken igen       

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod de børn, der kommer på søndag. 

Der er en del nye retningslinjer, som vi må følge og som får alting til at blive lidt anderledes end det plejer. 

Vi håber og beder om, at vi på søndag ikke kun må få øje på alle de nye regler og retningslinjer, men at vi 

midt i det hele må glæde os over fællesskabet med hinanden og med Jesus. Og husk - ingen nye regler kan 

ændre ved at alle børn er højt elsket som Guds KONGEBØRN. 

 

Håndhygiejne og adfærd 

Børn og forældre går ind af hovedindgangen. Udenfor ved havebordet, står en voksen med håndsprit. 

Forældre afgør om deres barn / børn skal have håndsprit på eller vasket hænderne grundigt ved de små 

vaske i Caféområdet. Tak om I forældre vil hjælpe med dette. 

Børn som skal i Børnekirken (4 år – 3. kl.) går ind i salen, hvor de skal blive under hele gudstjenesten, som 

varer 1 time. Hvis I forældre vurderer, at jeres børn ikke kan være i Børnekirken selv, må en af jer forældre 

blive i Børnekirken sammen med deres barn under gudstjenesten, så vi undgår trafik frem og tilbage. Det 

afhænger af antallet af kirkegængere, hvor restriktive vi bliver nødt til at være her. 

 

1. Bamsebanden: 

Alle børn fra 0 – 3 år går sammen med en forælder til voksenområdet (kirkesal/cafeteria). I løbet af 

gudstjenesten vil Bamsebanen blive kaldt ud til deres program i Hjørnerummet. Hav selv en lille 

madpakke med, da der desværre ikke bliver servering for børn.  

Børn er også velkommen til at have en lille taske/pose med deres eget legetøj med. 

Der må max være 12 personer i Hjørnerummet. Forældre med børn er velkommen til at sætte sig i 

Cafeteriet med deres børn og følge gudstjenesten på storskærm. 

 

2. Roderiet:  

Alle børn bliver samlet ved borde med max 10 i hver. Der vil være én voksen i hver gruppe. Det er 

vigtigt at alle børn bliver sammen med sin gruppe og sin voksen hele tiden – og ikke løber rundt til de 

andre. Hver gruppe får sin egen farve, og de børn og voksne, som er i gruppen får et farvet bånd på 

så man se, hvilken gruppe, man hører til. 

Alle børn sætter sig rundt om sit gruppebord og bliver der, indtil der bliver givet besked. 

Der synges og fortælles Jesus-historie fra scenen. Herefter bliver der kreative aktiviteter ved 

bordene. Hver gruppe må bruge de ting, der er i de små kasser på bordet. Det er vigtigt at der ikke 

byttes ting med andre grupper. Man må gerne bytte eller låne ting indbyrdes i gruppen. 

Når den voksne bestemmer det, går grupperne på skift udenfor og leger. Her går alle med. Pak selv 

en lille forfriskning, da der ikke bliver servering i Roderiet.  

Hvis man er i tvivl om noget, må man altid spørge de søde voksne i Børnekirken      .  

 

3. PitStop: 

Der må være 12 personer på Loftet i alt. Der holdes afstand og god håndhygiejne. 

Hvis antallet af deltagere overstiger 12, må en gruppe på max 10 personer gå ud og lege eller spille 

bold. Undgå sang og fysisk kontakt. Vigtigt med min. 2 voksne til denne gruppe. Pak selv en lille 

forfriskning, da der ikke bliver servering i Pitstop. 


