
Kjære dere!  
 
Det har blitt gitt mulighet for oss som kirker å samle inntil 50 personer, under forutsetning 
av at vi følger reglene for smittevern og de aktuelle veilederne som er laget for vår type 
virksomhet. Vi følger også anbefalingene som er gitt av Misjonskirken Norge.  
 
Lederskapet har vedtatt en plan for oppstart av de ulike aktivitetene hos oss:  

• Vår første «ordinære» Gudstjeneste blir mandag 1. juni (2. pinsedag) kl. 19:00.  
De første 50 får komme inn. 
Vi tar dessuten sikte på å overføre Gudstjenesten på Youtube i tillegg.  
o Hvis du er syk skal du ikke komme til Gudstjenesten 
o Du må selv vurdere om du befinner deg i en risikogruppe med tanke på 

korona (eller har nær kontakt med noen i denne situasjonen), og ut fra det 
avgjøre om du ønsker å delta. 

o Stolene i kirkesalen vil stå nesten som normalt, men med noe større avstand 
mellom radene. De som er fra samme husstand kan sitte sammen, men 
mellom hver husstand skal det være minst 1 meter, det vil si minst to tomme 
stoler! Møtevertene vil også gi informasjon om dette, slik at det ikke kan 
misforstås. 

o Vi er pålagt å føre en protokoll over de som er til stede, med navn og 
telefonnummer, med tanke på eventuell smittesporing i etterkant. Denne vil 
bli oppbevart forskriftsmessig og slettet etter 10 dager.  
Du vil derfor måtte skrive navn og telefonnummer på en liste ved ankomst til 
kirka, og hvis du skulle utvikle sykdom etter et Gudstjenestebesøk må du 
varsle menighetskontoret.  

• Bønnemøtene i partallsuker starter opp 9. juni 
• Vi jobber med et opplegg for å kunne starte opp Onsdagslunsjen på en forsvarlig måte. 

Nærmere informasjon om dette vil komme på nettside, Facebook osv., når det er klart.  
• Formiddagstreff kommer ikke til å starte opp før sommeren.  

  
 
Guds rike velsignelse!  
Tarjei Cyvin  
Pastor 


