
Informasjon om nye retningslinjer for samlinger i huskirkene og 

nettverket.  
Myndighetene har fra 7. mai 2020 åpnet for offentlige samlinger for inntil 50 personer, men dette 

forutsetter en smittevernveileder/bransjenorm som sikrer at vi følger de nødvendige retningslinjene. 

Norges kristne råd (NKR) har utformet en veileder for medlemskirkene sine. Veilederen er godkjent av 

helsemyndighetene. Vi har utarbeidet en smittevernplan for vårt nettverk av huskirker.  

Geir Øystein som forstander er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift av menigheten med hensyn til 

smittevern, og plassere ansvar for de ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.  

Ingeborg som ansatt sørger for nødvendig opplæring og informasjon til huskirkevertskap, felles 

informasjon på nettside, nyhetsbrev på e-post, SMS-varsel i nettverket og lage plakater som kan settes 

opp i huskirkene. Ingeborg oppbevarer lister over oppmøte og makulerer disse.  

Vi er fortsatt med i en dugnad som handler om å begrense smitte.  

Fra 18. mai åpner vi opp for samlinger i våre huskirker. Vi åpner for bibelkvelder i nettverket som fysiske 

samlinger, men vil også fortsette å sende disse samlingene digitalt på Zoom. Hver huskirke må selv 

avgjøre hvorvidt de ønsker å samles og på hvilken måte. Det kan fortsatt være aktuelt å ha noen 

samlinger over nettet.  Vertskapene i huskirkene får ansvar for å sette seg inn i smittevernrutinene våre. 

Informasjon om smitteverntiltakene våre skal henges opp der vi møtes til kirke.  

De fire grunnpilarene for å bremse smittespredning er:  

A. Syke personer skal ikke delta. 

a. Personer som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i 

karantene ikke kan delta på samlinger i huskirkene. Vi skal heller ikke samles i hjem der 

det er mistanke om smitte. 

b. Det vil bli ført lister over fremmøte på hver samling. Disse listene oppbevares på 

menighetskontoret i 3 uker og vil bli brukt i tilfelle smittesporing blir aktuelt.  

c. Deltakere skal melde fra til Ingeborg Strand dersom de utvikler sykdom etter 1-2 dager.   

B. God hygiene  

a. Alle vasker/spriter hender ved ankomst og etter toalettbesøk. 

b. Host i albuekroken eller i papirhåndkle.  

c. Unngå klemming og håndhilsing. 

d. Rom som benyttes rengjøres før samling.  

C. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer  

a. Det skal være minimum 1 meter mellom personer fra ulike husstander.  

b. Huset/rommet som brukes setter begrensninger for maksimalt antall deltakere. Det 

oppfordres til å melde seg på arrangementet i forkant på SMS for å gi vertskapet 

mulighet til å klargjøre rom på en best mulig måte.  

c. Felles matservering bør unngås.  

d. Ved samlinger for barn og ungdom skal det være minst 2 voksne tilstede. 

D. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr 

a. Unngå å dele på sanghefter mm. 



b. Unngå felles rigging/ommøblering 

Personer i risikogruppene rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke. Ta gjerne kontakt med Geir 

Øystein 913 50 614 eller Ingeborg 918 59 049 dersom du har behov for en samtale eller har spørsmål 

knyttet til smittevernrutiner.  


