Informasjonsbrev fra HÅP august 2020

Sommeren er på hell. Vi håper dere alle har hatt gode feriedager, og fått ladet batteriene.
11. mars ble Norge stengt ned. Samfunnet har i løpet av våren og sommeren åpnet seg gradvis, og vi
samlet menigheten til møte på Hermon 21.juni. Vi var over 70 personer og det var så hyggelig å møte
hver enkelt av dere.
Hvordan blir aktiviteten fra høsten?
Vi ønsker å starte opp med møter igjen f.o.m. 23.august. Vi har begrenset kapasitet i lokalene på HÅP
som følge av anbefalingene om avstand på 1 m.
For å klare å holde smittevernkravene vil vi derfor gjennomføre TO gudstjenester pr søndag fra
søndag 23/8. Ett familiemøte og ett ordinært søndagsmøte. Familiemøtet starter kl 10.30 og varer
ca 45 min. Stoler og andre kontaktpunkt blir vasket før man åpner opp for nye deltakere til neste
møte som starter kl 12,- og varer mellom 45-60 minutt. På dette møtet blir det mer tilrettelagt for
voksne.
✓ Alle må registrere seg ved ankomst. Deltakerlister oppbevares i inntil 10 dager og vil bli brukt
i smittesporingsarbeid om nødvendig. Vi vil ha behov for flere møteverter pr gudstjeneste
for å få dette til å gå smidig. Meld deg gjerne til tjeneste.
✓ Alle må registrere seg med navn og telefonnummer. Etter registrering - vask hendene med
antibact - og gå direkte til anvist plass.
✓ For å få tid til å registrer og plassere alle så møt om 10-15 min før møtet begynner.
Det kan bli aktuelt å åpne flere inngangsdører for å unngå kø og at man blir stående for tett.
✓ Garderoben er for trang for å opprettholde smittevernreglene, og vil derfor ikke være i bruk.
Jakker henges på stolene.

✓ Vi må fordele oss for å holde 1 meters avstand. Møtesalen er oppmålt og kan ta inntil 50
personer. Familier eller andre som er i samme husstand/kohort kan sitte sammen. NB! Det er
ikke lov å flytte på oppsatte stoler og gjøre endringer av andre enn møteverter.
✓ Lovsangsteamet blir med som vanlig, men barna kan dessverre ikke delta i lovsangen på
scena som tidligere. Det blir for trangt. Vi prøver å se om vi kan finne noen smarte løsninger
på dette.
✓ Kollekt kan gis via vipps eller som faste trekk via bank. Det vil også stå en kollektkurv ved
utgangen som du kan legge penger i.
✓ Forbønnshandlinger og samtaler kan dessverre ikke gjennomføres si møtet om tidligere. Om
du ønsker dette,- si fra til en i styret så finner vi tid og sted for dette etter avtale.
✓ Etter møtets slutt må den enkelte bevege seg raskt ut av lokalet slik at man får vasket til nytt
møte. Det blir dessverre ikke kirkekaffe etter møtet. Ta heller praten ute i det fri.
Vi vil prøve ut et par møter og evaluere hvordan dette fungerer. HÅP er et utfordrende lokale
når det skal tas hensyn til smitteverntiltak. Det er derfor helt avgjørende at alle hjelper til- og
tar vare på hverandre.
Lokalene må også vaskes grundig etter hvert møte. Om du har lyst til å bidra med noe av
dette – ta kontakt med Ole.
Om din lifegruppe bruker møtelokalet er det viktig at stoler og bord som er brukt vaskes med
antibact etter bruk ,- det samme gjelder toalettet.

Vi har fått flere påminnelser de siste ukene om at smitten er stigende. Det er pr i dag fortsatt
lite smitte i Norge, men økningen vi nå ser er urovekkende. Det betyr at det kan komme nye
tiltak og endringer på kort tid.

Til slutt gjenstår det å si: Ta vare på deg selv og de du har rundt deg og følg
smitterådene
- Hold deg hjemme om du har luftveissymptom eller føler deg syk
- Hold avstand til de rundt deg på minst 1 meter
- Vask hendene grundig
- Host og nys i albuen

Velkommen tilbake til HÅP og Gudstjeneste. Vi ber om Guds velsignelse over ditt liv
i disse dagene, og gleder oss til å se hver enkelt av dere.

Med hilsen styret i HÅP

