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GENERELT 

• Vær lojal mot nasjonale og lokale smittevernregler, følg med på www.fhi.no og din kommunes nettside. 
• I større grad bør du holde deg hjemme. 
• MEN, vi kan fortsatt samles til møte. Inntil videre maks 50 (fra og med 9/11). 
• Vær kreativ i forhold til å finne lokale løsning som fører til at møte/arrangementet kan gjennomføres helt 

eller delvis. 
 
HELT KORT  

• syke personer holder seg hjemme. 
• god håndhygiene 
• minst 1 meter avstand, skulder til skulder 
• registrering av alle deltakere, lister slettes etter 14 dager 
• faste plasser 
• Begynn gjerne med møteverter som henviser møtedeltakere til sine plasser 

 
Noen ytterlige presiseringer. 
• Fordi smittevernreglene forandres fort er det viktig at du følger med på både nasjonal og lokal informasjon. 

Fra regionens sin side skal vi også forsøke og oppdatere denne smittevern veilederen jevnlig og legge den 
tilgjengelig på vår nettside: www.nlm.no/sor. 

 
• Begrensningene på antall personer er nå 50, dersom lokalet er stort nok, og det er mulig å holde avstand. De 

møteansvarlige kommer i tillegg til antallet på 50. 
 
• For å sikre at deltakere setter seg med nok avstand (to stoler) mellom seg, kan det være tjenlig å ha 

møteverter som viser til plasser, slik at vi sikrer nok avstand mellom deltakere. 
 

• Det er viktig å minne deltakere på at de må ha god avstand på vei inn/ut av lokalet, ute i gangen og også ute 
på parkeringsplassen. «Mingling» er ikke lov! 
 

• Kaffe og kaffemat må unngås etter møte, da det ofte er vanskelig å overholde godt smittevern i slike 
settinger. 
 

• En må vurdere om og hvordan nattverd kan gjennomføres på en måte som gjør at det er mulig å overholde 
avstandsreglene. Kontakt oss for tips om dette. 
 

• En del har spurt oss om hva vi tenker om forsamlingsweekender. Her må en være i god dialog med leirstedet 
osv., og se om det er gjennomførbart det som en har planlagt. 
 

• Små fellesskap som tidligere har vært i hjemmene kommer inn under «maks 5 personer- regelen». Det kan 
da være et alternativ å flytte disse samlingene til bedehuset. Da må 1 person være ansvarlig og føre lister 
over deltakere. 
 

Ved spørsmål kan du kontakte regionkontoret, 38 02 44 32, mandag – fredag kl. 08.30-15.00. 

http://www.nlm.no/sor


 

 

Det er viktig å presisere at det fremdeles er lovlig å arrangere møter på bedehuset! Og dette oppfordrer vi dere til 
å gjøre. Det er viktig å kunne samles om Guds ord, også i denne tiden vi er inne i. Når det er sagt, ønsker vi å legge 
vekt på viktigheten av godt smittevern, og gode rutiner i forbindelse med dette. 
 
Informasjon i veilederen er henter fra følgende artikler. 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-
ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/ 
og 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/ 
 
  
Lykke til og Guds velsignelse over arbeid og tjeneste! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Lederteamet NLM Sør 
   
Livar Veggeland Sven Åge Solli Sonja Leirvik 
Regionleder Adm.leder Konst. Ung-leder 
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