Kjære gode venner!
Da er det en glede for oss at vi SNART igjen skal få ønske dere hjertelig
velkommen tilbake til Haugesund Metodistkirke! Vi er SNART klare for
gjenåpning, men først må vi vaske litt ekstra, flytte litt på noen stoler og
benker – og ikke minst informere dere – om en del smittevernstiltak som vi
alle må forholde oss til når vi igjen samles i vårt kjære kirkehjem!
Aller først:
 Der blir FORMIDDAGSTREFF onsdag 20. mai klokka 11.00! Vi møtes i
WESLEYSALEN! (Bak i kirkesalen) Deretter hver onsdag t.o.m. 10.juni!
 Det blir GUDSTJENESTE m/nattverd søndag 24.mai klokka 11.00. Videre 7. juni
og 21.juni (Takkedag!)
 IKG starter igjen torsdag 28. mai kl.17.30. KVELDSBØNN i kirkesalen kl.19.00.
Deretter hver torsdag t.o.m.18.juni
Du er hjertelig velkommen DERSOM du ikke har symptomer på koronasmitte! Dvs at
dersom du kan være korona-syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, eller du er i
karantene, så kan du ikke delta på våre samlinger. Sammen skal vi gjøre alt vi kan for at
menigheten ikke skal være årsak til et smitteutbrudd.
Det gjør vi bl.a. ved å holde oss hjemme dersom vi ikke føler oss trygge på at vi er
‘koronafrie’, og ved at vi, når vi samles, følger de rådene vi har fått fra helsemyndighetene.
*
Dvs at vi kan samles i grupper inntil 50 personer
*
Vi må ha tilgang til såpe og vann (rene hender!), og antibac tilgjengelig
*
Håndhilsning, klemming og unødig fysisk kontakt skal unngås
*
Vi holder god avstand i kirkebenkene, og rundt bordene! (Minst 1 meter mellom
personer. Bortsett fra de som tilhører samme husstand)
*
Vi bruker ikke salmebøker
*
Spesielle regler i forbindelse med nattverdutdelingen
*
Kirkekaffe med servering og nært bordfellesskap utgår inntil videre
*
På FORMIDDAGSTREFFET får du kaffe/te, men inntil videre må alle TA MED
MATPAKKE! 😊
Kirkeverter og andre møteansvarlige ser til at rutiner for rengjøring før og etter
arrangementer, følges.
VI FORTSETTER DUGNADEN VED Å HOLDE AVSTAND, VASKER HENDER,
HOSTER OG NYSER I ALBUEN ELLER I PAPIR.
DET SKAL VÆRE TRYGT Å KOMME INN I KIRKEN VÅR!
Velkommen tilbake!
Vennlig hilsen prestene og Menighetsrådet i Haugesund Metodistmenighet

