
OBS! SE NY INFO vedr CORONAtiltak under liste  

MØTEVERTER 2020   
 
 Telefon  Navn                        Ukenummer  2020/21 

  

     
90811586   Mats Remi Rom 
41565490   Irene Holmen Aune    8       16       24 32 40 48 2    10 
      
91116990   Kjell Magne Larsen            
91116990   Irene Larsen             
48146893   Signe Marie Berntsen   9       17 25 33 41 49 3    11 
      
                                                                
90885239   Gunn R.Benestvedt                                          

90138265   Knut Benestvedt  
45618629   Rønnaug Skogbakken   10     18 26 34 42 50 4 
  
       

91175354   Elisabeth Samuelsen  

45266734   Stephen Samuelsen            

91145641/  Pål Olsen      11      19 27 35 43 51 5  
94036015 
   

98089425   John F. Sippayung 
47678480   Odd Kjell Skjørli    
47719393   Hege Nygård                12 20 28 36 44 52      6 

  

91525875   Kjetil Fredriksen     

99351947   Monica Egeland 
95756079   Jon Kåre Bækkelund       13 21 29 37 45 52      7      
 
91531160   Tove Skurve 
46415749   Tor Egil Eitland 
94208125   Anita Johannessen   14 22 30 38 46 53      8 
 
95074189   Bente Persson 
98622642   Sissel Bye  
48266728   Javier Feliu      15 23 31 39 47 1        9 
 

 

Reserver : 
48156432   Bård Melvin Bulæg  
95230411   Torun Bulæg                 
 
NB! Passer ikke den uka du har fått, må du selv passe på og bytte med en annen eller 
spørre en reserve. 
 
NB: Det er satt opp 2 team på uke 52 p.g.a. julaften. 

   

 
Takk for den tjenesten dere er med å gjøre i menigheten. 



 For mange er vi den første de møter når de kommer på søndagsformiddag. 
At de føler seg velkomne og sett er et av hovedfokuset vårt.  
 
På grunn av Corona situasjonen, blir våre oppgaver litt annerledes i 
forbindelse med gudstjenesten: 
  Les igjennom liste under:  

Vi som møteverter har ansvar for: 
• å være i god tid før møter og låse opp (ca.kl.10.00)  

• koke kirkekaffe(passe på at det er nok)  

• ---Ingen kaffeservering FØR møtet.  

• ---Vi skal serverer kaffe MEN etter gudstjenesten og en møtevert skal styre 
dette og stå med kaffekanne hel tiden.. DVS: Pappkopper er kjøpt inn og blir satt 
frem. Personer setter kopp under kaffemaskin og vi serverer kaffe. Dette for at ikke 
alle skal ta på kaffekanne. 

• sette frem kopper (Pappkopper. Settes på hodet 1 og 1) 

• Folk kan oppholde seg i kafe. Men 1 meters regelen gjelder også her.  

• tenne lys på scenen 

• hente betalingsterminalen,  

• stå i døra og ønske velkommen,  

• ALLE MÅ SPRITE SEG FØR DE KOMMER INN. Dette står på to bord rett 
ved inngangen.  

• Telle antall personer på gudstjenesten: Dette er ekstra viktig nå da det ikke kan 
være mer enn 200 personer. Ta kontakt med en av pastorene om så skulle skje.  

• og skrive antall i kalender i perm m/kollekt  

• ansvar for kollekt: IKKE gå i benkerader men sette 1 kurv til event kontanter ved 
døren. Telle og levere denne i nattsafe. Husk å vaske hender godt etter telling.  

• rydde og ta oppvasken etterpå, 

• vaske, se over bordene i kafeen.  

• passe på at vinduer er lukket og alle dører låst etter møtene.  

 
Er det noen spørsmål vedr Coronatiltakene i kirka vår så ta kontakt med Jim Foss eller 
Eiliv Tveit. Eller noe som bør tilføyes her så gi beskjed til Bente Persson(95074189) 

 

Vi skal særlig være oppmerksomme og imøtekommende mot nye som kommer, og evt. 
invitere dem med inn på kirkekaffe.  
 

Hvis noen ikke har nøkkel til kirka, ordner de det med Per Chr. Paus. 
 
NB: Ektefeller kan ikke telle kollekten sammen uten en 3. person. 
 
Husk å ta på "Vert" skilt, ligger i vindu på kjøkken eller i skapet under trappa til galleriet. 
Her er og bankterminal, kollektbøssene, nattsafeposer og perm hvor vi skriver ned kollket 
osv . Når kollekten er samlet inn går vi rett ut og teller denne med det samme, slik at vi 
blir ferdig med det og får bedre tid til det sosiale etter møtet. 
 
Vi deltar ikke på møte i forkant av gudstjenesten, men får kjøreplanen av møteleder. 
 
 
 


