
Hei alle 
 
Da er det avgjort at det blir bibelhelg førstkommende helg med Jan-Tore Olsen i regi av FBB Nord-
Hålogaland som tidligere annonsert (se program under).  
 
Men pga. koronasituasjonen blir det satt en begrensing på totalt 50 personer per møte/tale 
(inkl. taler, møteleder og medhjelpere). Om dere er flere (ektefelle, barn, venner osv.) så regnes 
dere likevel som det antall dere faktisk er. Tre personer fra samme familie regnes som tre personer. 
 
De som ønsker å være med må forhåndspåmelde seg til meg (Pål Are Andersen) per SMS på telefon 
99794031. Skriv hvem du er, hvilket telefonnummer vi kan nå deg på (om du må spores i etterkant) og 
hvor mange dere blir.  
 
Du kan bruke møtenummer når du skriver hvilke møter du/dere kommer på (se under i programmet 
med rød fet skrift). (Møte nr. 1 betyr fredag kl. 18.00, møte nr. 2 betyr fredag kl. 19.30, møte nr. 3 
betyr lørdag kl. 17.00 og møte nr. 4 betyr lørdag kl. 18.30.) 
 
Det er også mulig å komme uten at du er påmeldt. Dersom antallet forhåndspåmeldte er under 50, vil 
du få plass. Da registreres du/dere i inngangen ved oppmøte. 
 
Se vedlegg under om Fjellheim misjonsforsamling sine smittevernregler (vi leier deres lokaler). 
 

 
Nord-Hålogaland lokallag FBB arrangerer  

BIBELHELG I TROMSØ 11.-12. DESEMBER 2020 

Desember: 
Forkynner JAN-TORE OLSEN i Misjon Sarepta er invitert som taler i desember.  
Tema fra Jobs bok. Sted: Fjellheim Bibelskole, Mellomveien 96 
 

 Fredag 11. desember: 

o MØTE nr. 1: Kl. 18.00:  Sted: Fjellheim Bibelskole 

(Kaffe og samtale) 

o MØTE nr. 2: Kl. 19.30:  Sted: Fjellheim Bibelskole 

 

 Lørdag 12. desember:  

o MØTE nr. 3: Kl. 17.00:   Sted: Fjellheim Bibelskole 

 (Kaffe og samtale) 

o MØTE nr. 4: kl. 18.30:   Sted: Fjellheim Bibelskole 

 

 (Minner også om at Jan-Tore Olsen taler i Fjellheim Misjonsforsamling på Fjellheim bibelskole 

søndag 13. desember kl. 11.00. Fjellheim Misjonsforsamling har eget påmeldingssystem) 

 
Minner i tillegg om at FBB Nord-Hålogaland har satt opp to bibelhelger våren 2021: 

 19.-21. februar: Bibelhelg med DAN HESSELUND på Fjellheim 

 16.-18. april: Bibelhelg med JAN BYGSTAD (lokale ikke avgjort)  

 

 

Ta deg tid til å lese vedlegget under før du melder deg på:  



Vedlegg: 

Smitteverntiltak for Fjellheim misjonsforsamling (redigert noe ut fra at det er 

FBB Nord-Hålogaland som er ansvarlig arrangør for Bibelhelga):  
  
De fire grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 
  

1. Syke personer skal ikke delta på møtene 
2. God hygiene 
3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Alle må opprettholde 1-

meters-regelen, både i forkant, under og i etterkant av gudstjenesten. Unngå 
oppsamling ved inngangen.  

4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr 
  
Maks antall personer under møtene: 50 stk.  
  
Ta med yttertøy inn i møtesalen 
  
Ansvarlig arrangør:  

• FBB Nord-Hålogaland.  

• Infoansvarlig Pål Are Andersen oppbevarer oversikten over deltagere på Bibelhelgen 
i ti dager, før den slettes. 

• Alle personer henvises til fastsatte plasser.  
 
Det tas bilde av forsamlingen bakfra for å dokumentere hvor alle satt i de ulike møtene, så vi 
kan unngå at alle må i karantene ved eventuell smitte.  
  
Møteleder er smittevernansvarlig og informerer om smitteverntiltak i hver gudstjeneste: 
 

o   Ikke flytte på stolene 
o   Gå rett ut etterpå 
o   Holde 1 meter avstand i gangen 
o   Vaske hender på veg ut 
o   Melder fra til Koronatelefonen og forsamlingen om man får koronasymptom 

innen 48 timer 

Spør 1-2 personer om å bidra med vask av kontaktflater i samarbeid med de 2 som er satt 
opp på vask 
  
Vasking:  

• To vaskere med medhjelpere (engasjeres av møteleder) vasker lokalet etter egen 
instruks 

• Møteleder vasker over talerstol 

• Musiker vasker over piano/mikrofon og evt. andre musikkinstrument.  

• Tekniker vasker over teknikerpult.  
  
Bruk av instrument og mikrofoner: Instrumenter og mikrofoner skal ikke deles mellom 
deltakerne gjennom gudstjenesten. Alt utstyr skal sprites i etterkant av de som har brukt 
utstyret.  
  
Toalett:  
Ved mindre enn 60 påmeldte vil bare handicap-toalettet være åpent og tilgjengelig.  
  
  



Gangene: 
Forsamlingen kan ikke ta i bruk gangen innenfor den røde branndøren til bibelskolen.  
  
Hemsen: 
Hemsen er stengt! 
  
Avslutning av møte: Vi må unngå trengsel ute i gangen. Hold 1-2 meters avstand og vent 
på tur. Det er ikke lov å flytte på stolene i etterkant av noen av møtene.  
  
God hygiene:  

• Vask/sprit hender når du kommer på møte og når du går hjem.  
• Unngå håndhilsning, klemming og fysisk kontakt. 
• Unngå å ta i ansiktet 
• Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. 


