
Retningslinjer for å delta på øving med 
Heggen Gospel 
 

Hei alle ungdommer        

Jeg håper vi klarer å kunne starte opp igjen øvingene!!       Men for at vi skal få lov til det, og for at vi 

skal få lov til å fortsette med det, så er vi avhengige av å følge reglene som er gitt. Dersom de ikke 

opprettholdes vil øvingene forsvinne igjen, dessverre. 

Det dere må tenke på før dere kommer på øving er: 

- Er du eller har du verdt smitta? 

- Føler du deg syk? 

o Da må de vente til neste gang. Bedre å vente til neste gang enn å risikere at andre 

blir syke, uavhengig av hva du har av sykdom 

- Hold 1 meter avstand MINST 

- Bare være i kirkerommet/storstua/ungdomsstua eller på toalettet 

o MAKS 1 på toalettet til enhver tid! 

- Ikke bruke andre overflater 

o Mindre vask, mindre risiko 

o Mindre risiko, mer sannsynlig for flere øvinger sammen 

- Ta med egen vannflaske og nok til hele øvelsen 

o IKKE FYLL PÅ VED TOALETTENE DA VI IKKE HAR KONTOLL PÅ HVA SOM KOMMER I 

KONTAKT MED HVA 

 

- VED OPPMØTE: 

o Bare en og en som går inn og ut av kirken!  

▪ Unngå oppsamling av mennesker både før og etter øvingen 

▪ Foreldrene må stå klare når øvingen er over for de som skal hentes. De som 

kommer seg hjem selv, må gå rett fra kirken uten å samles utenfor. 

o Guttene SKAL gå inn til storstua, egen inngang 

o Jentene SKAL gå inn til kirkerommet, bruke BARE INNGANGEN VED KONTORENE 

(inngangen nærmest gravplassen) 

o Bandet SKAL bruke inngangen til ungdomsstua 

o Dersom vi blir flere enn 50 stykker så blir vi fordelt på de rommene 

o Dersom vi blir færre enn 50 stykker skal vi prøve å samle alle til felles øving etter 

«pausen». 

 

- VED AVREISE 

o Ikke oppsamling av folk 

o Gå rett hjem eller til de som har hentet deg 

o Ingen kontakt! 

 

HUSK AT DETTE MÅ RESPEKTERES!!! 


