PRAKTISKE OPPGAVER PÅ BYDELSHUSET FOR CELLEGRUPPENE
Gjelder fra 9.11.2014
Det er en koordinator som vil organisere arbeidet, hjelpe til med å finne utstyr og har nøkler
til rom, skap og heis.
OBS! Dersom dere bytter med en annen gruppe gis det beskjed til
post@bymenigheten-sandnes.no
Hovedoppgaver for cellegruppen (minimum 5 personer stiller på søndagen):
KIRKEKAFFEN (forslag, men lov å være kreativ)
 5 langpannekaker eller annen baks i tilsvarende mengde
 Frukt/grønt kan være alternativ for diverse allergikere eller personer med matvareintoleranse
 1 glutenfri bakst, f eks:
Toro Langpanne sjokoladekake - enkel å lage ved å tilsette vann og smeltet smør eller olje.
Finax Muffin Mix Naturally Glutenfree - kartongen tilsettes vann og ristes. Pakken sier 10
muffins – eller ca 12-14 - det kommer an på størrelsen på muffinsformene. Dette er lyse
muffins som er kjempegode.
Begge disse to sortene finnes sannsynligvis i de fleste matvarebutikkene i bakehyllene
Tidspunkter(antall) på søndagen:




0900: minst 1 person møter for å bære opp utstyr fra kjelleren
0930: 4 personer møter for diverse oppgaver
Ca 1030: Samling med bønn

Vi regner med å være ferdig med disse jobbene inkl. opprydding ca. kl. 13:30.
Oppgaver:
 Bære opp utstyr fra kjelleren
 Sett ut skilt på
 Stoler i salen (husk midtgang for nattverd. Avstandspinne finnes i skapet – for
avstand mellom stolrader. Stoler finnes også i kjelleren, skillevegg fjernes av
koordinator)
 Ordne til barnerom (Klubben + evt kjeller)
 Kirkekaffe (se beskrivelsen nedenfor)
 Ved nattverd - fyll opp med vin/juice.
 4 tar inn offeret sammen med koordinatorer, tell opp antall til stede (tomme stoler).
 Etter gudstjenesten - mopping/rengjøring av de rommene vi har benyttet, gang, hall,
trapper og kjeller. Sjekk toalett, Fritidsklubb må rengjøres/låses før 1300.
Tabell for evt fordeling av oppgaver med navn:
Oppgaver
Tidspunkt
Navn

Navn

Navn

KIRKEKAFFEBESKRIVELSE PÅ BYDELSHUSETS
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Cellegruppen stiller med mat/frukt til kirkekaffen og en glutenfri bakst
Husk noe godt til S-klubben (de har kjeks nede på loftet). Spør eventuelt lederne hva
denne aldersgruppen setter pris på å få med seg.
Beholderen fylles med ca 15 liter vann og tilsettes evt isbiter
Kok opp 6-8 kanner med kaffe. Filter finnes ved kaffetrakter, kaffe har menigheten
kjøpt inn, trakteren fylles med vann (1.8 liter) og filteret fylles med 1og1/2 av våre
pappkopper med kaffe. Kannene fylles direkte fra trakter. Kaffegrut i egen
boks(kastes i brun dunk ute).
Kok opp 2 kanner te, bruk kanner merket ”te” og fyll en liter opp i kannene (2 poser
med te). Husk å fjerne filterholder kaffe før kannene fylles med rent vann.
I tillegg til kakene fyller vi evt opp med kjeks
Servietter, kopper, teskjeer, sukker settes klart til kirkekaffen. Utstyret er plassert i
lagerrommet i kjelleren.
Glutenfri bakst deles på to fat som merkes ”GLUTENFRITT”.
Ved siden av salen settes det opp bord til kirkekaffen. I tillegg brukes et bord for
kjeks, sjokoladekake og vann til barna helt bakerst (Ev. kan det vurderes ved fint vær
å ha kirkekaffen utenfor inngangen.)
På hver ”stasjon” settes det opp et søppelstativ/bøtte (finnes på kjøkkenet og ved
kaffetrakter), en bordklut og en gulvklut (for å tørke opp søl). Bydelshuset har gitt
oss beskjed om å sørge for at varm kaffe/te blir tørket opp med en gang slik at det
ikke blir flekker på gulvet. Mopper, kluter, koster, spray flaske for flekker er plassert
på kjøkkenet, lager ved siden av kjøkkenet eller i skap merket ”filler” i gang
v/kjøkken
ALLE kaffe-/te-kannene tømmes og spyles med varmt vann, tørkes utenpå med klut
og settes på plass.
Benk ved kaffetrakter tørkes av. Gulvene moppes med tørrmopp, ev flekker kan
fjernes med en egen sprayflaske og klut.
Dersom det har vært nattverd, må brukte beger spyles med ”dusjen” på kjøkkenet og
”steames” i maskinen. Det er en egen beskrivelse (henger ved siden av) for bruk av
maskinen. NB Nattverdbegerne settes ikke på stativet før de er avkjølt.
Søppel kastes i container på parkeringsplass, papir i plastcontainer ved utgang
kjøkken. Husk kildesortering. Knust glass kastes i rød brannbøtte

