Misjonskirkens konfirmant arbeid!
Innføring i kristen tro

Fellesskap

London-tur

Dugnadsliste
Kafe søndag 29. oktober 2017:
Hva skjer?
Søndag 29. oktober kl. 17.00 er det Familiemøte i Herøya Misjonskirke hvor
konfirmantene presenteres og hvor de også får Konf.hefte.
Herøya Gospel Teens skal synge og det er kafe dugnad av konfirmant Gr. 1.
* Gruppe 2. har sin dugnad etter nyttår.
* Samlingen er obligatorisk for ALLE konfirmantene!

SELVE DUGNADEN:
Gruppe 1. har dugnad denne søndagen. Alle pengene går til Londonturen i mars 2018 og deles
ut som matpenger eller bestilling av ekstra attraksjoner.
Vi håper at ALLE konfirmant-foresatte, familier og venner kommer denne kvelden.
Dere er hjertelig velkommen. Jo flere familie/venner som kommer, jo mer fest og høytid blir det
for konfirmantene. OG for å ikke glemme, jo mer PENGER blir det i dugnadskassa.
Husk å sørge for at din konfirmant er på plass med de tingene han/hun skal ha med seg.

Arbeidsinstruks:
• NB: Oppmøte for gruppe 1. er kl 16.30.
•
•
•
•
•
•

Konfirmantene begynner umiddelbart å sette på plass tingene på kjøkkenet i samarbeid
med lederne og begynner salget umiddelbart.
Pølsevann skal settes på, kaffe skal kokes etc… instrukser skal gis.
NB: Alle konfirmantene kan ikke stå på kjøkkenet og selge på en gang. Gruppen deles av leder…
Dette gjøres på omgang etter enighet på stedet. De andre rydder eller venter i mens…
Familiemøtet varer ca 1 ½ time + salg etterpå og rydding.
Etter salget er ferdig og kafeen er over må det ryddes og vaskes. Alle bidrar og hjelper
til slik at vi blir fort ferdige.
Gordon sørger for at det er tilgjengelig engangs-tallerkener, servietter og kopper på huset.

Leders ansvar:
1) Gruppeledere/hovedledere har hovedansvar, men trenger hjelp...
2) Vi trenger muligens hjelp av 1-2 foresatte sammen med konf.leder/e. Er du ledig? Spør konf.leder
ved oppmøte. Det er fint om noen foresatte blir med å rydder etter kaféen er ferdig også.
3) Sørg for at konfirmanten har med maten og at konfirmanten er pliktoppfyllende i forhold til
oppgaven. Se siste side…
4) Det er koselig om familien kan bli igjen på kafeen etterpå. Vi ”gir” bort kafe-salget til
konfirmantene for å hjelpe ditt barn til en billigere Londontur. Med støtte og tilstedeværelse av
konfirmantens familie blir det også mer penger i kassen til konfirmantenes tur.

Lykke til!

NB: Vi har betalingsterminal!
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Hva skal vi ha med?
Meny: Salg av, pølser, kaker/gjærbakst, kaffe og brus.
Gruppe 1) Kafé & kjøkken:
GL Turid Haugvik
HL Johanne Hansen Vik
1
Simen Andreas Andersen
2
Elina Auset Follaug
3
Maja Kristine Sildvik Friberg
4
Jacob Hansen
5
Cassandra Marie W. Jacobsen
6
Marius Nordbakk
7
Melina Orekåsa
8
Anniken Olsen Smith

Mobil

Ant.

Ta med:

1
1
1
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

Langpannekake eller gjærbakst
Langpannekake eller gjærbakst
Langpannekake eller gjærbakst
1 pk W.pølser + 1 pk pølsebrød
1 pk W.pølser + 1 pk pølsebrød
1 pk W.pølser + 1 pk pølsebrød
1 pk W.pølser + 1 pk pølsebrød
1 pk W.pølser + 1 pk pølsebrød

984 59 194
407 69 903
466 52 078
986 40 243
948 14 554
978 19 484
934 06 412
976 55 485
902 58 330
468 52 086

NB: Benjamin Bjåland skal ikke til London og er fritatt for dugnaden, men må på
Familiemøtet!
NB – tillegg for GRUPPE 1 OG 2: Alle tar også med valgfri 1 flaske brus (1 ½ liter)
NB: Ved flere dugnader for gruppen blir det en rullering på hva konfirmantene
skal ha med fra gang til gang slik at blir mest mulig rettferdig!

Diverse generelle og praktiske opplysninger:
Oppmøte og arbeidstid:
Oppmøte søndag for dugnad for Gruppe 1. er kl 16.30.
Arrangementet starter kl 17.00 og er ferdig ca kl 18.30. Kafe salget starter like etterpå og vi
regner med at konfirmantene er ferdig ca kl 19.30 når ryddingen er unnagjort. Hjelp av
foresatte mottas med takk…

Hvorfor dugnad?
En av forutsetningene til dugnad var at ALLE skulle være med på den for at det skulle bli en så
billig som mulig tur eller ekstra attraksjoner og matpenger i London. Ved denne og andre
dugnader blir penger som kommer inn satt på konto til Londonturen vår.

Fravær:
Fravær uten gyldig og godkjent grunn regnes som ”skulk” og kan medføre at Londonturen står
i fare og uansett dyrere tur for vedkommende. Forfall skal meldes undertegnede i god tid før
dugnaden fra foresatte.

Oppførsel:
Vi regner med at konfirmantene får oppmuntring om god oppførsel og positiv innstilling.
På dugnaden skal vi være ”service-innstilt” da vi skal betjene andre mennesker. Arbeidsinnsats,
hygiene (ved behandling av mat), positivitet og smil er meget viktig!

Betaling:
I kafeen har vi bankterminal slik at det er mulig å betale med kort. Vi gjør også oppmerksom på
at vi normalt tar opp en kollekt i møtet til arbeidet som drives ut fra Misjonskirken for barn og
unge på Herøya. Kollekten er selvfølgelig frivillig, men gaver mottas med STOR takk!
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