Manual for fællesspisning i Træden Forsamlingshus
Dette er en vejledning for dem, der står for en omgang fællesspisning i Træden Forsamlingshus. Den er
ment som en tjekliste, men konceptet er åbent og alle er velkomne til at udbygge med nye ideer og
forbedringer.
Ring eller skriv til Mette (tlf. 30 12 81 88, mettefelbo@gmail.com), hvis der er spørgsmål eller hvis der skal
ændres eller tilføjes noget.
1

Gerne 3-4 dage i forvejen: hent skiltene i Niels Wenøes garage, ret datoer og sæt dem op ved
forsamlingshuset, i Træden, Tønning, Gammelstrup og Troelstrup. Lav evt. opslag til skolen
og børnehavens døre/opslagstavler. Aftal evt. med Niels, at han hjælper med skiltene (tlf. 75
75 25 57.

2

Lån nøgle til forsamlingshuset af Aage (tlf. 41 40 06 70) (Beboerforeningen, har tilsyn med
forsamlingshuset)

3

Aftal med Aage, at der sættes varme på, hvis det er koldt

4

Kom kl. 17.45

5

Medbring egne drikkevarer, evt. blomster eller anden bordpynt og evt. kaffe og te til alle. Hvis
kaffe og te: start kaffemaskinen jf. vejledning ved maskinen; husk den tager selv vand ind.

6

Sæt opvaskemaskinen i gang i god tid jf. anvisningen på væggen

7

Tænd ovnen, så der er mulighed for at varme mad

8

Dæk borde med blomster, vandkander, lys, salt, peber, køkkenrulle. Lyset i salen tændes ved at
skrue op på lysdæmperkontakt i det høje, flade skab til højre ved nedgangen til den store sal.
Del sangbøger ud, hvis der skal indledes med fællessang. De findes i skab ved siden af baren.

9

Stil 3 borde op til mad og sæt tallerkener, glas og bestik frem – evt. suppleret med rulleborde

10

Start kl. 18.15: byd velkommen, evt. fællessang.

11

Begynd afrydning ca. 19.30 -arrangørerne bestemmer tidspunktet, som evt. annonceres ved
velkomsten

12

Fej gulvene og tør evt. køkken- og entrégulve over med gulvklud

13

Sluk og tøm opvaskemaskinen jf. anvisningen

14

Sluk ovnen

15

Bær affaldsposer fra køkken og toiletter ud i skraldespanden, som står udenfor ved nordgavlen

16

Tjek at alle døre er låst og lyset slukket; husk at skrue radiatorer ned

17

Aflever nøglen til Aage – evt. næste dag

18

Hent skiltene i Tønning, Gammelstrup, Træden og Troelstrup, og sæt dem tilbage i Niels´s
garage – kan også være næste dag.
Mette Felbo, januar 2013

