OPPGAVELISTE – TK – to-do-liste for voksne!
Når du kommer
- Sett på kaffe
- Varm opp pizzaovn og ta pizza ut fra fryser (evt. klargjør bagett eller annen mat til kiosk)
- Ta fram tegnesaker (står i skapet på sakristi) og noen brettspill (finnes i TK-skapet i peisestua)
- Klargjør kirkerommet: Telys til steinkorset. Steng av for galleri. Fjern stearinlys på globen.
- Trill bordtennis ut i våpenhuset. Pads og baller finnes i TK-skapet
- Sett vekk duker, blomster, flygeblader m.m. som er i våpenhuset
- Klargjør biljardbord. Køer står i boden utenfor kontorfløy, kuler og trekant er i TK-skapet i
peisestua.
- Ballen til fotball ligger i TK-skapet (kan være i kassaskrinet eller en annen boks)
- Heng opp TK-reglement på strategiske steder. (grønne, laminerte A3 ark - finnes i TK-skapet)
- Sett fram søppelbøtter. De står på boden utenfor kontorfløy.
- Hent kioskvarer. Brus finnes i boden og øvrige varer samt pengeskrin er i TK-skapet. Kiosken rigges
opp etter hvilke aktiviteter vi har. Dersom peisestua må brukes, har vi kiosk i kirkestua. Her tar vi
vekk duker og stearinlys fra bordene. Ellers benytter vi som regel menighetsalen til kiosk.

Underveis
- Få alle til å skrive seg inn på besøkslisten etter hvert som de kommer.
- Sjekk at det ikke er noen på galleriet.
- Flygelet kan ikke brukes og piano i kirkerommet BARE dersom det er gitt lov til det og at det
SPILLES på det uten tull. Ellers kan man spille piano i menighetsalen eller peisestua.
- Kirkerommet er ett STILLEROM så vi forsøker å holde støynivået nede her inne. Ellers er løping og
herjing generelt anbefalt å gå ut å gjøre fra seg (det kan være litt vrient for noen tenåringer å huske
dette, men de er grei å roe ned når de blir påmint om det).
- Det er viktig at voksne på TK er en del av miljøet så ta jevnlige runder i de rommene som benyttes
både for å holde ro og vise at du er tilgjengelig. Ofte er det noen som vil spille biljard eller bare snakke
med en voksen. Prøv å være i lag med ungdommer og ikke bare sitte i lag med de andre voksne i
kiosken.
- kl 2115 er det Time-Out i kirkerommet. Steng av kiosken 2100 og få tilby alle å være med i TimeOut. De som ikke ønsker å være med inn i kirkerommet er NØDT for å gå ut slik at vi får ro i kirka
denne stunden. Det skal sitte to (2!!!) vakter ved inngang under Time-Out. Kiosken åpnes igjen
etterpå.

Før du går
- Vi stenger kiosken kl 2200 og to personer teller opp penger. Det skal være 300,- kr vekslepenger i
skrinet. Resten legges i safen (Frank). Sjekk om det er noe som må kjøpes inn til neste gang før du
rydder bort kioskvarene.
- Rydd på plass utstyr (tegnesaker, bordtennis, fotball, biljard) og sett i stand rommene som har vært
benyttet. Duker, blomster, lys, søppelbøtter, bord og stoler settes på plass. Kost opp søppel fra gulvene
og vær ekstra nøye å gå gjennom radene i kirkerommet for å fjerne evt. tomflasker og godteripapir.
- Dersom det er mye skittenkopper må det vaskes opp (’en kurv er IKKE mye).
- Se etter at alt er slukket og låst i kjelleren (kafe +).
- Fyll ut dagsrapporten (den blå permen) og legg inn besøkslisten.

