HØSTFEST 2019
13. november 2019
INTRODUKSJON

Salem inviterer byens til bords i Salem 13.november kl. 18:00.
De av oss som ikke har det så lett er invitert som våre spesielle gjester. Resten av oss
er invitert til å skape fest med god mat og drikke, godt vertskap og god stemning.
Informasjon og påmelding finner du på salemmenighet.no/hostfest-13-november/

MULIGHETER TIL Å BIDRA TIL FESTEN
A. LAGE MIDDAG ELLER KAKE
-

-

Leveres i Salem enten
- tirsdag 12.11 kl. 17:00-20:00 eller
- onsdag 13.11 fra kl. 15:00
Stor hjelp om middagsrettene leveres klare til servering (vi kan varme opp)
Alle rettene skal være store nok til å mette minst 10 personer.
Oppfordrer til å tenke variasjon slik at vi kan servere våre æresgjester god og
variert mat!

B. KLÆR
-

Noen trenger de klærne du ikke bruker, særlig votter, luer og vinterjakker.
Leveres i Salem enten
o tirsdag 12.11 kl. 17:00-20:00 eller
o onsdag 13.11 fra kl. 15:00

C. OPPRIGGING OG NEDRIGGING
-

Tak kontakt med Amalie Holm (976 75 025/amalieholm@live.no)

D. KJØKKEN HJELP
-

-

Oppmøte onsdag 13.11 kl. 16:00
Oppgaver
- varme opp leverte matretter
- sette mat ut på bordene
- holde serveringsbordet fint og vaske opp
Kjøkkenteamet rullerer på kjøkkenet og serverer gjestene.
Når det er rolig er det bare å sette seg ned med gjestene, spise, snakke og
kose seg :)

E. BORVERTER
-

Oppmøte onsdag 13.11 senest kl. 17.00
Oppgaver
- Møte gjestene med et smil
- Delta i festen som gjest og ha bord-fellesskap med æresgjestene
- Være deg selv, lytte og vise vennlighet!

F. PENGER
-

Festen er drevet på frivillighet og dugnad, men har noen utgifter som må
dekkes for at festen kan gjennomføres.
Praktisk:
- Vipps til “Godhetsfest”: #77646
- Konto: 1503.59.72452

PROGRAM
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:10
21:15

Oppmøte for de som deltar på opprigging og
forberedelse på kjøkken
Medarbeidersamling i kaféen
Middagsservering
Innslag av Liv Laga
Festen fortsetter med kaker og kaffe
Festen avsluttes
Kort samling for medarbeidere i storsalen
Nedrigging ferdig

TIPS TIL EN GOD OPPLEVELSE
Å dele et måltid er et tegn på likeverd. Derfor vil vi gjerne at dere forsyner dere med
mat. Samtidig er det greit å spise litt før du kommer, så vet vi at det blir nok mat til
alle gjestene.
La verdisakene ligge igjen hjemme, så langt det lar seg gjøre. Selv om det er fest, så
trenger du heller ikke å ta på deg finstasen. Kom som du er :-)
Som medarbeider på festen vil du møte folk du ikke kjenner, mange av dem med
krevende livs-situasjoner. Du trenger ikke å være redd for å si noe galt for våre
gjester har høy tabbekvote og stor forståelse for at mennesker ikke er perfekte.
Vi har med oss erfarne folk og hvis dere opplever noe som er utfordrende eller
ubehagelig, kan dere ta kontakt med en av oss i komiteen i løpet av kvelden eller i
etterkant.

BLI MED PÅ FESTEN!

