
 

 
 
Kirkekaffeturnus Våren 2020 
 

Uke/Dato Ansvarlige 

1 VADSETH Hilde og Helge 
 VADSETH Marthe og Henrik 

05.jan VADSETH/OTTERLEI Solveig Marie og Andreas 

2 VEGSUND Åse og Einar Arne 

 VÆRNES Lillian og Svein 

12.jan VÅGNES/ STEINSLAND Karoline og Lars Eirik 

3 ALNES Trine og Ole Petter 

 ALNES, Åshild og Petter 

19.jan BRATHAUG Ragnhild og Leif Morten 

4 Cecilie Sæther, Tynes Kari Grete 

 DIGERNES Margrethe og Andreas 

26.jan EIKREM Inger Karin og Nils Andreas 

5 EIKSUND Tone og Roger 

 ERDAL Magnus Berrføtt og Solveig 

02.feb FAGERHOL Kristina og Øyvind 

6 FYLLING Anita og Thor Johan 

 HAMMER  Ragnhild og Andrê 

09.feb HAMMER Marius og Rannveig 

7 HAVNEGJERDE Ane og Christian 

 HAVNEGJERDE Ann Kristin og Daniel 

16.feb HAVNEGJERDE Elin og Frank 

8 HAVNEGJERDE Janne Grete og Per Åge 

 HAVNEGJERDE Kristin og Per Ole  

23.feb HAVNEGJERDE Rønnaug og Ole Petter 

9 INDREBØ Helene og Hans Kristian 

 INGEBRIGTSEN Henriette og Vegard 

01.mar KUMARASAMY Rajgowry og Vasanthan 

 
 
Fra 8. mars kommer det nye kirkekaffelister.  
 
 
 
Se neste side for informasjon rundt kirkekaffen.  
 
 
 
 



 
 

• Det må alltid finnes et glutenfritt alternativ til kirkekaffen. Gjerne også et grønt alternativ 

• Når søndagsskolen er ferdig må skyveveggen åpnes helt opp og så langt man rekker sette bordene i gruppe. 
Kirkekaffen er et viktig sosialt møtepunkt og vi må gjøre en innsats for å få en hyggelig ramme rundt dette. 

• Ikke slipp barna til kakebordet før gudstjenesten er ferdig. Dette må vi være litt strenge på. 

• Husk å se over foaje/info-området etter kirkekaffen.   

 

 

Kirkekaffi-instruks ligger på nettsiden www.sulafrikirke.no 

 

 Vi er pålagt å opplyse om hvilken informasjon vi sitter på i følge den nye personvern lova. 

Informasjon som er innhentet fra hver enkelt som navn, adresse, mailadresse og telefonnr., kan brukes til 
påmeldingslister, ulike former for dugnadslister/turnuslister og aktiviteter knyttet til kirkens virkegreiner og 
program. Dette er ikke sensitiv informasjon, men det kan være slått opp i kirken og publisert på nettsiden og dermed 
knyttes direkte eller indirekte til religiøs virksomhet. 

Disse listene med opplysninger vil makuleres/slettes ved aktivitetens slutt, og oppbevares ikke til annet formål enn 
det som herunder er oppgitt.  

Dersom det ønskes innsyn opplysninger som menigheten har lagret eller en ønsker at disse skal slettes kan det skje 
ved henvendelse til pastor Geir Langen: geir@sulafrikirke.no eller administrasjonsleder Martin Nøstrud: 
martin@sulafrikirke.no  
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