
 

 
 
Kirkekaffeturnus Våren 2020 
 

Uke/Dato Ansvarlige 
10 LANDRO Lene og Eivind 

8.mar LOVUND Eva 

11 MOLVÆR Benedikte og Hans Oscar 

15.mar MOLVÆR Mariann og Kjartan 

12 MORK, Margrethe og Jarle 

22.mar MORK Anita og Jan Peter 

13 MYKLEBUST Bente og Magne 

29.mar MÅSEIDVÅG Randi og Odd Arne 

14 OTTERLEI Berit og Kjell Harald 

05.apr REITE Tone og Terje 

15 RIKSHEIM Hildegunn og Stein 

12.apr SALEN Turid og Olav Andreas 

16 SALEN Natalie og Bertil 

19.apr SEEVARATNAM Kalarupan og Tharmini 

17 SIJTSMA-OMA  Tjitske og Erling 

26.apr SKEIDE Elin og Eldar 

18 SOLEVÅG/NESVIK Raymond og Mona 

03.mai SORTLAND Reidun 

19 VADSETH Hilde og Helge 

10.mai STENDAL Solfrid og Ole Jacob 

20 Grunnlovsdag. Ingen kirkekaffe. 

17.mai  

21 TONHEIM Marit og Ole Martin 

24.mai TRONSTAD Berit og Asbjørn 

22 TYNES Hanne og Ole Viggo 

31.mai TYNES Tea Mari og Roar 

23 VADSETH  Anette og Oddgeir 

07.jun VADSETH Hanne og Magnus 

24 VADSETH Hilde og Helge 

14.jun VADSETH Marthe og Henrik 

25 VADSETH/OTTERLEI Solveig Marie og Andreas 

21.jun VEGSUND Åse og Einar Arne 

26 VÆRNES Lillian og Svein 

28.jun VÅGNES/ STEINSLAND Karoline og Lars Eirik 

 
 



 
Informasjon/ instruks 
 
Den ene ansvarlige stiller med frukt og den andre med kjeks, slik vi ivaretar både et sunt og et glutenfritt alternativ. 
Svart kaffe blir som vanlig tilgjengelig på kjøkkenet.  
 

FØR  
• Sett på kaffe og legg frukt og kjeks på fat  

• Sett utover bord i salen og samarbeid med søndagsskolen/ Rannveig om rigging 

o Det vil komme stå-bord etterhvert 

• Sett ut kaffe, kjeks og frukt på 2-3 bord langs veggen på høyre side av inngangsdøren til matsalen (veggen på 

venstre side av salen om man står i kjøkkendøren 

o Legg frem servietter til kjeks og frukt 

o Sett frem vanlige kaffekopper eller papp (både for miljøet og økonomien)  

• Sett ut to bord med stoler rundt (tilgjengelig for de eldre som trenger å sette seg ned) 

 

UNDERVEIS 
• Ha et øye med at det er nok kaffe og kopper tilgjengelig. 

 

ETTERPÅ 
• Rydd matsalen, mopp over gulvet (om nødvendig) 

• Tøm boss i matsalen og på kjøkkenet 

• Vask opp kaffekopper i maskinen 

• Rydd det som trengs på kjøkkenet 

 

Forlat kjøkkenet og matsalen ryddig og ren, så blir det kjekkere for oss alle  

 

Personvern 
 
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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