Kveldsmat på torsdager
Kveldsmaten starter kl 19.30 for den yngste gruppa, mens den eldste gruppa
kommer inn ca kl 20.
Kveldsmaten handles inn, og settes ut av foreldrene som er satt opp på lista
fra den yngste gruppa. De som setter fram kveldsmaten må passe på
etterfylle med pålegg, slik at det er nok mat når de eldste kommer inn.
Oppryddning skjer fortløpende av hver enkelt, og de ansvarlige for
kveldsmaten rydder opp på kjøkkenet.
Før kveldsmaten (yngste gruppa)
Ca kl 18.30:
Start med å varme vannet til safta. Dette kan ta litt tid så greit å gjøre dette med
en gang. Til 1 liter saft, trenger man 5 liter vann. Du kan sikkert ta en runde på
ski mens vannet varmes opp. Fyll deretter safta i beholderen, og sett den på ”saft
bordet” som står ved sofaen. Sett kopper ved siden av.
Ca kl 19:00:
Før dere setter fram kveldsmaten, sjekk boksen i kjøleskapet hvor det står ”bruk
først”. Om det ble igjen pålegg forrige kveldsmat, legges dette i denne boksen og
vi kan bruke opp dette først. Som for eksempel ost, salmi osv……
Det ligger også en ”reserve boks” i kjøleskapet. Denne brukes kun om pålegget
blir spist opp tidlig på kveldsmaten. Greit at de som kommer inn sist, også får litt
pålegg å velge i 
Sett fram pålegget. Leverpostei og syltetøy står i skap/kjøleskap.
Brød legges i brød skål/evt brett. Knekkebrød finns i skapet.
Viktig!! Legg merke til at glutenfritt brød skal ligge i en egen skål som er merket.
Sett fram drikke, papp tallerken, kopper og kniver.
Sett også søppelbøtten synlig utenfor kjøkkeninngangen.
Sett fram ”penge glasset”  De som spiser betaler 20 kr. Det er også ordnet med
Vipps, for de som ønsker å bruke det.
Fyll på med pålegg/brød om det trengs. Når eldste gruppa har kommet inn og
”alle” har betalt kan pengene tas med av ”ansvarlig” for kveldsmaten og settes
inn på konto. Kontonummer står under handlelista på hjemmesiden vår.
Når kveldsmaten er ferdig: (eldste gruppa)
Rydd vekk pålegg og legg i boksen ”bruk først” om restene kan brukes neste
torsdag. Tørk over kjøkkenbenker, og bord ute i spiserommet. Ikke bruk Jif spray
på de nye spisebordene. Dette vil ødelegge lakken over tid.

Vurder om brødet som er igjen kan fryses til neste gang. Si fra til nestemann om
det ble igjen mye pålegg/brød som bør brukes gangen etter.
Det er veldig viktig at all mat blir satt i kjøleskapet/fryser. Ingenting må stå igjen
på kjøkkenbenken eller i skapene.
Søppel må tas med ut å kastes i søppelbokser uten for Hommelvik ski sitt
klubbhus.
Om noen av dere lurer på noe, så bare spør etter Kristina, Aslaug eller Trine 

