Friluft Ellingsøy-konfirmantane
Retningslinjer for assistentar under Friluftskonfirmanttimene
Kjøp inn/ta med
20 grillpølser
10 pølsebrød
10 lomper
Ketchup
Tørkepapir
Ca. 2 l vatn + noen beger
Liten termos med kaffi/te?
Fyrstikker
Avis e.l., tennbrikkar + litt
opptenningsved, ved
Kniv

Merknad

- etter avtale/behov
- etter avtale/behov
- i tilfelle nokon har gløymt drikkeflaske og til å sluke bålet med
- evt. til deg sjølv og te til ungdomspresten 
- til opptenning
- til å spikke nye grillpinner når vi treng det

Arbeidsoppgåver:
undervisning Tysdag 14.15 – 16.00
- Handle på KIWI Kverve (vi har konto).
- Tenne opp bålet/grua. Den bør være tent seinast kl.15.00 for å sikre litt glør til grillinga ca. kl.15.30.
Du kan møte seinast kl.15.00 om kl.14.15 blir for tidleg i forhold til jobb eller andre ting.
-

Holde fyr i og passe på bålet/grua

-

Rydde og gjøre klart for pølsegrilling, spisse grillpinner og ta med søppel etterpå.

-

Sikre „rettferdig“ utdeling av pølser (og ev. boller)

-

Bistå ungdomspresten med andre praktiske oppgåver i forbindelse med undervisninga og hjelpe til
med å holde ro og orden. Være observant slik at alle føler seg „sett“ og er med i opplegget. Kanskje
nokon treng litt ekstra oppmerksomheit eller assistanse?

-

Sikre at grua er sluket før plassen forlates! Viktig!!

-

Ta hand om evt. rester av pølser osv. Overlevere til ungdomspresten.

Kjøreplanen:

Assistenten møter opp i lag med konfirmantane ved kyrkja og går og handlar etter avtale med
ungdomsprest.


Gå så direkte til bålplassen fyr opp et stort bål så raskt som mulig. Da blir det godt med glør og det får
„røket litt fra seg“ i bålet før grillingen skal starte.



Når det er god fyr i bålet kan assistenten gå til konfirmantgruppen som vanligvis da har
undervisning/aktivitet i området rund i fjøra > ring Christian kor hen vi er



Assistenten går tilbake til bålplassen litt før de andre og gjør klart til pølsegrilling.



Når timen er over slukker assistenten bålet og hjelper ungdomspresten med opprydding.

Kontaktperson: ungdomsprest Christian Siejak: Jobb 70 165343 eller mobil 41737911

