Vaktliste Skistua vinter 2017/2018!
En ny Skistua-sesong er rett rundt hjørnet! ☺

Her følger lista for vinteren 2018.
En viktig ting: Hvis tidspunktet ikke passer, gjelder regelen om at du selv må
skaffe stedfortreder. De som bytter, må gi beskjed til Hanna Bratvold Solberg,
Øverbyveien 32, tlf.61174337 eller mob 98479004.
Hun må vite hvem som skal ha kassa!
Åpningstiden er fra 12.00 - 16.00. Møt opp 11.30. Klargjør til åpning. Fyr
gjerne opp i peisen! ☺
Viktig at åpningstidene overholdes selv på dager med dårlig vær og lite besøk.
Samtidig må vi være fleksible å holde åpent litt lenger på fine dager med mye besøk.
Ta med en kake/bakst (ca 30 stk) og 5 liter vaffelrøre per familie lørdag.
Dersom salget er stort, må dere lage ekstra vaffelrøre til søndag. Sjekk eventuelt om det
er noe røre i fryseren. Blir det vaffelrøre igjen etter helga, frys den ned slik at vi har
reserve til hektiske dager! ☺

Varemangel meldes til Linda Aaslund tlf-47290665 (Viktig!)
Husk: Slukk alt lys, også i kjelleren. Lås begge dørene og aktiver alarm.
Husk: rengjøring av toalettene også.
Kjøkkenhåndklær og kluter tas med hjem og vaskes, leveres til neste på listen.,

Den som står først på hver vakt henter kassa hos Hanna Bratvold Solberg, Øverbyveien 32.
Kassa leveres tilbake søndag eller mandag, evt etter avtale.
Husk å tømme parkeringskassa begge dager. Dette med tanke på tyveri.
Pengene telles opp, og beløpet noteres.
GOD VAKT! ☺

Hilsen Styret i Gjø-Vard

Vi åpner først mellom jul og nyttår.

Dato:

Navn:

27.12.2017

Fam. Lien (2)

28.12.2017

Fam. Terje Gullord (2)

29.12.2017

Fam. Molstad / Malmgren (2)

30.12.2017

Fam. Aaslund (1), Agnethe Hasli

1.jan.

Åshild og Audun Strandlie

6-7 januar

Fam. Schjetne (1), Ingvild Enger
Strandlie, Fam. Høie (1)
Solerød/Erlien (2), Solberg Synne

13-14 januar
20-21 januar

10 –11 mars

Fam. Snuggerud (2), Fam.
Espeseth (1)
Fam. Visted-Hansen (2), Margrete
Jørandli
Skistua dagene
Fam. Are Strandlie (2), Arne
Strandlie (1), Fam. Bekkelund (1)
Arnfinn Pedersen, Barbro FalckYtter, Maren Sogstad
Fam. Torseth (2), Fam.
Kloppbakken (1)
Martin Øhman, Fam. Ligarden
(1), Fam. Eide (1)
Tommy Gullord, Ann-Magritt
Sande, Fam. Haavi (1)
Fam. Kravdal (2), Fam. Sveum (1)

17–18 mars.

Fam.Bakke (2), Fam. Fossheim (1)

27-28 januar
3-4 februar

10-11februar
17-18.februar
24-25 februar
3-4 mars

Forslag til oppskrift på vaffelrøre, 5 liter:
4 egg
2 kopper sukker
9 dl vann
½ l kefir
1 l H-melk
1,5 kg hvetemel
4 dl olje eller smeltet margarin
3 ts bakepulver
2 ts salt
3 ts vaniljesukker

