Gislinge Lauget: Arbejdsprogram for Sankt Hans arrangement

Rammer for gennemførelse af Sankt Hans festen:
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•

Arrangementet planlægges og gennemføres af Støvlen/Boldklubben og Gislinge Lauget i
fællesskab,
Der afholdes fælles planlægningsmøder i fornødent omfang,
Første møde afholdes ca. 2 mdr. før Sankt Hans,
Fordeling af ansvarsområder aftales indbyrdes og skal fremgå af dette dokument.
Festen afholdes ved Boldklubbens klubhus den 23. juni,
Støvlen/Boldklubben står for alt vedr. Sankt Hans bålet,
Det aftales, hvem de står for aftale vedr. båltale,
Gislinge Lauget skaffer forsanger til Midsommervisen,
Støvlen/Boldklubben står for højttaleranlæg til båltale og Midsommervise,
Støvlen/Boldklubben står for salg af øl og vand samt af grillpølser, evt. helstegt pattegris,
Støvlen/Boldklubben opstiller/tænder stor grill,
Gislinge Lauget står for salg af andet, i år vafler og kaffe,
Gislinge Lauget står for at arrangere Live musik, inkl. højttaleranlæg til dette,
Boldklubben opstiller 1 stort telt med borde og stole til ca. 150 personer,
Skal der være elektrisk lys i teltene?
Gislinge Lauget opstiller telt til vaffelbagning/salg samt til Live band,
'Den Glade Bager' leverer snobrødsdej ('Støvlen' sørger for pinde)
'Den Glade Bager' leverer vaffeldej
Lones kontakter SFO vedr. hekse.

Program for festen:
Start kl. 19:
• Salg af øl og vand samt grillpølser, evt. helstegt pattegris,
• Salg af vafler,
• Grillning af medbragt mad,
• Snobrødsbagning.
Kl. 20.45-21:
• Live musik
Kl. 21.00:
• Bålet tændes
Kl. 21.15:
• Båltale, derefter Midsommervisen
Kl. ca. 21.45-22.30:
• Live musik
Kl. 23-24:
• Afslutning
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Arbejdsopgaver:
I god tid inden dagen forberedes flg.:
• Lave aftale med Live band (Gislinge Lauget/Lone)
• Lave aftale med forsanger til Midsommervisen (Gislinge Lauget/Lone)
• Lave aftale med båltaler (Ansvar aftales)
• Skaffe telte (Støvlen/Boldklubben samt Gislinge Lauget 1 stk. hver, Flemming og Snild
køber nyt til Gislinge Lauget)
• Skaffe borde og stole til ca. 150 personer (Støvlen/Boldklubben)
• Skaffe 4 stk. vaffeljern, div. Køkkenredskaber, forlængerledninger, stikdåser og andet til
vaffelbagning (Gislinge Lauget/Flemming)
• Skaffe termokander og kaffemaskiner (Gislinge Lauget)
• Forberede Sankt Hans bål (Støvlen/Boldklubben)
• Sørge for pressedækning inden festen, evt. annonce i By og Land (Gislinge Lauget)
• Fremstilling, laminering og opsætning af plakater, 10 stk. 1 uge før (Gislinge Lauget/AnneKatrine)
• Fremstilling af programmer, inkl. tekst til Midsommervisen (Gislinge Lauget/Anne-Katrine,
sangtekst evt. fra Støvlen)
• Kontakte frivillige hjælpere fra hvervelisten (Gislinge Lauget/Flemming)
• Fremstille sponsorliste (husk Brugsen) Gislinge Lauget/Anne-Katrine)
• Købe duge, servietter, tallerkener, kopper, kaffe, filtre, sukker/fløde, flydende margarine,
flormelis, syltetøj (Gislinge Lauget/spørg Inge)
Klargøring på selve dagen:
• Opstilling af telte (Støvlen/Boldklubben samt Gislinge Lauget)
• Opstilling af borde og stole (Støvlen/Boldklubben)
• Opstilling er grills (Støvlen/Boldklubben)
• Forberedelse af højttaleranlæg (Støvlen/Boldklubben)
• Borddækning (duge taper fast) (ingen levende lys) (Gislinge Lauget)
• Bordpynt fremskaffes, f.eks grene, vinblade eller skåle med blomsterhoveder (Gislinge
Lauget)
• Opstilling til Live musik
• Klargøring til vaffelbagning (inkl. prisskilt) (pris f.eks. 3 kr pr. vaffel, 10 kr for en hel plade,
kaffe 5 kr) (Gislinge Lauget)
• Klargøring til kaffe salg (Gislinge Lauget)
• Klargøring til snobrødsbagning (Den Glade Bager samt Støvlen/Boldklubben)
Klargøring på pladsen starter kl. 15.00.
Arbejdsopgaver under festen:
• Støvlen/Boldklubben står for salg af øl og vand samt af grillpølser, evt. helstegt pattegris,
• Støvlen/Boldklubben opstiller/tænder stor grill,
• Gislinge Lauget står for salg af vafler og kaffe,
• Støvlen/Boldklubben står for snobrødsbagning
• Støvlen/Boldklubben står for tænding af Sankt Hans bål
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Arbejdsopgaver efter festen:
• Nedtagning af telte (Støvlen/Boldklubben samt Gislinge Lauget)
• Oprydning (Støvlen/Boldklubben samt Gislinge Lauget)
• Aflevering af borde/stole (Støvlen/Boldklubben)

Indkøbsliste til Gislinge Lauget:
•
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•
•
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Nyt telt (Flemming/Snild)
Vaffeljern så der i alt er 4 stk. (Flemming),
Evt. forlængerledninger, stikdåser (Flemming),
Duge,
Servietter,
Tallerkener, engangs
Kopper, engangs,
Kaffe,
Kaffefiltre,
Sukker,
Fløde, evt. pulver
Margarine, flydende,
Flormelis,
Syltetøj

