Arbejdsdokument for julekoncert i Gislinge Kirke
Afholdes normalt på en søndag medio december fra kl. 15
Baggrund for arrangement
Menighedsrådet afholder i december en kirkekoncert (tidligere også Luciaoptog). Siden 2006 har Gislinge Lauget
bidraget til arrangementet med servering af gløgg og æbleskiver i Sognegården efter koncerten.
Dato for arrangement
Normalt en søndag midt i december kl. 15.
Dato fastlægges af Menighedsrådet – koncert arrangeres af kirkens organist.
Program/ forløb:
Kl. 15 til ca. 16:
Kl. ca. 16 til ca. 17:

Kirkekoncert
Servering i Sognegården

Gislinge Laugets opgaver:
• Gislinge Laugets deltagerne mødes i Sognegården kl. 14:30 for opsætning af borde/ stole, borddækning og
oppyntning med fyrfadlys indendørs (findes i Sognegården) og evt. udenfor (kirkegårdslys fra hallen).
• Klargøring af gløgg og æbleskiver
• Servering af gløgg og æbleskiver
• Oprydning
Vi bør være 2 i køkkenet og 2 til salen. Én plejer at stå og øse gløgg op til folk.
Praktiske forberedelser:
1. Indkøb:
Gislinge Lauget står for indkøb sammen med repræsentant fra Menighedsrådet. Menighedsrådet betaler alt, inkl.
gløgg og æbleskiver m. tilbehør.
Der købes:
o Ca. 300 stk. æbleskiver – (evt bagt af Kaja fra Menighedsrådet, ca. 60 stk tilovers)).
o Ca. 8 liter gløgg m. samme mængde nødder/rosiner
(2016: 4 (2 nok) x 3 liter ’papvin, 10 (4 nok) x½ liter gløggekstrakt, 10 (7 nok) x190 g rosiner/mandler
o 2 pk. Flormelis
o Sukker
o 6 glas syltetøj – jordbær samt solbær
o 100 stk. servietter, som passer til grønne duge – 80 stk i 2016
o 100 stk. paptallerkener
o (100 stk. plastikgafler)
o 100 stk. plastikteskeer
o 50 stk. engangskopper – gerne med hank
o 40 stk. blandet sodavand – 20 x ½ liter
o Udendørslys – Gislinge Lauget har kirkegårdslys i hallen, men de blæser ofte ud.
o Evt Gislinge Laugets 2 store fakler
2. Borddækning:
o Der er borde og stole i Sognegården
o Bordene opstilles som 2 lange borde, plads til flest muligt.
o Oppe langs tavlen stilles et serveringsbord (rød dug), hvor gløgg serveres og æbleskiver hentes.
o Skåle med syltetøj og sukker på serveringsvogn samt serveringsbord.
o Gislinge Lauget medbringer grønne velourduge – 4 stk á ca. 2 m plus 1 stk. rød dug.
o Gislinge Lauget medbringer bordpynt, f eks kogler, gran, efeu ranker, kristtjørn. Husk også lightere.

