
Tørnvagt på madordningen tirsdage og torsdage efterår 2017
Tirsdag d. 8. august Alvilda

Torsdag d. 10. august Alfred

Tirsdag d. 15. august Anton Hastrup

Torsdag d. 17. august Jacob

Tirsdag d. 22. august Bertram

Torsdag d. 24. august Kalle

Tirsdag d. 29. august Emil Strandberg

Torsdag d. 31. august Karla Henriksen

Tirsdag d. 5. september Ida Pedersen

Torsdag d. 7. september Lisa Lorenzen

Tirsdag d. 12. september Johannes T. Kragsbæk

Torsdag d. 14. september Ludvig

Tirsdag d. 19. september Mathilde

Torsdag d. 21. september Magnus

Tirsdag d. 26. september Sebastian

Torsdag d. 28. september Oskar

Tirsdag d. 3. oktober Silje

Torsdag d. 5. oktober Pizza (ungdomsudvalget)

• Tørnvagten består i at indkøbe rugbrød, pålæg eller lign. som er klar til fællesspisning kl.
17:00. Der skal være mad til ca. 50 personer om torsdagen (børn + voksne). Tirsdag skal 
der være mad til ca. 25 personer. 

• Det er muligt at handle ind på konto hos købmanden på Thurø. Kontoen har nr. 44. Bon 
fra købmanden lægges i betalingsbøtten eller gives til Mette Christoffersen. Har man 
handlet andre steder og har et udlæg man skal have retur, så skal Mette have en bon og 
kontonummer, som pengene kan indsættes på.

• Klubben har 2 store 10 liters gryder til rådighed, så hvis man har lyst til at lave 
eksempelvis spaghetti og kødsauce er det muligt :-). Man kan låne gryderne med hjem.

• Når man har tørnvagt sørger man for oprydning, kaffebrygning og opvask. Man tager 
viskestykker med hjem og vasker og bringer dem med igen ugen efter.

• Tjek køleskabet for mad, der er udløbet.
• Hvis der er mad tilovers, så giv venligst besked til den næste på listen, som har madtørn, 

således at der ikke skal købes så meget ind til næste gang. Som noget nyt, sætter vi en 
telefontavle op på Ungdomsafdelingens køleskab. Vi håber det gør det lidt nemmere at 
give besked videre om, hvor meget der er tilbage i køleskabet.

• Hvis man ikke kan den pågældende dag, bytter man indbyrdes.

Tak fordi I vil hjælpe


