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Hjælp til kaffestuen- nye servicemedarbejdere .
Kaffestuen i klubhuset er veteranernes fælles samlings- og hyggested, når vi har motioneret,
eller når vi har lyst til at mødes og hygge os sammen 
Vi har ca. 50 venlige og dygtige hjælpere, som indgår i et team, der laver og sælger kaffe,
andre drikkevarer samt rugbrød og franskbrød med ost, rullepølse, mm.
Der er årligt en naturlig udskiftning, hvor veteraner – efter flere års assistance – træder tilbage, og derfor søger vi nye hjælpere, som har lyst til frivilligt arbejde i kaffestuen og til at sna kke med og servicere de mange daglige gæster. Du arbejder nogle få timer hver 5. uge i tiden
kl. 9.30-12 og/eller kl. 12-14.30 på dagene mandag-torsdag – efter eget valg. Du kan vælge en
fast ugedag eller du kan blive afløser. Og vi er altid 2 servicemedarbejdere på vagt samtidigt.
Kaffestuen har åbent i tiden kl. 10-14.
Har du tid og lyst til at hjælpe os i kommende sæson, september-april 2018/2019 – og
måske har du erfaring med servicearbejde og kasseekspedition – så vil vi blive rigtig
glade for at høre fra dig

Vi holder informationsmøde herom i klubhuset onsdag den 8. august kl. 10.30, hvor vi informerer nærmere om arbejdet og mødeplanerne for den nye sæson. Samtidig byder Vetera nsport på kaffe og efterfølgende på et hyggeligt og lækkert grillarrangement med dejligt tilb ehør.
H U S K at tilmelde dig snarest og til informationsmødet senest onsdag den 1. august.
Du er velkommen til at kontakte os herom og høre nærmere om arbejdet og tiderne, blot he nvend dig til:
Vibeke Franzen tlf. 32 59 58 42, e-mail: vibeke.vet@mail.tele.dk
eller Leif Rønne Jakobsen, tlf. 23 43 31 11, e-mail: leifjak@webspeed.dk

Med venlig hilsen
Leif Rønne

________________________ klip

______________________________________

Tilmelding, som kan afleveres ved din aktivitetstilmelding eller i klubhusets postkasse.
1. Sæt kryds:____ Ja, jeg vil gerne hjælpe i kaffestuen
2. Sæt kryds:____ Ja, jeg kommer til informationsmødet onsdag den 8.8. kl. 10.30

Eventuelle ønsker til arbejdsdag og arbejdstider:
___________________________________________________________________________

Navn:

Tlf.:
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__E-mail:___________________
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