
Mikaeli kammarkör – Fika HT 2022
Till fikat inhandlas:

● 3-4 limpor bröd
● 1 ask bordsmargarin (300g brukar räcka)
● 1 liter mjölk
● pålägg
● godis/annat gott
● te om det behövs, kolla veckan innan

Spara kvittot och ge till körens kassör (Niklas Mattsson). Elektroniskt kvitto (PDF) går utmärkt.

Var på plats en stund innan repet för att förbereda, koka tevatten och brygga kaffe. Körens låda med te och
annat är till höger nedanför kaffebryggaren. Kaffet: Du behöver inte dosera kaffet eller fylla på med vatten utan
tryck bara på knappen ”full kanna” så bryggs en kanna. Två kannor räcker och hälls över i termos. Om det
skulle behövas fyllas på med kaffe så finns det i lådan nedanför bryggaren.

Diskmaskin: se instruktioner på väggen. I stora drag: 1) sätt i löstagbara delar, 2) slå på maskinen, 3) tryck
på stäng-knappen så fylls vatten på, 4) när det är klart kör program P3 en gång. Klar att använda! Gör
detta senast i pausen så kan man sätta igång direkt när repet är klart! För att diska, välj program P1
och tryck på stäng-knappen. Slutligen: töm diskmaskinen på vatten, rengör filter.

Om tilldelat datum inte passar ansvarar du själv för att byta, i första hand med någon stämkamrat. Meddela
gärna fikaansvarig om eventuella byten.

Stämman hjälps åt med disken efter repet!

Ons 24 augusti Jonas Lindström Tenor

Lör 27 Martin Vallas Bas

Ons 31 Kajsa Sundqvist Sopran

Ons 7 september Astrid Wilson Roldão Alt

Ons 14 Carl Bodegård Tenor

Ons 21 Magnus Clauson Bas

Ons 28 Jenny Ericsson Paul Sopran

Ons 5 oktober Karin Lindgren Alt

Ons 12 Johan Mälman Tenor

Ons 19 Glenn Cavander Bas

Ons 26 Lina Sandborgh Sopran

Ons 2 november Ann-Louise Ulfsparre Alt

Ons 9 Tomas Aschan Tenor

Ons 16 inget rep

Ons 23 Lars Cronsioe Bas

Ons 30 Maria Henningson Sopran

Ons 7 december Johanna Pomo Alt

Ons 14 Erik Sävenstrand Bas


