
Instruks for kapellvakter - Sportskapellet på Ble  

Takk for at du/dere er villig til å stille som kapellvakt på Sportskapellet på Ble! 

Før kapellvakten: 

• Ta kontakt med kirkekontoret på telefon 32 86 60 30 for å få koden til nøkkelboksen oppe ved kapellet. 
Ordinære åpningstider se; www.kongsberg.kirken.no  

• Kapellvaktene bør være på sportskapellet senest 10:50. 

Når du kommer opp: 

• Vimpelen heises i flaggstanga (flagg på flaggdager hvis vindforholdene tillater det). Ligger på hylla i gangen. 
• Vannet til kapellet er avstengt og åpnes med stoppekran i kjelleren under kjøkkenet (rødt håndtak). 
• Termostaten ved kioskluka i salen stilles opp til 20 grader. 
• Skru på alt lys i salen. Lysbrytere i sakristiet. 
• Skilt med andakt henges opp utenfor inngangsdøra. 
• Lukene i klokketårnet åpnes. 
• Det skal ringes med klokkene 11:00, 11:30 og 11:55. Ca. 5 min hver gang. 
• Gjør klart for kiosksalg (kaffe, te, vafler etc.).  
• Hyggelig med lys på bordene. Legg ut små prislister på alle bord. 

Sportsandakten: 

• Legg ut salmebøker på stolene. 
• Alterlysene tennes på alteret rett før andakten. 
• Andaktsholder ønsker velkommen og holder andakten. Se egen liturgi for sportsandakt.  

Dersom det ikke er andaktsholder kan kapellvakt lage alternativt opplegg. 
• Det er fint om det vises til offerkasser ved utgangen. Nøkkel til gavekasse henger ved siden av døren. 
• Etter andakten – informer om kiosksalg og om neste sportsandakt. 

Kiosksalg: 

• Prisliste henger på kjøkkenet.  
• Brus og ekstra syltetøy står i kjelleren (eget rom bak en plankedør), tørrvarer finnes på kjøkkenet. 
• Det bør være åpen kiosk til ca. 14:00. 
• Skjema for oppgjør og vekselkasse ligger i øverste og nederste skuff på kjøkkenet. 

Etter kapellvakten: 

• Sjekk at alt er rent og i orden (se sjekkliste på oppgjørsskjema) 
• Rapportskjema kan leveres via kirkens hjemmeside; https://kirken.no/blekapellet eller skannes inn og 

sendes til kirkekontoret@kongsberg.kommune.no,  
• Oppgjørsskjema skannes inn og sendes til kirkekontoret@kongsberg.kommune.no og 

kjell.hervig@gmail.com 
Pengene settes inn på konto: 2291 16 31 974, merk betalingen med dato, arrangement og ansvarlig,  
Pengene kan også vippses til Ble kapell, Liatoppen 12750, merk med dato, arrangement og ansvarlig 

• Skitne kluter/håndklær henges opp inne på sakristiet innenfor vasken.  

Kontaktpersoner: Jorid Tho Hennum (90 91 89 92) eller Kongsberg kirkekontor (32 86 60 30). 
jorid.tho.hennum@kongsberg.kommune.no 
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