
Leieinstruks for Vassfjellkapellet

Det forutsettes at leietaker har lest og satt seg inn i alle punktene i
instruksen. Spesielt gjelder dette sikkerhetstiltak ved brann.
Spørsmål vedrørende instruksen kan rettes til kapellrådet,
tlf. 90 55 30 99.

1. Ansvarshavende
Ansvarshavende for leietaker skal være
tilstede under hele leieperioden og ha
ansvar for nøkler og for at instruksen
følges.

2. Utleie til konfirmantgrupper
På grunn av spesielt stor slitasje ved utleie
til konfirmantgrupper, er det satt en
maksimumsgrense på 40 konfirmanter per
weekend. Det forutsettes også at antall
ledere er stort nok til å sørge for ordentlige
forhold.

3. Alkohol og tobakk
All bruk av alkohol i og ved Vassfjell-
kapellet er forbudt. Røyking er kun tillatt
utendørs.

4.  Ved ankomst
Ansvarshavende skal se over anlegget og
sjekke at det er i orden. Feil og mangler
ved ankomst, samt skader som oppstår
under oppholdet noteres i “Loggbok for
Vassfjellkapellet”. Denne boken ligger på
lederrommet.

5.  Brannsikkerhet
Ansvarshavende leirsjef er ansvarlig for
brannvern under leiren. Ansvarshavende
plikter å sette seg inn i betjeningen av
brannvarslingsanlegget samt ha oversikt
over plassering av brannsluknings-
apparater og rømningsveier.
Ansvarshavende skal ved leirens start
informere deltakerne om branninstruks og
rømningsveier. Det er spesielt viktig å
minne om at samlingssted ved brann-
alarm er ved klokketårnet. Se ellers
brannverninstruks som finnes på leder-
rommet. Eventuell misbruk/hærverk på
brannvarslingsanlegg eller brannsluknings-
utstyr vil bli belastet leietakere.

6.  Lederrom
Lederrommet skal kun benyttes av ledere.
Sengene (2 stk) er utstyrt med dyne og
pute. Sengetøy må medbringes.
Kapellrådsrommet har 2 sengeplasser, og
det kan brukes som lederrom.

7.  Bønnerommet
Rommet skal kun benyttes til bønn,
fortrolige samtaler eller gruppemøter. Det
er ikke tillatt å bruke rommet til
overnatting.

8.  Sengetøy
Soveplassene i annekset er ikke utstyrt
med dyner, puter eller sengetøy.  Alle må
derfor minimum ha med laken og
sovepose.  Vennligst la være å ha på fottøy
i sengene.

9.  Stue i annekset (TKS-stua)
Stua i annekset er reservert for Trondheim
Kristelige Studentlag. Rommet vil ofte
være i bruk også når kapellet er utleid.
Brukerne av dette rommet har adgang til
kjøkken og sanitæranlegg på hovedhuset
etter nærmere avtale med leietakerne. Det
forutsettes at brukerne av TKS-stua
innretter seg etter rotider og lignende i
annekset.

10.  Kiosksalg
I kjelleren vil det normalt finnes en del
assortert brus. Gjeldende pris for salg av
brus er oppslått på kjøkkenet. Salget bør
foregå til fastsatte tider. Oppgjør for salget
spesifiseres og sendes sammen med
oppgjør for leie.

11.  Sportsandakt
Dette punktet gjelder kun for de som leier
kapellet på søndager med sportsandakt: De
fleste søndager i høst- og vårsemesteret



holdes det sportsandakt på Vassfjell-
kapellet kl. 12.00.  På disse søndagene vil
det komme 2 kapellverter til kapellet
mellom kl. 10.00 og 11.00 for å ordne med
det praktiske i forbindelse med sports-
andakten.

• Før sportsandakten må leietaker sørge
for at kjøkkenet er klargjort til
vaffelsteking senest kl. 11.00.  Vask
opp og rydd benker og bord.

• Toaletter og vaskerom skal ryddes og
vaskes før folk kommer til
sportsandakten.

• Rydd stuen for personlige eiendeler og
sett på plass stoler som i et kirkerom
før kl. 11.30.

Middagslaging for leietaker kan normalt
begynne kl. 14.00. Tidligere start kan evt.
avtales med kapellvertene.

12.  Rengjøring
Leietaker har ansvar for skikkelig
rengjøring av kapellet før det forlates. På
søndager med sportsandakt avtales
rengjøring av kjøkkenet med kapell-
vertene. (Se eget punkt om sportsandakt).
Ansvarshavende skal kontrollere at anleg-
get er rengjort før det forlates.

13.  Før avreise
Sjekk spesielt at alle lys er slukket, at
varmeovner er stilt inn riktig, samt at

vinduer og ventiler er lukket. Alle
utgangsdører låses (husk utgangsdøra ved
toalettene). Utelys skal stå på i perioden 1.
oktober – 15. april.

14.  Betaling
Bruk den vedlagte bankgiroblankett ved
betaling. Spesifiser dato for leiren og hvor
mange som har vært på kapellet.

15.  Nøkkel
Nøkkelen leveres til Jon G. Solheim,
Planetveien 18c (Stubban), snarest mulig
etter bruk. Betaling skal skje snarest mulig
etter leie.

16.  Hittegods
Gjenglemte gjenstander vil bli bragt til
Jon G. Solheim, Planetveien 18c
(Stubban).

17.  Inspeksjon
Kapellet blir rutinemessig inspisert etter
utleie. Eventuelle skader som skyldes grov
uaktsomhet eller hærverk vil bli påtalt og
belastet leietaker. Med hærverk menes bl.a
ødeleggelse av inventar og skriblerier på
senger og vegger. Hvis inspeksjonen
avslører store mangler mht renhold av
kapellet, vil ekstravask bli belastet
leietaker. Slike forhold kan føre til at
leietaker ikke får leie kapellet ved senere
anledninger.

Sportsandakt

Sportsandakten varer ca. 30 – 45 min og er følger en forenklet liturgi som er utarbeidet for
Vassfjellkapellet. Andaktsholder er enten en av leirlederne, en student, eller en Lagsvenn
som er spurt om dette på forhånd.

Kapellvertene, som enten er studenter eller lagsvenner, setter stor pris på å få hjelp til
følgende oppgaver:

• Klokkeringing kl. 11.30 – 11.33, kl. 11.45 – 11.48, og kl. 12.00 – 12.03.

• Innsamling av kollekt under siste salme i sportsandakten.

Gjør avtale med kapellvertene om vasking av kapellet etter sportsandakten. Hvis
kapellvertene er de siste til å forlate kapellet, vil de vaske kjøkkenet og gangen.  Vasking av
stuen og resten av kapellet er leietakers ansvar.



Praktiske opplysninger

• Kapellet har 39 sengeplasser inkludert
lederrommene (4 sengeplasser). I
tillegg fins det ca. 30 madrasser som
kan brukes til overnatting på gulv.

• Førstehjelpsskrin står på lederrommet.
Skikjelke for evt. syketransport er
plassert i gangen ved toalettene.

• Overheadprosjektør står i lagerrommet
mellom kjøkkenet og kapellet.
Reservepære finnes i lageret bak
kapellrådsrommet.

• Forbruksmateriell som oppvaskmiddel,
toalettpapir og lyspærer finnes i lageret
bak kapellrådsrommet.

• Kapellet har egen vannforsyning fra et
30 m dypt borehull på baksiden av
kapellet. Vannet har høyt jerninnhold,
og farge og smak kan variere. Vannet
er kontrollert og oppfyller alle
hygieniske krav. Det er installert filter
på vannkranen på kjøkkenet, men det
tar ikke bort all smak. Det anbefales å
ta med saft til å blande i drikkevannet.

• Benytt alltid lysestaker til stearinlys.
Det er forbudt å bruke alterlysene til
vanlig belysning/hygge.

• Kapellet er utstyrt med biologiske
toaletter. Vaskevann eller
søppel/emballasje vil ødelegge den
biologiske prosessen og må ikke kastes
i toalettene. Matavfall kan kastes i
toalettene.

• Ved til bruk i peis og ovn er lagret i
lagerrom under kapellet. Vedovnen er
mer effektiv enn peisen til oppvarming
og anbefales brukt til dette. Peisen gir
lite varme og brukes kun til kos og
hygge. Det er montert avtrekksvifte til
peisen.

• Kapellet har bordtennisbord og 2
rackerter. Ta med bordtennisballer og
evt. bedre rackerter selv.

Vask og rengjøring
Vaskekluter, bøtter og langkoster fins i vaskekottet i kjelleren. Vaskevannet skal tømmes i

utslagsvasken i pumperommet. Tøm ikke vaskevann i toalettene.

• Vasking:  Vask alle gulv og trapper i de rom som har vært benyttet.
• Anneks:  Vask alle rommene og sett madrassene på høykant i sengene. Sjekk spesielt at

det ikke er søppel i sengekassene. Slå av panelovner og trekk for gardinene. Vask gang
og toalett.

• Kapellstua:  Trekk fram sofaer og stuebord og vask gulvet i stua og på hemsen. Trekk
for gardiner før avreise.

• Panelovner:  Ovnene i kapellstuen skal stilles på laveste trinn og 10°C i perioden 1.
oktober – 15. april. Ovner i annekset og i lederfløyen slås av. Om sommeren slås alle
ovner av.

• Vedovn/peis: Tøm peis og vedovn for aske. Steng spjeld og trekkåpning på ovnen og slå
av pipeviften. Bruk sinkbøtten som står i uteboden til høyre for hoved-inngangen til å
frakte asken ut. Asken tømmes utenfor på anvist sted (se skisse).

• Kjøkken: All medbragt mat fjernes fra kjøkkenet. Kjøleskapet tømmes og vaskes. Vask
komfyrene grundig (også på sidene og bak). Oppvaskmaskinen rengjøres og slås av.
Stråleovnen skal stå på trinn 1 i perioden 1. oktober – 15. april. Husk å slå av
avtrekksvifta.



• Bad/toaletter: Vask servanter, speil, toaletter og gulv. Stråleovnen skal stå på trinn 1 i
perioden 1. oktober – 15. april.  NB: Toalettvifta på må stå på hele tiden for å forhindre at
lukt sprer seg i kapellet.

• Søppel:  Søppelsekker finnes i det høye skapet bak døra på kjøkkenet. Alt søppel tas ned
til parkeringsplassen og legges i søppelbeholderen der.


