
„LÁTTU LJÓS ÞITT SKÍNA“ 
FEBRÚARMÓT ÆSKR

Lagt verður af stað frá Árbæjarkirkju 
föstudaginn 12. febrúar klukkan 
17:30, og heimkoma sunnudaginn 
14. febrúar klukkan 13:15 
Verð, 11.000.- innifalið rúta frá Rvk, 
gisting og matur í Vatnaskógi. Mótið 
er ætlað unglingum í 8.-10.bekk. 
Skráningarfrestur til 8. febrúar 

nánari upplýsingar veitir frkv.stj ÆSKR 
Kristján Kjartansson 

AESKR@KIRKJAN.IS / 861-1625

NÆTUR-RATLEIKUR 
SPURNINGAKEPPNI 
HÆFILEIKAKEPPNI 
HEITIR POTTAR 
KVÖLDVÖKUR 
FRÆÐSLA 
BALL

Í VATNASKÓGI 12.-14. FEBRÚAR 2016

mailto:aeskr@kirkjan.is
mailto:aeskr@kirkjan.is


FEBRÚARMÓT 2016 
12 - 14 FEBRÚAR 

ÆSKULÝÐSMÓT Í VATNASKÓGI FYRIR 
UNGLINGA Í 8.-10. BEKK OG VIRKIR Í 

ÆSKULÝÐSSTARFI KIRKJUNNAR 

Umsjón með mótinu hefur Æskulýðssamband kirkjunnar í 
Reykjavíkurprófastsdæmum (ÆSKR).  

Á mótinu er fjölbreytt leikja og fræðslu dagskrá s.s. kvöldvökur, fræðsla, 
helgistundir, dans, spurningakeppni og auðvitað frjáls tími, svo eitthvað 
sé nefnt.  

Mótsgjald er kr. 11.000  og innifalið er gisting, matur, ferðir og skipulögð 
dagskrá.  

Meðferðis þarf að hafa svefnpoka, tannbursta, föt til skiptanna, hlý útiföt 
og sundföt og handklæði (þau sem ætla í heita potta) og nóg af sokkum og 
auka skó.  

MIKILVÆGT ER að láta leiðtoga kirkjunnar vita ef um er að ræða 
veikindi, ofnæmi eða annað slíkt, jafnvel þó viðkomandi annist lyfjagjöf 
sjálf/sjálfur. 

Skráning fer fram hjá leiðtogum hverrar kirkju fyrir sig og síðasti 
skráningardagur er mánudagurinn 8. febrúar. 

Nánari upplýsingar um mótið má fá hjá æskulýðsleiðtogum í kirkjunni 
þinni eða hjá ÆSKR:  
Kristján Kjartansson, frkv.stj, 861-1625 - aeskr@kirkjan.is 



REGLUR MÓTSINS OG SAMÞYKKI 
þessa blaðsíðu skal klippa frá og skila undirritaðri af barni og 

forráðamanni til æskulýðsleiðtoga í kirkjunni þinni 

Ég tek þátt í dagskrá mótsins í samráði við æskulýðsleiðtogana í kirkjunni minni og 
með vitund og leyfi foreldra/forráðamanna minna. Ég ætla að vinna að því að mótið 
verði skemmtilegt, gagnlegt og uppbyggjandi fyrir okkur öll. 
Þess vegna samþykki ég að fara eftir þessum reglum: 
• Allt það sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra. 
• Ég lofa að neyta hvorki orkudrykkja, áfengis, tóbaks né annarra vímuefna. 
• Ég ætla að ganga vel um staðinn og eigur annarra. 
• Ég ætla að taka virkan þátt í allri dagskrá, hlýða mínum leiðtogum og öðru 

forstöðufólki mótsins. 
• Ég ætla að bera virðingu fyrir öllum þátttakendum mótsins. Ég geri mér grein fyrir 
því að brot á þessum reglum geta orðið til þess að ég sé send/sendur heim á 
kostnað.foreldra/forráðamanna. 

• Þátttakendur bera sjálfir ábyrgð á öllum farangri sem þeir taka með sér á mótið. 
Þátttakendur skulu hafa meðferðis klæðnað og yfirhafnir í samræmi við veðurspá en 
mælumst til þess að önnur verðmæti séu skilin eftir heima. 

 

SAMÞYKKI FORRÁÐAMANNA VEGNA 
ÞÁTTTÖKU Í FEBRÚARMÓTI ÆSKR 

Með því að skrifa undir hér fyrir neðan gefa foreldrar eða aðrir forráðamenn samþykki 
sitt fyrir að: 

nafn þátttakanda  kennitala 

fari á Febrúarmót á vegum ÆSKR sem fram fer í Vatnaskógi 12.-14. febrúar 2016. 

Undirskrift foreldris/forráðamanns  sími á meðan mótinu stendur 

Vinsamlegast ritið hér aths. og upplýsingar t.d. varðandi lyfjatöku barns 
(nafn lyfs og hvort barn sjái um töku sjálft eða skuli njóta aðstoðar), ofnæmi, 
fæðuóþol eða annað sem æskilegt er að leiðtogi eða starfsfólk ÆSKR séu 
meðvituð um. Trúnaðar er gætt um þessar upplýsingar og aðeins uppgefnar 
farastjórum viðkomandi hóps og starfsmönnum ÆSKR.

☐Fæðuóþol | ☐ Bráðaóþol 

☐Ofnæmi    | ☐ Bráðaofnæmi


