
Æskulýðsmót Kirkjunnar á höfuðborgarsvæðinu 
verður haldið í Vatnaskógi 11. til 13. mars 

Þar koma saman æskulýðsfélög unglinga í 8. til 10. bekk og 
skemmta sér saman í frábæru umhverfi. 

Á mótinu er fjölbreytt dagskrá:  
• Stórir rat/þrautaleikir, kvöldvökur með skemmtiatriðum og 

hæfileikakeppni, þar sem æskulýðsfélög keppa um farandbikar. 
• Einnig er fræðslustund, spurningakeppni þar sem allir geta tekið 

þátt og helgistundir í lok dags. 
• Á laugardagskvöldi sláum við upp diskóteki og miklu stuði.  
• Svo er að sjálfsögðu frjáls tími þar sem hægt er að spjalla, spila og 

fara í heita potta og ýmsa skemmtilega leiki í íþróttahúsi. 

Brottför á mótið er frá Árbæjarkirkju föstudaginn 11. mars. kl. 17:15 
og heimkoma á sama stað sunnudaginn 13. mars. kl. 13:00 

Mótsgjald er kr. 12.000 og innifalið er gisting, fullt fæði, ferðir og skipulögð dagskrá. 
Skráning fer fram hjá leiðtogum æskulýðsfélags hverrar kirkju fyrir sig. 

Mikilvægt er að skila skráningarblaði undirrituðu til umsjónarfólks 
æskulýðsfélaga  fyrir tilgreindan skilafrest (sjá næstu síðu)! 

Nánari upplýsingar um mótið má fá hjá æskulýðsleiðtogum í kirkjunni þinni eða hjá ÆSKR.

ÆSKR er Æskulýðssamband Kirkjunnar á höfuðborgarsvæðinu  
og er starfrækt af Reykjavíkurprófastsdæmum Þjóðkirkjunnar. 

Æskulýðsfulltrúi ÆSKR er Kristján Ágúst Kjartansson.  
sími: 861-1625 e-mail: aeskr@kirkjan.is
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Æskulýðsmót ÆSKR er hópferð æskulýðsfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Starfsfólk úr hverri 
kirkju fylgir sínum hópi, minnst einn fullorðinn starfsmaður fyrir hverja sjö þátttakendur. 


Æskulýðsfulltrúi í þinni kirkju annast skráningu þátttakenda á mótið. Til þess að ganga frá 
skráningu þarf að skila inn útfylltu og undirrituðu sérstöku leyfisbréfi ásamt staðfestingu í 
tölvupósti á greiðslu mótsgjalds. (ath! ekki er hægt að senda skráningar beint til ÆSKR).


Mæting er kl.17:15 á bílastæði Árbæjarkirkju og brottför er stundvíslega kl.17:30. Heimkoma 
er á sama stað á sunnudag kl.13:00.


Gist er í 4-8 manna herbergjum með kojum. Meðferðis þarf að hafa svefnpoka/sæng, kodda 
og lak. Ennfremur þarf að hafa meðferðis náttföt, tannbursta, föt til skiptanna, hlý útiföt, húfu 
og vettlinga og sundföt fyrir þá sem vilja fara í heita potta. Á mótinu er fjölbreytt dagskrá bæði 
innan- og utandyra og þurfa þátttakendur að hafa klæðnað eftir því.


Sjoppa með posa verður á staðnum, en fullt fæði með morgun-, hádegis- og kvöldmat er 
innifalið. 

Mikilvægt er að tilgreina á skráningarblaði eða láta starfsfólk kirkjunnar vita ef um er að ræða 
veikindi, ofnæmi eða annað slíkt, jafnvel þó viðkomandi annist lyfjatöku sjálf/sjálfur.


Vilji forráðamenn leita upplýsinga um hagi síns barns á meðan mótinu stendur er best að 
hringja í farsíma tengiliðs í þinni kirkju eða starfsmann ÆSKR, takmarkaðar upplýsingar er að 
fá í aðalnúmeri Vatnaskógar.


Umsjón með mótinu hefur æskulýðsfulltrúi ÆSKR, Kristján Kjartansson. 
(s.861-1625 - aeskr@kirkjan.is) og æskulýðsráð ÆSKR.

[ þessari blaðsíðu skulu forráðamenn halda eftir til upplýsingar ]

Tengiliður í þinni kirkju (útfyllist af æskulýðsleiðtogum):


Tengiliður í þinni kirkju og fararstjóri hóps á mótinu:


Æskulýðsfulltrúi	 Kirkja/æskulýðsfélag


Sími / netfang	 Síðasti skráningardagur 	 	 


v/millifærslu mótsgjalda, upphæð _________________


kt:	 rn:
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