
 

 

 
UPPLÝSINGAR FYRIR FORELDRA 

 
 

! TTT mót ÆSKR er hópferð kirkna á höfuðborgarsvæðinu og starfsfólk úr hverri kirkju fylgir 
sínum hópi til að tryggja að börnin þekki leiðbeinendur á staðnum. Minnst einn fullorðinn 
starfsmaður fylgir hverjum 7 börnum en að auki fylgir hópur ungra leiðtoga sem aðstoða 
við dagskrá o.fl. 

! Gist er í 4-8 manna herbergjum með kojum. Meðferðis þarf að hafa Kodda, 
svefnpoka/sæng og gott er að hafa lak en ekki nauðsynlegt. 

! Fyrirfram er raðað í herbergi eftir kirkjum en gjarnan þarf að skipta hópi niður á fleiri en eitt 
herbergi en högum því þannig að allir hafi herbergisfélaga úr sínum hópi. 
Æskulýðsstarfsfólk aðstoðar börn eftir þörfum við að koma sér fyrir. 

! Leiðtogar fylgjast með því að allir njóti sín, finni sér viðurværi í frjálsum tímum og passa 
að enginn verði útundan. 

! Allar máltíðir eru innifaldar í ferðinni, kvöldmatur og kvöldhressing á föstudegi og 
morgunmatur og hádegismatur á laugardegi. 

! Brottför og koma eru við bílastæði Árbæjarkirkju. Þar taka leiðtogar á móti sínum hópum 
og ganga úr skugga um að allir séu með. Við heimkomu bíða leiðtogar með börnum þar til 
öll hafa verið sótt. 

! Á meðan mótinu stendur mun umsjónarfólk senda foreldrum SMS með fréttum af 
framvindu mótsins, komu á staðinn, svefnró, staðfestan heimferðartíma og annað sem 
gagnlegt og skemmtilegt er að koma á framfæri. 

! Foreldrum er að sjálfsögðu velkomið hvenær sem er að hafa samband við 
æskulýðsstarfsfólk og spyrja um hagi og líðan síns barns. Best er að hringja í farsíma 
æskulýðsstarfsfólks þeirrar kirkju sem barnið fylgir eða starfsfólk ÆSKR. Einungis 
takmarkaðar upplýsingar er að fá með því að hringja í aðalnúmer Vatnaskógar, starfsfólk 
þar annast fyrst og fremst eldhús og utanumhald staðarins og er síður inni í framvindu 
dagskrár og högum barnanna. Á blaði sem fylgdi leyfsibréfi er að finna nöfn og 
símanúmer hjá bæði ÆSKR og viðkomandi kirkju. 

! Við viljum benda á að ef börn eru sjálf með síma þá hefur það gjarnan truflandi áhrif á 
þátttöku þeirra og skapað heimþrá hjá þeim sem óörugg voru fyrir. Besta leiðin til að 
komast hjá slíku er að börnin geti gleymt sér í dagskrá ferðarinnar og notið sín í öruggu 
umhverfi. 
 
 

 

 

Æskulýðsmót TTT starfs Kirkjunnar 
á höfuðborgarsvæðinu  

 

haldið í Vatnaskógi 1. til 2. apríl 2022 
 
 

Þar koma saman hópar 10 til 12 ára frá ýmsum kirkjum 
höfuðborgarsvæðisins og skemmta sér saman í frábæru umhverfi. 

 
Á mótinu er skemmtileg dagskrá sem höfðar til allra 

árganga og lögð er áhersla á að engum leiðist eða verði 
útundan. Ratleikur, kvöldvaka með söng og gríni og 

helgistund. Svo er frjáls tími þar sem hægt er velja milli 
stöðva með leikjum í íþróttahúsi, hoppukastölum, spilum, 

karókí og fleira. 
 

Brottför á mótið er föstudaginn 1. apríl. kl. 17:00 
og heimkoma laugardaginn 2. apríl. kl. 15:00 
Mótsgjald er kr. 7.500 og innifalið er gisting,  
matur, ferðir og skipulögð dagskrá.  
 
Nánari upplýsingar má fá hjá æskulýðsleiðtogum í kirkjunni þinni eða hjá ÆSKR. 

ÆSKR er Æskulýðssamband Kirkjunnar á höfuðborgarsvæðinu og er starfrækt af 
Reykjavíkurprófastsdæmum Þjóðkirkjunnar. Framkvæmdarstjóri og Æskulýðsfulltrúi 
ÆSKR er Kristján Ágúst Kjartansson. sími: 861-1625  
e-mail: aeskr@kirkjan.is 



 
 

 
 

"  

TTT MÓT ÆSKR 2021 
1. - 2. APRÍL 

ÆSKULÝÐSMÓT Í VATNASKÓGI FYRIR BÖRN 10 -12 ÁRA  
OG ERU VIRK Í ÆSKULÝÐSSTARFI KIRKJUNNAR 

 

Mótsgjald er kr. 7.500 og innifalið er gisting, matur, ferðir og 
skipulögð dagskrá.  

Mæting fyrir brottför er kl.16:45 frá Árbæjarkirkju og heimkoma 
er á sama stað laugardag um kl. 15:00 

Æskulýðsfulltrúi í þinni kirkju tekur við leyfisbréfi, mótsgjaldi og 
annast skráningu. 

Meðferðis þarf að hafa svefnpoka eða sæng, kodda, lak, náttföt, 
tannbursta, föt til skiptanna, góða skó, hlý útiföt, húfu og vetlinga. 

Á mótinu er fjölbreytt dagskrá s.s. kvöldvökur, fræðsla, inni- og 
útileikir, spil, helgistundir, og auðvitað frjáls tími, svo eitthvað sé 
nefnt.  

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

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

Umsjón með mótinu hefur Æskulýðssamband kirkjunnar í 
Reykjavíkurprófastsdæmum (ÆSKR), Kristján Kjartansson, 
frkv.stj, 861-1625 - aeskr@kirkjan.is 

(ATH! ekki er hægt að senda skráningar beint til ÆSKR) 

Tengiliður skráninga í þinni kirkju (útfyllist af æskulýðsleiðtogum): 

 

Kirkja/æskulýðfélag siðasti dagur til að skila leyfisbréfi 

 

Æskulýðsfulltrúi sími/netfang 

 

v/millifærslu mótsgjalda: 

kt: rn: 

 
 

 
 
 

TTT MÓT ÆSKR 2022 
DRÖG AÐ DAGSKRÁ 

 

FÖSTUDAGUR 
 

17:00 Lagt af stað frá Árbæjarkirkju 
18:30  Kvöldmatur 
19:00  Leikir o.fl. 
20:30 Kvöldvaka  
21:30 Kvöldhressing 
22:00  Helgistund 
22:30 Háttatími 

 
 

LAUGARDAGUR 
 

  8:00 Morgunmatur 
  8:30 Morgunstund 
  9:00  Frágangur 
  9:30 Leikir o.fl. 
11:30 Matur 
12:00  Leikir o.fl. 
14:00 Brottför 
15:00 Heimkoma í Árbæjarkirkju 


