
☐Fæðuóþol | ☐ Bráðaóþol 

☐Grænm.f. | ☐ Vegan 

☐Ofnæmi    | ☐ Bráðaofnæmi 

Æskulýðshelgi í Vindáshlíð 11. – 13. nóvember  
fyrir æskulýðsfélög kirkjunnar í 8. – 10. bekk 

 

Reglur helgarinnar: 
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 og uppbyggjandi fyrir okkur öll. 
 
Þess vegna samþykki ég að fara eftir þessum reglum: 
- Öll börnin í HÁLS-aVindáshlíð skulu vera góðir vinir =) 
- Allt það sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra. 
- 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 forráðamanna. 
- Þátttakendur bera sjálfir alla ábyrgð á farangri og búnaði sem þeir taka með 
sér á mótið í samræmi við greinargerð Mennta- og menningamálaráðuneytis 
og Æskulýðsráðs. Við mælumst því til þess að dýr tæki og búnaður sé skilinn 
eftir heima.  
- Notkun orkudrykkja, tóbaks og rafrettu er ekki leyfileg. 

 

Nánari upplýsingar um dagskrá og annað er inn á: 
https://www.lagafellskirkja.is/aeskulydshelgi-i-vindashlid/ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
Samþykki forráðamanna vegna þátttöku á æskulýðshelgi í Vindáshlíð 

 

Með því að skrifa undir hér fyrir neðan staðfesti ég sem forráðamaður að ég ef 
lesið reglur mótsins með barninu og gef samþykki fyrir að: 
 
_______________________________________________ 
nafn þátttakanda 
 
_______________________________________________ 
Kennitala & farsími þátttakandenda 
 

fari á æskulýðshelgi með æskulýðsfélaginu mínu ____________________ 
í Vindáshlíð 11. - 13. nóvember 2022 

 
__________________________________________ 

Undirskrift forráðamanns 
 

__________________________________________ 
farsími forráðamanns á meðan helgina stendur 

 

Framhald bakvið≥≥≥≥ 



Bogi Benediktsson Lágafellskirkja / ósoM 

6906766 / bogi@lagafellskirkja.is 8. nóvember 

12.000 kr 

[Þessum hluta skulu forráðamenn halda eftir til upplýsinga] 
Helgina 11. – 13. nóvember verður farið í hópferð með æskulýðsfélögum í 
Hallgríms, Árbæjar, Lágafells- og Seljakirkju (HÁLS) í Vindáshlíð. 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. (sjá neðar) 

Mæting er kl. 17:30 á bílastæði Lágafellskirkju & brottför stundvíslega kl. 17:45. 
Heimkoma er á sama stað á sunnudag kl. 12:45 að Lágafellskirkju. Kl. 13 hefst 
fjölskylduguðsþjónusta í Lágafellskirkju við hvetjum öll til að fjölmenna á. 

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. Íþróttahúsið verður 
opið og því gott að taka með sér íþróttaföt. Yfir helgina er fjölbreytt dagskrá 
bæði innan- og utandyra og þurfa þátttakendur að hafa klæðnað eftir því. 

Mikilvægt er að tilgreina á skráningarblaði eða láta leiðtoga 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.  

Tengiliður í þinni kirkju og fararstjóri hóps á mótinu: 
 

_________________________________  _____________________________ 
Æskulýðsfulltrúi     Kirkja/æskulýðsfélag 
 
____________________________________ _____________________________ 
Sími / netfang                                                                     Síðasti skráningardagur   
 
Mótsgjald upphæð: _________________ 
 

Bæði er hægt að koma með þátttökugjald í pening eða millifæra fyrir 
þriðjudaginn 8. mars. Ef millifæra: kt.: 710169-3229 Rkrn: 0315-26-010789 og 

senda kvittun á: bogi@lagafellskirkja.is 
 

Upplýsingasíða: https://www.lagafellskirkja.is/aeskulydshelgi-i-vindashlid/ 

mailto:bogi@lagafellskirkja.is
https://www.lagafellskirkja.is/aeskulydshelgi-i-vindashlid/
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