
 

 TTT-mót ÆSKÞ - Vindáshlíð - 8. - 9. apríl 2011 

Dagskrá mótsins 

Hvar er mótið? 
Vindáshlíð í Kjós 

 

Hvaðan fer rútan? 
Frá Árbæjarkirkju 

Ath. rútukostnaður ekki 
innifalinn í verði. 

Föstudagur 
kl. 17  Leggja af stað frá Árbæjarkirkju 
kl. 19  Matur - 
   skrá niður skemmtiatriði á kvöldvökuna 
kl. 20.30  Kvöldvaka 
   Kvöldkaffi 
kl. 23  Kyrrðarstund 
kl. 24  Ró 
 

Laugardagur 
kl. 9   Allir að vakna 
kl. 9.30  Morgunverður 
kl. 10  Morgunstund 
   Frjálstími 
kl. 12  Matur 
kl. 13  Spurningarkeppni, brennó og frjálst 
kl. 14.30  Drekkutími 
kl. 15  Brottför 

Farið verður í Vindáshlíð í Kjós.  Lagt af stað frá Árbæjarkirkju 
á föstudeginum kl. 17 og komið verður til baka á 
laugardeginum um kl. 16. 
Dagskráin er góð og skemmtileg enda býður staðurinn upp á 
ýmsa möguleika. 
Verð fyrir hvert barn í ferðina er kr. 3500 og er innifalið í því 
GISTING OG MATUR  ALLAN TÍMANN.  Leyfilegt er að taka 
með örlítið af sælgæti og gosi en gæta skal hófs í því. 

 
ÞEMA:  “Ég er hermaður Krists”.  Allir eru 
mjög mikilvægir sem lærisveinar Jesú og allir 
geta gert mikið gagn. 
 

ÆSKÞ 



- Allir eiga að fá að njóta dvalarinnar.  Þess vegna berum við virðingu fyrir 
hvert öðru og kappkostum að auðsýna tillitssemi í öllum samskiptum. 

- Við göngum vel um húsnæðið og aðra hluti.  Sú venja ríkir í Vindáshlíð 
að ef einhver verður valdur að tjóni þá bætir viðkomandi það. 

- Staðurinn er friðlýst skógræktarsvæði.  Það er því mikilvægt að um 
skóginn sé gengið af nærgætni og þess gætt að kasta ekki rusli á 
víðavangi. 

- Við hjálpumst að við frágang eftir matartíma og hreinsum til í 
herbergjum áður en við yfirgefum staðinn. 

- Mikilvægt er að allir virði auglýsta kvöldró. 

- Skyldumæting er á allar stundir mótsins. 

 

* “Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim 
gjöra” 

* Hlýða leiðtogum og aðstoðarleiðtogum í einu og öllu. 

    LEYFISBRÉF Reglur 

 

Ég undirrituð/aður leyfi (nafn þátttakanda): 
 
_______________________________________________________________ 
 
Kennitala þátttakanda:____________________________________________ 
 
að fara í ferðalag með TTT. 
 
Heimasími þátttakanda:___________________________________________ 
 
Nafn og undirskrift forráðamanns: 
 
_______________________________________________________________ 
 
Sími (á meðan á móti stendur:_____________________________________ 
 
Heimili: _________________________________________________________ 
 
 
 

Upplýsingar um farangur: 
Sæng/svefnpoki, lak, koddi 
Hlý föt og húfa 
Hlífðarföt 
Kuldaskór/stígvél 
Inniskór 
Inniíþróttaskór 
Náttföt, tannbursti, tannkrem 

SKEMMTIATRIÐI 
 
MIKIÐ AF GÓÐU SKAPI 
 
ÞOLINMÆÐI 
    TILLITSSEMI 

ÆSKÞ 

 


