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Fundur	stjórnar	ÆSK	6.	Nóvember	2017	í	Neskirkju	 

Mættir:	Eva	Björk,		Ása	Laufey,	Sigurður	Óskar,	Katrıń	Helga,	Daníel	Ágúst,	Bjarni	Heiðar	
og	Jónína	Sif.	

Næsta landsmót   

Á Egilsstöðum. Yfirskriftin: liffa og leika. Til að rjúfa félagslega einangrun á tækniöld. 

Hvernig getur maður rofið vítahringinn með því að leika sér. 

Til dæmis byrja hvern dag á hópeflisleikjum. Bæði til að mynda tengsl innan hóps og utan 
hóps. 

Hugmynd, í aðdraganda mótsins; alþjóðlegt leiðtogamót/námskeið.  

Við erum gerð til að vera í félagslegum samskiptum. Sumir hafa náð að rjúfa félagslega 
einangrun með því að nota tæknina.  

Laugardagurinn yrði leikjastöðvar. „Messy church“ fyrirkomulag aftur. Hálftíma „slot“. Til 
undirbúnings fyrir landsmót þá er hægt að setja upp samverur og senda á leiðtoga þar sem 
leikreglurnar eru settar fram. Þá koma þátttakendur og leiðtogar á landsmótið þar sem þau 
hafa þegar lært leikina sem við förum í.  

Spurning um að fá Nexus með okkur í lið. Björn hennar Öddu Steinu er í LARP-i. Er LARP 
hugmynd sem gæti gengið ?  

Da Vinci Code pælingar – einn hluti hreyfileiki, einn hluti spilaleikir (LARP), einn hluti 
„mind games“ ráðgátuleikir, svo eru íþróttaleikir (tappabolti og gaga-ball, víkingaskotbolti 
(jónína sif..)og fleira..) 

Fræðslan: Náungakærleikur, láta sér náungan varða. Hver er ég sem einstaklingur? Hverjir eru 
mínir styrkleikar, við erum öll með okkar styrkleika.  

Af hverju berum við okkur alltaf saman við aðra. Og tölum okkur niður af því að við erum 
kannski ekki með þá styrkleika sem við sjáum í öðrum. Eigum við kannski erfitt með að sjá 
okkar eigin styrkleika? 

Tala við íþróttakennara – einn sem var með leikjabanka, spurning með íþróttakennsluna á 
Laugavatni.  

Námskeið nær Landsmóti, með leiðtogum þar sem farið verður í leiki til dæmis og annað 
sem tengist landsmóti. 

Þurfum að kanna hvort það sé einhver sem getur tekið að sér að sjá um matinn. Til dæmis 
kvenfélag eða eitthvað álíka sem væri þá um leið að styrkja félagasamtök sem er að gera góða 
hluti í sínu nærsamfélagi. 

Tæknimál: Er einhver aðili á svæðinu sem getur séð um tæknimálin ? 

Vetrarfríshelgin fyrir austan er sú tímasetning sem við viljum helst, til að fá skólastofurnar 
fyrr. Þá er líka hægt að bjóða uppá það ef einhver vill koma fyrr og nota frjálsan tíma.  

Varðandi námskeið leiðtoga eftir áramót: Finna staðsetningu fyrir námskeiðið. 
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Byrjun sumarsins er líklega heppilegri tímasetning. Alþjóðlegt námskeið í haust með áherslu á 
leiki og leikjafræði.  

Kaldársel, vinasetrið, lækjarbotnar, úlfljótsvatni, Skálholt,  

 

	


