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Lýsi með myntu- og sítrónubragði
er ný vara frá Lýsi sem innheldur
omega-3 fitusýrurnar EPA og DHA
og er þar að auki auðugt af A-, Dog E-vítamínum.

Þökkum eftirfarandi
aðilum stuðning
við útgáfu þessa blaðs:
Akraneskirkja
Bústaðakirkja
Digraneskirkja
Dómkirkjan í Reykjavík
Grindavikurbær
Hafnarfjarðarkirkja
Hallgrímskirkja
Hvalsnessókn
Landakirkja
Lágafellskirkja
Lindakirkja
Seljakirkja
Staðarþurrkun Grindavík
Pípulagnir Elvars G Kristinssonar
Útskálakirkja

Verslun Einars Ólafssonar
Akranesi
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Ræstingar eru
heilbrigðismál
Í yfir 30 ár höfum við hjá Hreint lagt áherslu á gæði í
þjónustu til að stuðla að jákvæðu og heilsusamlegu
vinnuumhverfi hjá okkar viðskiptavinum.

OK

Reykjavík
Akureyri
Hveragerði
Selfoss
Akranes

og
band
m
a
s
u
Hafð ilboð fyrir
fáðu t rirtæki
þitt fy

000
589 5 nt.is
hrei
www.

2018

Skráning

hefst 1. mars 2018 kl. 13.00
og fer fram á

www.kfum.is

Greiðsluskilmálar:

KFUM og KFUK á Íslandi Holtavegi 28, 104 Reykjavík, sími 588 8899, kfum@kfum.is, www.kfum.is.
Prentun: ODDI umhverfisvottuð prentsmiðja. Upplag: 80.000 eintök. Birt með fyrirvara um prentvillur og ófyrirsjáanlegar breytingar.

Hægt er að skipta greiðslu
dvalargjalds hvort sem bókað
er á netinu eða á staðnum.

K FUM O G K FU K

Skráning í sumarstarf KFUM og KFUK
er gerð með eftirfarandi hætti:
Á heimasíðu félagsins www.kfum.is.
Með símtali til KFUM og KFUK í síma: 588-8899.
Á staðnum, á skrifstofu félagsins, Holtavegi 28.
Með tölvupósti í netfangið skraning@kfum.is.
(Ath! Skráning með tölvupósti er afgreidd í lok dags).

KFUM og KFUK
gerir miklar kröfur
til starfsmanna sinna
Það fylgir því mikil ábyrgð að vera starfsmaður í barna- og
unglingastarfi. KFUM og KFUK leggur mikið upp úr því
að starfsmenn félagsins séðu bæði hæfir og vel undirbúnir
fyrir starf sitt.
Öllu starfsfólki KFUM og KFUK er tryggður fjölbreyttur
undirbúningur með námskeiðum þar sem lögð er áhersla
á fræðslu um þroska barna og unglinga, skyndihjálp og
brunavarnir.
Starfsmenn KFUM og KFUK eru skyldugir að sækja
námskeiðið Verndum þau.
Starfað er eftir siðareglum Æskulýðsvettvangsins.
KFUM og KFUK hefur í áraraðir gert þær kröfur til
starfsmanna sinna að skila inn sakavottorði.
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Vatnaskógur
Vertu nú með upp í Vatnaskóg

KFUM OG KFUK

Vatnaskógur er við Eyrarvatn í
Svínadal í Hvalfjarðarsveit.
Vatnið, bátarnir, skógurinn og fjöllin
í kring veita óteljandi möguleika til
leikja og útiveru.
Á svæðinu er góð aðstaða
til íþróttaiðkunar, íþróttahús,
heitir pottar, fjórir grasvellir og
frjálsíþróttasvæði. Þar er að finna
skemmtileg leiktæki meðal annars
sérhannaða kassabíla.
Öll kvöld enda með kvöldvöku þar
sem brugðið er á leik og sungið við
raust. Auk þess er kafli úr Guðsorði
hugleiddur kvölds og morgna.
Í hvern flokk komast mest
95 þátttakendur.
FEÐGINAFLOKKUR
11. til 13. maí
Fyrir feður og dætur 6 ára og eldri
FEÐGAFLOKKUR
23. til 25. ágúst.
Fyrir feður og syni 6 ára og eldri
BIRKISKÁLI
- FYRSTA FLOKKS GISTING
Allir dvalargestir gista í Birkiskála
I og II en þar er öll aðstaða fyrsta
flokks.
SÆLUDAGAR FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA
Um verslunarmannahelgina
2. til 6. ágúst verður fjölskylduhátíðin Sæludagar í Vatnaskógi.
Hátíðin er öllum opin.
ÆVINTÝRAFLOKKAR
25. til 30. júní
14. til 19. júlí
Fyrir 12 til 14 ára
sem vilja upplifa öðruvísi og
spennandi sumarbúðaævintýri.
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GAURAFLOKKUR
8. til 12. júní
Fyrir 10 til 12 ára drengi með
ADHD og skyldar raskanir
BLANDAÐUR FLOKKUR
NY‘ tt
- Í FYRSTA SKIPTI
20. til 25. júní
Fyrir 11 til 13 ára drengi og stúlkur.
UNGLINGAFLOKKUR
7. til 12. ágúst
Fyrir 14 til 17 ára drengi og stúlkur.
HM í KNATTSPYRNU
Leikir frá HM í knattspyrnu verða
sýndir í beinni útsendingu, meðal
annars allir leikir Íslands.
ÁFRAM ÍSLAND!

HELGISTUND Í KAPELLUNNI
VATNASKÓGARKVÖLDVÖKUR
LEIKHÓPURINN „VILLIÖNDIN“
KOFAGERÐ ÚTI Í SKÓGI
SÖGUR

2018

FÓTBOLTASPIL
ÍÞRÓTTAHÚS LEIKIR
HEITIR POTTAR
HOPPUKASTALAR
STANGARTENNIS
GÖNGUFERÐIR
SANDSTRÖND
ÍSKALDUR HYLUR
HERMANNALEIKUR
FÓTBOLTI
FÚSSBALL
KÖRFUBOLTI

KFUM OG KFUK

ÁRABÁTAR
KANÓAR
HJÓLABÁTAR
VATNAFJÖR
VATNALEIKTÆKI
SMÍÐASTOFAN
SPJÓTKAST
VÍÐAVANGSHLAUP
KRINGLUKAST
KÚLUVARP
BORÐTENNIS
ÞYTHOKKÝ

Viðburður

Tímabil	Aldur

	Feðginaflokkur

11. – 13. maí

1. 	Gauraflokkur*

Y‘ tt

N

Dagar

6–99 (1919–2011)		

Verð
14.500 kr.

8. júní – 12. júní

10–12 (2006–2008)

5

46.900 kr.

2.	Flokkur

13. júní – 18. júní

9–11 (2007–2009)

6

54.300 kr.

3. 	Flokkur

19. júní – 24. júní

10–12 (2006–2008)

6

54.300 kr.

4. Ævintýraflokkur

25. júní – 30. júlí

12–14 (2004–2006)

6

54.300 kr.

5. 	Flokkur

2. júlí – 7. júlí

9–11 (2007–2009)

6

54.300 kr.

6. 	Flokkur

9. júlí – 13. júlí

10–12 (2006–2008)

5

46.900 kr.

7. Ævintýraflokkur

14. júlí – 19. júlí

12–14 (2004–2006)

6

54.300 kr.

8. 	Flokkur

20. júlí – 25. júlí

11–13 (2005–2007)

6

54.300 kr.

9. 	Flokkur

26. júlí – 31. júlí

10–12 (2006–2008)

6

54.300 kr.

14–17 (2001–2004)

6

54.300 kr.

6–99 (1919–2011)		

14.500 kr.

		Sæludagar fyrir alla fjölskylduna 2. ágúst – 6. ágúst
10. 	Unglingaflokkur

7. ágúst – 12. ágúst

12.	Feðgaflokkur

24. ágúst – 26. ágúst

13. Karlaflokkur

31. ág. – 2. sept.

18–99 (1919–2000)

12.500 kr.

Allir flokkar eru fyrir drengi en flokkar 8 og 10 eru fyrir öll börn á tilgreindum aldri.
* Sækja þarf um dvöl í Gauraflokki á þar til gerðu umsóknarformi sjá www.kfum.is
Rútugjald 3.000 kr. bætist við dvalargjaldið.

Beimur EHF

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
REYKJANESBÆ

5

2018

Vindáshlíð
Hlíðin mín fríða, heillandi skær

K FUM O G K FU K

Vindáshlíð í Kjós eru sumarbúðir
fyrir stúlkur á aldrinum 9–15 ára í um
það bil 45 km fjarlægð frá Reykjavík.
Skógurinn í kringum Vindáshlíð er
gróskumikill og gaman að skoða
hann og finna sinn uppáhaldsstað.
Aðstaða til útileikja er góð á svæðinu
og í íþróttahúsi til ýmissa innileikja.
Á hverjum degi er skipulögð útivera
en umhverfið býður upp á fjölmarga
möguleika og í hverjum flokki eru
bæði brennó- og íþróttakeppnir.
Daglega er veitt fræðsla um kristna
trú og Biblíuna, kenndar bænir og
sungnir söngvar. Á kvöldin skiptast
herbergin á að sjá um kvöldvöku
og þá er sungið hástöfum og
mikið hlegið. Á veislukvöldi sjá svo
foringjarnir um skemmtunina.
Í hverjum flokki geta 82 stelpur dvalið
í Vindáshlíð.

FACEBOOK OG INSTAGRAM
Endilega fylgist með starfi
Vindáshlíðar á Facebook og
Instagram.
UNGLINGAFLOKKUR
Flokkur fyrir stelpur á aldrinum
13-15 ára, 9.-14. júlí með
fjölbreyttri og skemmtilegri
dagskrá.
SKAPANDI STELPUR
Skapandi flokkur, 7.-11. ágúst,
þar sem er pláss fyrir alls konar
listsköpun!
‘

FORRITUNARFLOKKUR NYtt
Flokkur þar sem stúlkum á aldrinum
11-13 ára er kennd forritun og
aukin sjálfsmynd í samstarfi við
Skema, 23.-28. júlí.
MÆÐGNAFLOKKUR
Hinn sívinsæli mæðgnaflokkur
verður haldinn 7.–9. september.
Bjóddu dóttur þinni upp á
gæðastundir í yndislegu umhverfi.
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Viðburður
1. 	Flokkur

Tímabil	Aldur

Dagar

Verð

6. júní – 9. júní

9–11 (2009–2007)

4

32.900 kr.

2. Ævintýraflokkur

11. júní – 16. júní

12–14 (2006–2004)

6

49.900 kr.

3. 	Flokkur

18. júní – 23. júní

10–12 (2008–2006)

6

49.900 kr.

4. Ævintýraflokkur

25. júní – 30. júní

11–13 (2007–2005)

6

49.900 kr.

5. 	Flokkur

2. júlí – 7. júlí

9–11 (2009–2007)

6

49.900 kr.

6. 	Unglinga/óvissuflokkur

9. júlí – 14. júlí

13–15 (2005–2003)

6

49.900 kr.

7. 	Flokkur

16. júlí – 21. júlí

10–12 (2008–2006)

6

49.900 kr.

8. 	Forritunarflokkur

23. júlí – 28. júlí

11–13 (2007–2005)

6

49.900 kr.

9. 	Stelpur í stuði

30. júlí – 2. ágúst

10-12 (2008–2006)

4

32.900 kr.

7. ágúst – 11. ágúst

10-12 (2008–2006)

6

41.900 kr.

11. 	Flokkur

13. ágúst – 18. ágúst

9-11 (2009–2007)

6

49.900 kr.

12. Kvennaflokkur

24. ágúst – 26. ágúst

6–99 (1918–2012)

3

15.000 kr.

7. sept. – 9. sept.

6–99 (1918–2012)

3

10.000 kr.

10. 	Skapandi stelpur

13. Mæðgnaflokkur

APABRÚ
APARÓLA
BRENNÓKEPPNI
BÆNAKONUR
GÖNGUFERÐIR
HÁRGREIÐSLUKEPPNI
ÍÞRÓTTIR OG LEIKIR
KIRKJUFERÐ
KVÖLDVÖKUR
LEIKRIT
LEIKTÆKI INNI OG ÚTI
NÁTTFATAPARTÝ
SÖNGVAKEPPNI
VARÐELDUR
VEISLUKVÖLD
VINABÖND
HLÍÐARHLAUP
SPIL

K FUM O G K FU K

Rútugjald 2.300 kr. bætist við dvalargjaldið.
Kaffisala Vindáshlíðar verður sunnudaginn 19. ágúst.
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Ölver
Ölver í faðmi fjalla

Ölver stendur á fallegum stað
í nágrenni Hafnarfjalls, skammt
frá Borgarnesi. Þar er hver
dagur mikið ævintýri þar sem
skemmtilegir leikir, alls kyns
uppákomur og ómissandi hefðir
eru daglegt brauð. Alla daga
er hugleiðing úr Biblíunni og á
hverju kvöldi er kvöldvaka þar sem
stelpurnar skemmta hver annarri
og láta ljós sitt skína. Í Ölveri
dvelja allt að 45 stelpur í senn.

K FUM O G K FU K

HEITUR POTTUR
STÆRSTA HENGIRÚM
Á ÍSLANDI
NÁTTFATAPARTÝ
BRENNÓMÓT
FÁRÁNLEIKAR
HÆFILEIKASÝNING
APARÓLA
RATLEIKUR
GÖNGUFERÐIR
ÍÞRÓTTIR
VAÐA Í ÁNNI
BÁTURINN ABBADÍS

HÁRGREIÐSLU- OG
FÖRÐUNARKEPPNI
BÆNAKONUR
VEISLUKVÖLD
VINABÖND
SPIL
LEIKIR
DANS

SÖNGUR
LISTASMIÐJUR
ÚTIVIST
VÍDEÓKVÖLD
FÓTBOLTAVÖLLUR
MORGUNSTUND
KVÖLDVAKA
VINÁTTA

Keflavíkurkirkja
8
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FÓKUSFLOKKUR
Þriðja árið í röð verður
Fókusflokkur með áherslu á
sjálfseflingu, sjálfstraust og góð
samskipti. Uppbyggileg fræðsla,
hópmarkþjálfun, gagnræður og
skemmtileg verkefni. Viðurkenndir
markþjálfar hafa umsjón með
flokknum.
KVENNAFLOKKUR
Kvennaflokkur er fyrir allar konur
á aldrinum 18–118 ára. Góð
næring fyrir líkama, sál og anda.
Gönguferðir, uppbyggileg fræðsla,
slökun og kyrrð.

K FUM O G K FU K

PJAKKAFLOKKUR
Pjakkaflokkur er 4 daga flokkur
7.–10. júní fyrir 6–9 ára stráka.
Flokkurinn stendur frá fimmtudegi til
sunnudags og hentar vel fyrir stráka
sem aldrei hafa farið í sumarbúðir.
LISTAFLOKKUR
Lögð er áhersla á listir og skapandi
starf af ýmsu tagi.
KAFFISALA
Kaffisala Ölvers verður haldin
sunnudaginn 19. ágúst kl. 14–17.
Allir hjartanlega velkomnir!

Viðburður

1. Pjakkaflokkur fyrir stráka

Tímabil	Aldur

Dagar

Verð

7. júní – 10. júní

6–9 (2009–2012)

4

32.300 kr.

2. Ævintýraflokkur

12. júní – 18. júní

10–12 (2006–2008)

7

55.600 kr.

3. 	Listaflokkur

19. júní – 24. júní

9–12 (2006–2009)

6

49.800 kr.

4. 	Leikjaflokkur

25. júní – 29. júní

8–10 (2008–2010)

5

41.100 kr.

5. Ævintýraflokkur

2. júlí – 8. júlí

10–12 (2006–2008)

7

55.600 kr.

6. 	Leikjaflokkur

9. júlí – 13. júlí

8–10 (2007–2009)

5

41.100 kr.

7. 	Unglingaflokkur

16. júlí – 22. júlí

13–15 (2003–2005)

7

55.600 kr.

8. 	Fókusflokkur

24. júlí – 29. júlí

10–12 (2006–2008)

6

49.800 kr.

9. Krílaflokkur

30.júlí – 2. ágúst

6–8 (2010–2012)

4

32.300 kr.

7. ágúst – 12. ágúst

10–12 (2006–2008)

6

49.800 kr.

21. sept. – 23. sept.

18–118 (1918–2000)

3

15.500 kr.

10. Ævintýraflokkur
11. Kvennaflokkur
Rútugjald 3.000 kr. bætist við dvalargjaldið.
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Hólavatn
Hólavatn hefur hrifið mig nú

K FUM O G K FU K

Hólavatn er innarlega í Eyjafirði
í fallegu og spennandi umhverfi.
Dagskráin á Hólavatni er fjölbreytt
og skemmtileg og á hverju kvöldi
er fjörug kvöldvaka þar sem allir fá
að taka virkan þátt. Börnin dvelja
í rúmgóðum og nýjum 6–8 manna
herbergjum og öll aðstaða innandyra
er björt og snyrtileg. Einkunnarorð
Hólavatns eru ró í hjarta og gleði
í sál og lögð er áhersla á vináttu,
sköpunargleði og traust. Í hverjum
flokki dvelja 34 börn og tekið er á
móti börnum sem koma með flugi frá
Reykjavík á flugvellinum á Akureyri.
Rútugjald frá Akureyri er innifalið í
dvalargjaldi og reiknað er með öllum
í rútuna.

FRUMKVÖÐLAFLOKKUR
Frumkvöðlaflokkur 7.–9. júní er
þriggja daga flokkur fyrir 7–9 ára
krakka sem eru að stíga sín fyrstu
skref í sumarbúðum. Flokkurinn
endar á laugardegi og þann dag er
foreldrum og systkinum boðið að
koma og taka þátt í dagskránni.
LISTAFLOKKUR
í ListaflokkI er áhersla á alls
konar skapandi starf, tónlist,
dans, myndlist og föndur en að
sjálfsögðu eru kvöldvökur, bátar og
útivist á sínum stað.
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MEISTARAFLOKKUR
Meistaraflokkur er unglingaflokkur
þar sem safnast saman einvala lið
af meisturum. Ótrúlega pökkuð
dagskrá af endalausri skemmtun
og óvæntum uppákomum.
KAFFISALA
Árleg kaffisala Hólavatns
fer fram sunnudaginn 19. ágúst
kl. 14.30–17.00.
ALLIR HJARTANLEGA
VELKOMNIR

2018

Viðburður

1. 	Frumkvöðlaflokkur - bæði kyn

Tímabil	Aldur	dagar

Verð

7. júní – 9. júní

7 –9 (2009–2011)

3

26.100 kr.

2. Flokkur - stúlkur

12. júní – 16. júní

8–11 (2007–2010)

5

40.700 kr.

3. 	Flokkur - stúlkur

19. júní – 23. júní

8–11 (2007–2010)

5

40.700 kr.

4. 	Flokkur - strákar

26. júní – 30. júní

8–11 (2007–2010)

5

40.700 kr.

5. Ævintýraflokkur - strákar

3. júlí – 7. júlí

11–14 (2004–2007)

5

40.700 kr.

6. Ævintýraflokkur - stúlkur

10. júlí – 14. júlí

11–14 (2004–2007)

5

40.700 kr.

7. 	Listaflokkur - stúlkur

17. júlí – 21. júlí

9–12 (2006–2009)

5

40.700 kr.

8. Meistaraflokkur - bæði kyn

24. júlí – 28. júlí

13–16 (2002–2005)

5

40.700 kr.

HJÓLABÁTAR
ÁRABÁTAR
BUSL Í DRULLUVÍK
LEIKRIT
LEIKIR
HEIMSÓKN Á
SVEITABÆ
FURÐULEIKAR
FRISBEE GOLF
NÁTTÚRUSKOÐUN
FÓTBOLTI
LEIKTÆKI
VAÐA
VEIÐA
ÚTILEIKIR
STÍFLUGERÐ
TRAMPÓLÍN
KVÖLDVÖKUR
ÍÞRÓTTAKEPPNI
FJALLGÖNGUR
HJÓLABÍLAR

K FUM O G K FU K

Rútugjald frá Akureyri er innifalið í dvalargjaldi.
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Kaldársel
Oft ég í anda dvel, uppi við Kaldársel

Sumarbúðirnar í Kaldárseli standa
á ævintýralegum stað í hrauninu
fyrir ofan Hafnarfjörð. Þar taka
hugmyndaríkir foringjar og hressir
krakkar sig saman við að gera
hvern dag að skemmtilegri upplifun
og leikur náttúran í kring um Selið
þar stórt hlutverk. Í Kaldárseli er
lögð áhersla á vinskap, kærleika
og að hvert barn fái að njóta sín,
því öll erum við mikilvæg í augum
Guðs.

K FUM O G K FU K

Fylgist með okkur á Facebook
https://www.facebook.com/
Kaldarsel

LEIKJANÁMSKEIÐ Í KALDÁRSELI
Í SAMSTARFI VIÐ SELJAKIRKJU
Rúta fyrir leikjanámskeiðin leggur af
stað frá Seljakirkju kl 8:00 og stoppar
svo í Lækjarskóla um kl. 8:20.
Foreldrar sækja börnin daglega í
Kaldársel kl. 17.00.
Á fimmtudeginum fá börnin að vera
allan daginn og gista um nóttina.
Þetta er frábær sumarbúðaaðlögun
fyrir yngstu sumarbúðabörnin.
Á föstudeginum sækja foreldrar
börnin kl. 15:00.
Á leikjanámskeiðunum eins og
í öllum flokkum í Kaldárseli er
matur innifalinn í verði alla vikuna.
Kokkurinn okkar framreiðir hollan og
góðan heimilismat á hverjum degi.

Dæmi um dagskrá á
leikjanámskeiði
8:30

8:35
9:00
10:30

12:00
12:30
13:00
15:00
16:00
17:00
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Börnin koma með rútunni í
Kaldársel og mæta beint í
fánahyllingu.
Morgunverður (morgunkorn,
hafragrautur, brauð og álegg).
Samverustund, fræðsla, föndur,
spjall, söngur og bænir.
Frjáls tími ýmsilegt í boði t.d.
Útileikir.
Sullað í ánni.
Búleikir og virki í hrauninu.
íþróttaleikir í íþróttahúsi (eða úti á
fótboltavelli).
Föndur inni eða úti (fer eftir veðri).
Spil ofl.
Hádegismatur - t.d. lasagna,
kjötbollur eða fiskur.
Frjáls stund og undirbúningur
fyrir göngu.
Ganga t.d. hellaferð, fjallganga
eða ævintýraferð í Skógarlundinn.
Drekkutími heima eða nesti
í ævintýragöngu.
Hópleikir og frjáls tími.
Heimferð.

RÚTUFERÐIR
Rúta fyrir dvalarflokka leggur af stað
frá Lækjarskóla í Hafnarfirði
kl. 10.00. Foreldrar sækja börnin
á heimfarardegi kl. 15:00.

Viðburður

2018

HELLAFERÐIR
SULLAÐ Í ÁNNI
KOFASMÍÐI
DRULLUMALL
VARÐELDUR
GÖNGUFERÐIR
FJALLGANGA
KVÖLDVÖKUR
FÖNDUR
ÚTILEIKIR
LEIKRIT
BÚNINGAR OG
FURÐUFÖT
KASSABÍLAR
FURÐULEIKAR
FÓTBOLTI
LEIKIR Í ÍÞRÓTTAHÚSI

K FUM O G K FU K

VORHÁTÍÐ
Sunnudaginn 6. maí kl. 15:00–17:00
verður opið hús þar sem staðurinn er
kynntur. Í boði verða hoppukastalar,
leikir, andlitsmálun og léttar veitingar.
Tilvalið að koma og skoða hvað
Kaldársel hefur uppá að bjóða.
Allir velkomnir.
Ókeypis fjölskylduskemmtun!

Tímabil	Aldur	dagar Verð

1. 	Leikjanámskeið - bæði kyn

11. júní – 15. júní

6–9 (2008–2011)

5

23.100 kr.

2. 	Leikjanámskeið - bæði kyn

18. júní – 22. júní

6–9 (2008–2011)

5

23.100 kr.

3. Dvalarflokkur - bæði kyn

25. júní – 29. júní

8–11 (2006–2009)

5

34.600 kr.

4. 	Leikjanámskeið - bæði kyn

2. júlí – 6. júlí

6–9 (2008–2011)

5

23.100 kr.

5. 	Leikjanámskeið - bæði kyn

9. júlí – 13. júlí

6–9 (2008–2011)

5

23.100 kr.

6. 	Leikjanámskeið - bæði kyn

7. ágúst – 10. ágúst

6–9 (2005–2007)

4

18.500 kr.

7. 	Leikjanámskeið - bæði kyn

13. ágúst – 17. ágúst

6–9 (2008–2011)

5

23.100 kr.

		 Rútugjald og matur alla vikuna er innifalið í dvalargjaldi í öllum flokkum og leikjanámskeiðum.
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Leikjanámskeið
í kópavogi og keflavík
Leikjanámskeið
KFUM og KFUK

K FUM O G K FU K

Markmið leikjanámskeiðanna er að
bjóða börnum á aldrinum 6–9 ára
upp á metnaðarfullt sumarstarf þar
sem lögð er áhersla á aukinn þroska
líkama, sálar og anda. Mikið er lagt
upp úr því að mæta hverju barni á
eigin forsendum og því mikil áhersla
lögð á vináttu, kærleika, virðingu
hvert fyrir öðru og unnið með kristið
siðferði í hugsunum, orðum og
gjörðum.
Leikjanámskeiðin verða haldin í
Lindakirkju í Kópavogi og í Hátúni
36 í Reykjanesbæ.

Skemmtilegir
dagar

Á hverjum degi er boðið upp
á skemmtilega, vandaða og
fjölbreyttra dagskrá. Má þar nefna
útivist, föndur, íþróttir, leiki, ferðir
og fræðslu um lífið og tilveruna út
frá kristilegu sjónarmiði. Lögð er
áhersla á að hvert barn fái að njóta
sín sem best við leiki og störf.
Námskeiðin standa frá
kl. 9:00-16:00. Húsin opna kl. 8:30.
Börnin hafa sjálf með sér nesti.

leikjanámskeið KFUM og KFUK 2018
Fyrir 6–9 ára
Lindakirkja, Kópavogi
1. Námskeið

4.– 8. júní

5 dagar

13.600 kr.

2. Námskeið

11. – 15. júní

5 dagar

13.600 kr.

3. Námskeið

18. – 22. júní

5 dagar

13.600 kr.

4. Námskeið

25. – 29. júní

5 dagar

13.600 kr.

5. Námskeið

2. – 6. júlí

5 dagar

13.600 kr.

Hámarksfjöldi á hvert námskeið eru 25 börn

Digraneskirkja, Kópavogi
1. Námskeið

4.– 8. júní

5 dagar

13.600 kr.

2. Námskeið

11. – 15. júní

5 dagar

13.600 kr.

3. Námskeið

18. – 22. júní

5 dagar

13.600 kr.

4. Námskeið

25. – 29. júní

5 dagar

13.600 kr.

5. Námskeið

2. – 6. júlí

5 dagar

13.600 kr.

Hámarksfjöldi á hvert námskeið eru 25 börn

Hátún 36, Reykjanesbæ
1. Námskeið

5. – 8. júní

4 dagar

10.000 kr.

2. Námskeið

11. – 15. júní

5 dagar

12.000 kr.

3. Námskeið

18. – 22. júní

5 dagar

12.000 kr.

4. Námskeið

25. – 29. júní

5 dagar

12.000 kr.

Hámarksfjöldi á hvert námskeið eru 20 börn
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„Yndislegur staður að vera á, dásamlegt
umhverfi, vingjarnlegt fólk, eitthvað fyrir alla”
- Sæludagagestur

Sæludagar

í vatnaskógi
um verslunarmannahelgina
Fjölskylduhátíð og opið hús er í Vatnaskógi um
verslunarmannahelgina. Þangað mæta m.a.
sumarbúðabörn með fjölskyldur sínar og njóta staðarins
og fjölbreyttrar dagskrár í umsjón sumarbúðastarfsfólks.

