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Fréttabréf
KFUM og KFUK

1. tölublað janúar 2021

Tveir jólaflokkar haldnir í Vindáshlíð á aðventunni
Nauðsynlegar endurbætur í Kaldárseli
Aðalfundur YMCA Europe fór fram sem fjarfundur
Basar KFUK var breytt í netverslun
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FRÉTTABRÉF KFUM OG KFUK 1. tbl. 2021.
Útgefandi: KFUM og KFUK á Íslandi, Holtavegi 28, 
104 Reykjavík. Sími 588 8899. 
Ábyrgðarmaður: Tómas Torfason. 
Prentun: Svansprent. Ljósmyndir í blaðinu eru flestar teknar 
af starfsfólki og félagsfólki KFUM og KFUK. 
Félagið þakkar þeim fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg við 
útgáfu þessa blaðs.  

Viltu leggja starfi 
KFUM og KFUK lið?
Hægt er að leggja félaginu lið með ýmsum 
hætti. Þú getur haft samband með því að senda 
póst á skrifstofa@kfum.is og við finnum verkefni 
sem þarf að vinna og hentar þér. Einnig má 
leggja fjármálunum lið með því að leggja inn á 
viðeigandi reikning hér að neðan.

KFUM og KFUK á Íslandi
kt. 690169-0889
Rekstrarsjóður 525-26-678899

Vatnaskógur kt. 521182-0169
Rekstrarsjóður 11-26-10616
Nýbygging 117-05-189120
Kapellusjóður 101-05-192975

Vindáshlíð kt. 590379-0429
Rekstrarsjóður 515-26-163800

Ölver kt. 420369-6119
Rekstrarsjóður 552-26-422
Sveinusjóður 701-05-302000

Hólavatn kt. 510178-1659
Rekstrarsjóður 565-26-30525

Kaldársel kt. 480883-0209
Rekstrarsjóður 545-26-9111
Framkvæmdasjóður 515-14-404800

KFUM og KFUK á Suðurnesjum
kt. 650681-0379
Rekstrarsjóður 121-26-3385

KFUM og KFUK á Akureyri
kt. 690169-3049
Rekstrarsjóður 302-26-50031

Leikskóli KFUM og KFUK 
kt. 590176-0369
Rekstrarsjóður 525-26-3734

Á fordæmalausum tímum
Sú hefð hefur ríkt hjá okkur í KFUM og KFUK að gefa út fréttabréf félagsins 
öðru hvoru megin við áramótin.  Það eru fín tímamót til að segja frá 
markverðu starfi félagsins á haustmisserinu og auglýsa um leið dagskrá og 
viðburði vormisseris.

Þetta er svolítið sérstakt í ár.  Vegna Covid19 höfum við þurft að fella 
niður mikið af starfi félagsins.  Við getum því ekki sagt frá haustmóti 
æskulýðsstarfsins, fjölsóttum fermingarnámskeiðum í Vatnaskógi, 
kórastarfi, aðventuhátíð eða öðru blómlegu félagsstarfi, sem vegna 
samkomutakmarkana varð því miður að fella niður.

En við segjum frá því hvernig Basar KFUK var breytt í netverslun, hvernig 
eftir sem áður tókst að senda vel á fimmta þúsund jólagjafir í skókössum til 
Úkraínu, frá vel heppnuðum jólaflokkum í Vindáshlíð og hvernig aðalfundur 
YMCA Europe fór fram á netinu.

Við gerum ekki þá kröfu til sjálfboðaliða okkar að skipuleggja og auglýsa 
viðburði á vormisseri fyrr en ljóst verður að hægt verði að halda þá.  Engu að 
síður kynnum við viðburði í leiðtogaþjálfun og æskulýðsstarfi félagsins í von 
um að samkomutakmarkanir gefi okkur svigrúm til að halda úti starfi fyrir þann 
aldurshóp.

Öll svona röskun á starfi er dýr, bæði í tíma og starfskröftum þeirra sem leggja 
sitt af mörkum, en einnig í krónum og aurum.  Fastur rekstrarkostnaður hjá 
félaginu sjálfu og starfsstöðvum þess hverfur ekki þó svo að hópar afbóki eða 
starfsemi sé felld niður.  Því er rétt að minna á reikningsnúmerin hér á síðunni, 
hafi fólk tök á að leggja starfinu lið með þeim hætti.

Ég vil nota tækifærið og koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sjálfboðaliða 
sem sinna ólíkum hlutverkum innan félagsins og til starfsmanna félagsins fyrir 
þrautseigju og lausnarmiðaða hugsun á skrýtnum tímum.  Á svona tímum 
kemur sterkt fram hvað félagið okkar hefur á að skipa góðum mannskap.  
Þúsund þakkir fyrir ykkar framlag.

Nýtt ár er hafið, sól fer hækkandi og starfið í félaginu okkar kemst senn í 
eðlilegt horf.

Tómas Torfason, 
framkvæmdastjóri 
KFUM og KFUK 
á Íslandi

Forsíðumyndin er tekin í jólaflokki sem haldinn var í Vindáshlíð á aðventunni.  Sjá nánar á bls. 8.
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Eindagi félagsgjalda 
var 1. desember
Við viljum minna félagsfólk á að eindagi 
ógreiddra félagsgjalda var 1. desember sl. en 
greiðsluseðlar voru sendir út fyrr á árinu. 
Við hvetjum alla til þess að greiða félagsgjöldin, 
enda eru þau mikilvægur hluti af fjárhag 
félagsins.
Áríðandi er að félagsfólk greiði félagsgjöldin.  
Þau eru ekki aðeins tekjur sem gert er ráð fyrir 
í áætlunum, heldur fylgja þeim einnig öflug 
hvatning til þess breiða hóps sem vinnur að 
framgangi félagsins.  

Vegna sóttvarna og samkomutakmarkana 
stóð basarnefnd KFUK frammi fyrir nýjum 
áskorunum. Ljóst var að ekki yrði hægt að halda 
árlegan Basar KFUK með hefðbundnu sniði í lok 
nóvember, eins og gert hefur verið til fjölda ára.
Því setti nefndin upp tímabundna vefverslun á 
netfanginu www.basarkfuk.com.  Verslunin var 
opin í eina viku, 28. nóvember til 5. desember 
og var salan umfram væntingar.
Á boðstólum var mikið úrval af fallegum 
heimagerðum vörum, hannyrðum og jólaskrauti.
En því miður var ekki hægt að hafa bakkelsi 
eða smákökur þetta árið, né heldur kakó- og 
vöfflusölu, eins og hefur verið í boði á basarnum 
síðustu ár.

Basar KFUK var 
breytt í netverslun

Þessir fordæmalausu tímar haft mikil áhrif 
á æskulýðsstarf KFUM og KFUK og hafa 
áskoranir verið margar í vetur.  Leggja þurfti 
niður hefðbundið starf um tíma og hætta þurfti 
við viðburði og mót.  Þegar hægt var að halda 
samverur varð að huga að fjarlægð, sóttvörnum 
o.fl.
Því hafa verið farnar nýjar leiðir og dagskrá 
endurskipulögð.  Engir hafa setið auðum 
höndum.  Í sumum æskulýðsdeildum hafa verið 
rafrænar samverur þar sem ýmist hafa verið 
spilaðir leikir á netinu, farið í spurningakeppni 
eða í rabb-hitting. Á sama tíma fengu 
aðrir leiðtogar það verkefni að taka saman 
leikjahandbók sem kemur að notum í starfinu á 
komandi misserum.

Allir leiðtogar bíða þó spenntir eftir því að þetta 
ástand taki enda og hægt verði að starfrækja 
æskulýðsstarfið með hefðbundnu sniði án 
Covid-takmarkana.

Æskulýðsstarfið 
á tímum heimsfaraldurs

Haustmánuðir hafa ávallt verið annasamir í 
Vatnaskógi. Öllu jafna er staðurinn þéttsetinn 
á þeim árstíma.  Fermingarnámskeið hafa 
verið starfrækt á virkum dögum og allar helgar 
bókaðar undir viðburði.  Því var öðruvísi farið í 
haust, en frá því í byrjun október hefur allt starf 
legið niðri vegna tilmæla sóttvarnaryfirvalda.  Þar 
að auki raskaðist dagskrá í ágúst og september 
vegna afbókana hópa og viðburða.

Það er ljóst að þetta mun hafa umtalsverð áhrif 
á reksturinn.  Til að mæta miklu tekjutapi bauð 
stjórn Vatnaskógar velunnurum að styðja við 
starfið á þessum erfiðu tímum með framlagi, 
eða jólagjöf til Vatnaskógar með einum smelli 
á netinu. Margir tóku við sér og tóku þátt og 
studdu við starfið með þessum hætti. Vilja 
Skógarmenn færa þeim kærar þakkir fyrir 
stuðninginn.

Mikið tekjufall í Vatnaskógi
vegna samkomutakmarkana í haust

Engin starfsemi hefur verið í Vatnaskógi frá því í byrjun október.  Hefur það mikil áhrif á reksturinn.
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Leiðtogar í starfi KFUM og KFUK hafa tekið 
saman möppu með 40 leikjum til að nota 
í deildarstarfi og sumarbúðum félagsins á 
árinu 2021. Leikirnir eru fjölbreyttir eins og 
þeir eru margir, allt frá hópeflisleikjum til 
mannréttindakennslu í leikjaformi. Fyrir hvern 
leik eru útskýrð markmið leiksins og síðan fylgir 
einföld útskýring á framkvæmd hans. Hver 
leikur endar síðan á nokkrum spurningum sem 
hægt er að spyrja þátttakendur um til þess að 
draga fram lærdóminn sem ætlaður er. Valdir 
voru leikir sem leiðtogar hafa notast við í starfinu 
okkar og einnig var leitast eftir að finna nýja 
á veraldarvefnum. Þá var lögð áhersla á við 
hönnun og framsetningu möppunnar að auðvelt 
væri að bæta við leikjum og skipta út efni ef 
þarf. Verkefnið er unnið af æskulýðsfulltrúum og 
leiðtogum í starfi KFUM og KFUK á Íslandi.

Ný leikjabók
fyrir barna- 
og unglingastarf 
KFUM og KFUK

Þrátt fyrir samkomutakmarkanir tókst að safna í fullan gám af jólagjöfum til bágstaddra barna í Úkraínu.

Verkefnið Jól í skókassa fór fram í 17. sinn í 
haust. Stjórn verkefnisins hafði áhyggjur af því 
að ástandið í samfélaginu hefði neikvæð áhrif og 
að pakkarnir yrðu áberandi færri í ár.  Sú varð 
ekki raunin, en alls söfnuðust 4.382 pakkar sem 
er aðeins 270 pökkum færra en í fyrra. 
Vegna sóttvarna og samkomutakmarkana þurfti 
stjórn verkefnisins að endurskipuleggja alla 
verkferla við móttöku og  yfirferð kassanna sem 
bárust. Þar sem eingöngu tíu manns gátu verið í 
húsinu á sama tíma, voru settar upp vaktir sem 
sjálfboðaliðar skiptu með sér.

Fullur gámur af gjöfum var sendur til KFUM í 
Úkraínu.  Að þessu sinni er því miður ekki hægt 
að senda fulltrúa frá félaginu til Úkraínu til að 
vera með í útdeilingu gjafanna, líkt og gert hefur 
verið síðustu 16 ár. 
Við erum þakklát þeim þúsundum einstaklinga 
sem tóku þátt í að gefa börnum og unglingum 
sem búa við erfiðar aðstæður í Úkraínu 
jólapakka þessi jól. 
Fræðast má um verkefnið Jól í skókassa á 
heimasíðunni www.skokassar.is.

Jól í skókassa:

4.382 jólagjafir til Úkraínu

Vindáshlíð kveður Fellin eftir 50 ár!
Í haust kvöddu hlíðarmeyjar Fellin, sem hafa staðið í Vindáshlíð í 50 ár.  Fellin stóðu mitt á milli skálans og kirkjunnar og voru lengst af notuð sem 
svefnaðstaða fyrir hluta af starfsfólki sumarbúðanna. Forstöðukonur, ráðskonur og foringjar nýttu sér þessa aðstöðu á sumrin, en húsið var einnig 
notað af mismunandi hópum allan ársins hring. Fellin voru byggð úr svefnskálum sem keyptir voru frá Búrfellsvirkjun árið 1970. Síðustu árin hafa 
Fellin ekki verið nýtt til gistingar, enda húsakosturinn orðinn lélegur og mygluskemmdir komnar fram.
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Nauðsynlegar endurbætur 
í Kaldárseli
Í haust var kominn tími á nauðsynlegt viðhald 
í austurhluta skálans í Kaldárseli. Alvarlegar 
rakaskemmdir höfðu komið í ljós og mikill kuldi 
var í húsinu. Síðastliðið ár hefur starfsleyfi fyrir 
sumarbúðum í Kaldárseli verið á undanþágu frá 
Hollustuvernd vegna þessa.
Framkvæmdin er á neðri hæðinni og felst í að 
endurnýja glugga og hurðir, bæta einangrun, 
og hitakerfi.  Samhliða eru útbúin fjögur ný 
sex til sjö manna herbergi fyrir dvalargesti og 
eitt starfsmannaherbergi í rými sem áður var 
fatahengi, 20 manna svefnsalur og geymsla. 
Jafnframt eru brunavarnir og aðgengi fyrir 
hreyfihamlaða bætt til muna.  

Verkið varð umfangsmeira en lagt var upp með 
í byrjun.  Kostnaðaráætlun er rúmar 21 milljón.  
Kaldársel á um 12 milljónir  kr. í sjóði.  Því bíður 
stjórnar Kaldársels það vandasama verk að afla 
9 milljóna kr. til að ná endum saman.

Þeir sem hafa tök á að leggja Kaldárseli lið 
er bent á framkvæmdasjóð Kaldársels:  
515-14-404800 kt. 480883-0209

Mjög góð þátttaka hefur verið í starfi Kaldársels 
síðustu ár sem þakka má góðu skipulagi 
og mikilli sjálfboðavinnu.  Síðasta sumar 
dvöldu 338 börn í Kaldárseli. Nýtingarhlutfall í 
dvalaflokkum og námskeiðum síðustu ára hefur 
verið 97-100%.

Grunnteikning af rýminu sem verið er að endurnýja í 
Kaldárseli, eins og það mun líta út eftir breytingar.

Skálinn í Kaldárseli.  Rauði ramminn markar það svæði sem verið er að endurnýja í húsinu.  
Myndin var tekin á vorhátíð í Kaldárseli 2019.

Vegna samkomutakmarkana á haustmisseri 
þurfti að fresta námskeiðinu Hetjan ÉG! 
Ákveðið var að nýta tímann í frekari framþróun 
á verkefninu, m.a. í handbókargerð fyrir 
leiðbeinendur námskeiðisins.
Þar sem námskeiðið miðar sérstaklega að því 
að efla félagsfærni, sjálfsmynd og samvinnu 
þátttakenda þarf að huga að ýmsum þáttum.
Í handbókinni eru útskýrð markmið og skipulag 
hverrar samveru, biblíusaga og hugleiðing.  
Þá eru allar samverur endaðar á svokallaðri 
hetjubæn.

Unnið að 
framþróun á 
námskeiðinu 
Hetjan ÉG!

Unnur Ýr Kristinsdóttir verkefnastjóri 
æskulýðssviðs KFUM og KFUK, sr. Guðni 
Már Harðarson og sr. Helga Kolbeinsdóttir 
hafa unnið hörðum höndum við vinnu 
handbókarinnar en hafa fengið aðstoð frá 
öðrum sérfræðingum. Lögð er áhersla á að 
hönnun og framsetning handbókarinnar verði 
auðlesin fyrir leiðbeinendur og að auðvelt verði 
að bæta við efni ef þess þarf. 

Teymið að störfum. Með Unni Ýr Kristinsdóttur eru 
Helga Kolbeinsdóttir og Guðni Már Harðarson að 
vinna að framþróun námskeiðanna Hetjan ÉG!
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Á hverju ári fær KFUM og KFUK á Íslandi 
mikinn fjölda fólks til starfa í sumarbúðum og 
á leikjanámskeiðum félagsins. Um er að ræða 
spennandi, gefandi og umfram allt fjölbreytt 
störf í Kaldárseli, Ölveri, Vatnaskógi, Vindáshlíð 
og á Hólavatni, ásamt leikjanámskeiðum á 
höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ.

Starf KFUM og KFUK er kristilegt hugsjóna-, 
mannræktar- og æskulýðsstarf.  Með því að 
starfa í sumarbúðum er viðkomandi að taka þátt 
í félagsstarfi og leggja hugsjónastarfi lið með 
framlagi sínu.  Því er mikilvægt að starfsmaður 
eigi samleið með þeirri hugsjón.

Þátttaka í starfi KFUM og KFUK og 
sumarbúðum félagsins er að stærstum 
hluta sjálfboðastarf. Félagið hefur þó tök á 
að umbuna þeim sem starfa í skipulögðum 
dvalarflokkum sumarbúðanna með 

launagreiðslum. Aðilum er þó ljóst að sú umbun 
kann að vera lægri en samið hefur verið um í 
kjarasamningum á almennum vinnumarkaði, 
einkum ef tekið er tillit til vinnutíma.

Til að gegna launuðu starfi hjá KFUM og KFUK, 
þarf viðkomandi að hafa náð 18 ára aldri, hafa 

Sumarstörf 2021
Umsóknarfrestur er til 
15. febrúar næstkomandi 
með rafrænum 
umsóknareyðublöðum sem 
hægt er að nálgast á vefsíðu 
KFUM og KFUK (http://
www.kfum.is/starfsfolk/
sumarstorf/)

hreint sakavottorð og hafa sótt Verndum þau 
-námskeiðið í barnavernd.  Að auki gerir KFUM 
og KFUK kröfur til starfsmanna sinna að hafa 
sótt námskeið í brunavörnum og skyndihjálp 
sem haldið er á hverju vori.  

Unglingar undir 18 ára aldri geta sótt um að 
gerast aðstoðarforingjar í sumarbúðunum. 
Aðstoðarforingjar eru í sjálfboðastarfi og í raun 
ókeypis leiðtogaþjálfun á vettvangi starfsins.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar næstkomandi 
með rafrænum umsóknareyðublöðum sem 
hægt er að nálgast á vefsíðu KFUM og KFUK 
(http://www.kfum.is/starfsfolk/sumarstorf/).

Öllum er frjálst að sækja um. Skilyrði er fyrir 
ráðningu að umsækjandi samþykki að leitað 
verði upplýsinga um umsækjanda hjá Sakaskrá 
ríkisins. Þegar val stendur á milli tveggja jafn 
hæfra einstaklinga, njóta þau forgangs sem taka 
virkan þátt sem leiðtogar í vetrarstarfi KFUM 
og KFUK og/eða hafa lokið leiðtogaþjálfun 
félagsins. 

Þeir umsækjendur sem fá vinnu eru um leið að 
samþykkja að sækja námskeið fyrir starfsfólk 
sumarbúða. Námskeiðin eru nauðsynleg 
forsenda þess að starfa í sumarbúðum KFUM 
og KFUK. Fyrir þá sem hafa áður starfað 
í sumarbúðum KFUM og KFUK er einnig 
mikilvægt að sækja slík námskeið árlega.

Nánari upplýsingar má fá hjá skrifstofu KFUM og 
KFUK, Holtavegi 28, Reykjavík í síma 588-8899.
Athugið: Þeir sem sækja um starf hjá fleirum en 
einum sumarbúðum þurfa að fylla sérstaklega 
út umsóknareyðublað fyrir hverjar og einar 
sumarbúðir (og leikjanámskeið) sem þeir sækja 
um starf hjá.

Persónuvernd: Umsóknir eru skráðar í 
gagnabanka á vefsíðu KFUM og KFUK sem 
vefumsjónaraðilar síðunnar hafa aðgang 
að. Stjórn viðkomandi starfsstöðvar mun 
geta nálgast gögnin í gagnabankanum 
og hlaðið þeim niður til prentunar. Öllum 
umsóknargögnum í gagnabankanum verður eytt 
þegar ráðningum er lokið. 

Hólavatn - flokkaskrá sumarið 2021
Flokkur Dags. Dagar Aldur
1. Frumkvöðlaflokkur – öll kyn 10.–12. júní 3 7–9 ára
2. Flokkur – stúlkur 14.–18. júní  5 8–10 ára
3. Flokkur – drengir  21.–25. júní  5 8–10 ára 
4. Flokkur – stúlkur 28. júní–2. júlí 5 9–11 ára
5. Flokkur – drengir 5.–9. júlí   5  9–11 ára
6. Flokkur – Öll kyn 12.–16. júlí  5 11–13 ára
7. Ævintýraflokkur – Öll kyn 19.–23. júlí  5 12–14 ára
8. Meistaraflokkur – Öll kyn 26.–30. júlí  5 14–16 ára
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Vatnaskógur - flokkaská sumarið 2021
Flokkur Dags. Dagar Aldur Yfirskrift
1. flokkur         9.–13. júní    5 10–12 ára      Gauraflokkur 
2. flokkur          14.–18. júní    5 9–11 ára       
3. flokkur         19.–24. júní    6 10–12 ára       
4. flokkur         25.–30. júní 6 12–14 ára  Ævintýraflokkur I
5. flokkur         1.–5. júlí         5 9–11 ára  
6. flokkur         6.–10. júlí       5 10–12 ára   
7. flokkur         11.–16. júlí      6 12–14 ára  Ævintýraflokkur II
8. flokkur        17.–22. júlí    6 11–13 ára Öll kyn 
9. flokkur      23.–27. júlí 5 10–12 ára 
Sæludagar 29. júlí–2. ágúst    Fyrir alla fjölskylduna 
10. flokkur  3.–8. ágúst 6 14–17 ára  Unglingaflokkur - öll kyn
11. flokkur     9.–13. ágúst 5 9–11 ára 
12. flokkur      13.–15.ágúst       2 6–99 ára  Feðgaflokkur I 
13. flokkur     27.–19. ágúst 2 6–99 ára Feðgaflokkur II
14. flokkur      3.–5. september 2 18–99 ára  Karlaflokkur

Vindáshlíð - flokkaskrá sumariði 2021
Flokkur Dags. Dagar Aldur Yfirskrift
1. flokkur  10.–13. júní 4 9–11 ára   
2. flokkur 14.–19.júni 6 11–13 ára Ævintýraflokkur I 
3. flokkur 21.–26. júní 6 10–12 ára 
4. flokkur 28.júní–3. júlí 6 12–14 ára  Ævintýraflokkur II 
5. flokkur 5.–10. júlí 6 9–11 ára  
6. flokkur 12.–17.júlí 6 10–12 ára  
7. flokkur 19.–24.júlí 6 11–13 ára  Ævintýraflokkur III 
8. flokkur 25.–29. júlí 5 13–16 ára Unglingaflokkur/óvissufl. 
9. flokkur 3.–7. ágúst  5 9–11 ára 
10. flokkur 9.–14. ágúst 6 11–13 ára  Ævintýraflokkur IV 
11. flokkur 3.–5. sept. 3  Mæðgnaflokkur
12. flokkur 10.–12. sept 3  Kvennaflokkur

Ölver – flokkaskrá sumarið 2021
Flokkur Dags. Dagar Aldur Yfirskrift
1. flokkur 10.–13. júní 4 10–12 ára Stelpur í stuði
2. flokkur 14.–20. júní 7 10–12 ára Ævintýrafokkur
3. flokkur 22.–27. júní 6 9–12 ára Listaflokkur
4. flokkur 28. júní–1. júlí 4 8–10 ára Leikjaflokkur
5. flokkur 2.–7. júlí 6 10–12 ára Ævintýraflokkur
6. flokkur 8.–13. júlí 6 11–13 ára Fókusflokkur
7. flokkur 14.–20. júlí 7 13–15 ára Unglingaflokkur
8. flokkur 21.–26. júlí 6 10–12 ára Ævintýraflokkur 
9. flokkur 27.–30. júlí 4 7–10 ára Leikjaflokkur
10. flokkur 3.–8. ágúst 6 10–12 ára Ævintýraflokkur
11. flokkur 16.–20. ágúst 4–5 6–9 ára blandað Leikjanámskeið - öll kyn

Kaldársel - flokkaskrá sumarið 2021
Flokkur Dags. Dagar Aldur
1. Leikjanámskeið – Öll kyn 14.–18. júní  5 6–9 ára
2. Dvalarflokkur – Öll kyn 21.–25. júní  5 8–11 ára 
3. Leikjanámskeið – Öll kyn 28. júní–2. júlí 5 9–12 ára
4. Dvalarflokkur – Öll kyn 5.–9. júlí   5  6–9 ára
5. Leikjanámskeið – Öll kyn 12.–16. júlí  5 6–9 ára
6. Leikjanámskeið – Öll kyn 26.–29. júlí  4 6–9 ára
7. Leikjanámskeið – Öll kyn 3.–6. ágúst  4 6–9 ára
8. Dvalarflokkur – Öll kyn 9.–13. ágúst  5 8–11 ára
8. Leikjanámskeið – Öll kyn  16.–20. ágúst  5 6–9 ára

Flokkaskrár 
sumarsins 2021
birt með fyrirvara um breytingar

Við birtum hér flokkaskrár sumarbúðanna fyrir sumarið 
2021.  Þær verða uppfæðar á netinu á næstu vikum 
og þá einnig með verði.  
Fyrsti skráningardagur verður þriðjudaginn 2. 
mars 2021.  Eins og fram kemur hér á opnunni 
er umsóknarfrestur til starfa í sumarbúðum og 
leikjanámskeiðum til 15. febrúar.

Í flokkaskránum er tilgreindur aldur þátttakenda.  Til að 
vera nákvæmari má notast við eftirfarandi töflu:

6 ára = fædd árið 2015
7 ára = fædd árið 2014
8 ára = fædd árið 2013
9 ára = fædd árið 2012
10 ára = fædd árið 2011
11 ára = fædd árið 2010
12 ára = fædd árið 2009
13 ára = fædd árið 2008
14 ára = fædd árið 2007
15 ára = fædd árið 2006
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Alls komu 76 stúlkur á aldrinum 9-14 ára saman 
í Vindáshlíð nú á aðventunni, í fyrstu jólaflokkum 
sem haldnir hafa verið í Hlíðinni. Fyrri flokkurinn 
var helgina 27.-29. nóvember og sá seinni 11.-
13. desember.

Náin samvinna var höfð við Landlæknis-
embættið og Heilbrigðisráðuneytið til að 
tryggja að flokkarnir væru haldnir í samræmi 
við allar sóttvarnarreglur nú á tímum Covid. 
Blessunarlega var hægt að halda báða flokkana 
sem voru á dagskrá. 

Tveir jólaflokkar haldnir 
í Vindáshlíð á aðventunni
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Herdís Lóa, 9 ára, er mikil Hlíðarmey og var ekki 
svikin af dvöl sinni í Jólaflokki 1:
“Ég fór með bestu vinkonu minni í jólaflokk í 
Vindáshlíð. Við vorum í Skellihlíð. Það var æðislega 
gaman og mjög jólalegt. Við fengum jólamat, 
gerðum jólagjafir og skemmtilegast var að fara 
í jólaratleik sem hét „Leitin að Jesú“. Ég ætla 
pottþétt aftur í jólaflokk.”

Steiney, 13 ára, var að koma í Vindáshlíð í fyrsta 
skipti þegar hún tók þátt í Jólaflokki 2:

„Það var ótrúlega skemmtilegt að fá að koma 
í Vindáshlíð um jólin og kynnast fullt af nýjum 

stelpum. Það var gaman að vera í nýju umhverfi og 
fá að gera alls konar jólalegt.“

Áslaug, 13 ára, hefur komið í Vindáshlíð áður en 
hún kom í Jólaflokk 2, og ætlar heldur betur að 
koma aftur:
„Mér fannst mjög gaman í Jólaflokknum. Það var 
skemmtilegast að föndra og gera piparkökuhús 
og fara í Leitina að Jesú. Ég ætla að koma aftur í 
jólaflokk á næsta ári.“

Thelma Lind, 13 ára, hefur komið í Vindáshlíð 
fjórum sinnum áður og fór sátt heim úr 
Jólaflokki 2, sem áður:
„Mér fannst skemmtilegast að fara í brennó og 
svoleiðis. Það var líka mjög gaman að skreyta 
piparkökuhúsin, en við nefndum piparkökuhúsið 
okkar Jónas og helltum fullt af glassúri yfir hann. 
Hann á sér mjög djúpa sögu. Ég er komin í mikið 
jólaskap eftir þennan jólaflokk.“

Jólaandin sveif yfir vötnum í jólaskreyttri 
Vindáshlíð báðar helgarnar. Jólalögin ómuðu 
eftir öllum göngum og fylltu öll herbergi, auk 
þess sem þau réðu ríkjum í rútunum, þegar farið 
var út að leika og jafnvel á meðan brennóleikirnir 
voru spilaðir. Mikið var um alls kyns jólaföndur, 
haldin var piparkökuhúsa-skreytingakeppni, farið 
var í jólaíþróttakeppnir og haldinn var ratleikurinn 
„Leitin að Jesú“ þar sem stelpurnar hlupu um 
svæðið og hittu fyrir alls kyns fígúrur tengdar 
jólunum. Þar mátti finna Grýlu, Leppalúða og 
jólaköttinn auk Pottaskefils og Ketkróks. Einnig 
faldi Rúdolf sig í skóginum, María Mey var þarna 
og Ágústus keisari sömuleiðis. Hver fígúra leiddi 
stelpurnar áfram að þeirri næstu þar til þær 
enduðu í tómum kvöldvökusalnum þar sem þær 
fengu þau skilaboð að það þyrfti ekki að leita að 
Jesú því að hann væri alltaf hjá þeim. 
Dagarnir voru einnig nýttir í að ræða saman 
um jólin, boðskap þeirra og sögu. Við 
spjölluðum um hvernig hægt væri að halda 
jólin á mismunandi hátt og hvernig þau væru 
sannarlega hátíð ljóss og friðar. Klukkan 
18.00 á laugardeginum var kirkjuklukkunum í 
Hallgrímskirkju í Vindáshlíð hringt og stelpurnar 
komu saman, í sínu fínasta pússi, í kirkjunni 
þar sem haldin var hátíðleg jólastund áður en 
sannkallað jóla-veislu-kvöld hófst.
Má með sanni segja að flokkarnir hafi gengið 
vonum framar og séu nú komnir til að vera, 
en þeir hafa þegar verið fastsettir í flokkaskrá 
Vindáshlíðar fyrir árið 2021. 

Lilja Karen, 11 ára, kom með vinkonum sínum í 
Jólaflokk 1 og naut hverrar mínútu:

„Mér fannst piparkökuhúsaskreytingarkeppnin 
skemmtilegust og líka allt jólaföndrið. Það var 
ótrúlega gaman að vera í Vindáshlíð og leika í 

snjónum. Vonandi verður aftur svona flokkur á 
næsta ári.“
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Æskulýðsvettvangurinn, samstarfsvettvangur 
KFUM og KFUK, skáta, UMFÍ og Landsbjargar, 
hefur sett af stað vitundarvakningu um 
neteinelti á meðal barna og ungmenna. 
Verkefnið er tvíþætt. Hluti af því er fræðslu- og 
forvarnarsíða um neteinelti, en 
einnig birtist nú börnum og 
ungmennum auglýsing á 
samfélagsmiðlum sem 
hvetur þau til þess að 
huga að því sem þau 
segja og gera á netinu.

Neteinelti er yfirleitt skilgreint 
sem neikvætt áreiti af ásettu ráði af höndum 
eins aðila eða hóps á rafrænu formi gagnvart 
einstaklingi sem getur ekki auðveldlega varið 
sig. Um er að ræða áreiti sem getur falið í sér 
valdaójafnvægi og misbeitingu á valdi í gegnum 
hvers konar upplýsinga- og samskiptatækni.
Rannsóknir hafa sýnt að ungt fólk notar netið í 
allt að 40 klukkustundir á viku og að allt að 92% 
barna fari á netið á hverjum degi. Vegna þessa 
eru þau berskjölduð gagnvart neteinelti og er 
mikilvægt að leita leiða til þess að sporna gegn 
því. Afleiðingar af neteinelti 
geta verið alvarlegar, jafnt 
fyrir þolendur, gerendur og 
samfélagið í heild.
Sjá nánar á heimasíðu 
Æskulýðsvettvangsins https://
www.aev.is/neteinelti

Hitaveita lögð
í íþróttahúsið 
í Vindáshlíð
Í haust var hitaveita lögð í íþróttahúsið í 
Vindáshlíð.  Íþróttahúsið hefur alltaf verið staður 
fullur af miklu fjöri og stemningu.  Á sumrin hafa 
sumarbúðirnar boðið upp á marga frábæra
atburði í stóra salnum, þar á meðal Brennó-
keppnir, sem eru alltaf njóta vinsælda. Á síðustu 
mánuðum hefur stjórn Vindáshlíðar ásamt 
starfsfólki gert gangskör í viðhaldi á húsinu.  
Hitaveita mun gera kleift að eiga ennþá fleiri 
frábærar stundir í húsinu, jafnvel á köldum 
vetrardögum.

Æskulýðsvettvangurinn:

Vitundarvakning um neteinelti 
meðal barna og ungmenna 

AD starfið 
í samkomubanni
Síðustu ár hefur dagskrá AD KFUM og AD 
KFUK fyrir vormisserið verið kynnt í fréttabréfi 
félagsins sem kemur út um áramótin.  Vegna 
Covid19 og samkomutakmarkana ætla 
nefndirnar, sem fara fyrir starfinu, ekki að 
auglýsa dagskrá fyrr en ljóst er að hægt verður 
að bjóða upp á fundi og samverur fyrir fullorðið 
fólk í félaginu.
Vonandi förum við að sjá fram úr kófinu á 
vormisseri.  Félagsfólk er hvatt til þess að 
fylgjast með t.d. samfélagsmiðlum og vikulegum 
tölvupósti frá félaginu.  Ljóst er að nefndirnar 
eiga í sínum fórum mikið og gott fundarefni.  
Það fylgir því tilhlökkun þegar hægt verður að 
setja AD-starfið í gang á nýjan leik. 

Í haust var haldinn einn sameiginlegur AD-fundur áður 
en samkomutakmarkanir voru hertar.  Sá fundur var 
vandaður og vel sóttur og gættu fundarmenn þess að 
sitja ekki of þétt.

Ein birtingamynd eineltis á netinu eru 
sláandi skilaboð sem börn og unglingar eru 
að senda.  Hér að ofan eru raundæmi úr 
íslenskum veruleika.
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26. febrúar

Hátíðar- og 
inntökufundur 
KFUM og KFUK 
verður með aðeins 
breyttu sniði
Hinn árlegi hátíðar- og inntökufundur KFUM og 
KFUK verður haldinn með örlítið breyttu sniði 
þann 26. febrúar í vor.  
Föstudagskvöld varð fyrir valinu, þar sem önnur 
kvöld vikunnar eru vinsæl fyrir æskulýðsstarf. En 
mikið af því fólki sem boðið er til fundarins hefur 
skyldum að gegna í æskulýðsstarfi félagsins.
Þá mun ekki kosta inn á fundinn, en samskot 
verða tekin til að koma til móts við kostnað sem 
fellur til vegna veitinga.  
Þau sem standa nærri nýliðunum í starfi 
félagsins, er hvött til að koma á fundinn og 
fagna með þeim.

Fundurinn verður föstudaginn 26. febrúar 2021
í félagsheimili okkar að Holtavegi 28 og hefst 
kl. 19:00. 
Veislumatur og fjölbreytt hátíðleg dagskrá verður
í umsjón stjórnar og æskulýðssviðs félagsins. 
Nýir félagar verða boðnir velkomnir við hátíðlega 
athöfn.  
Skráning fer fram á netinu kfum.is eða á 
skrifstofu félagsins.

Á árum áður gengu félagar í Aðaldeildir KFUM 
og KFUK á þar til gerðum inntökufundum og  
ekki var hægt að ganga í félagið neinn annan 
dag. Nú eru nýir félagar skráðir allt árið um 
kring. Við höldum þó í þann góða sið að efna 
til veislufundar til þess að bjóða nýja félaga 
velkomna.

Aðalfundur YMCA Europe 
fór fram sem fjarfundur
Aðalfundur KFUM í Evrópu, sem halda átti í 
Brussel síðasta sumar, fór fram rafrænt á Zoom 
þann 20. nóvember sl. Á fundinum var Emma 
Osmundsen frá Englandi kosin formaður og tók 
hún við af Mike Will frá Skotlandi.  Jenni Enqvist 
frá Finnlandi var kostin varaformaður, en Jenni 
hefur góð tengsl við KFUM og KFUK á Íslandi í 
gegnum norrænt samstarf.  
Emma er fyrsta konan sem gegnir formennsku 
hjá  YMCA Europe.  Þá gegna konur núna 
fjórum veigamestu embættum í stjórn 
hreyfingarinnar, en auk Emmu og Jenni skipa 
konur líka stöðu ritara og gjaldkera.
Tómas Torfason framkvæmdastjóri var fulltrúi 
Íslands á fundinum.  Sagði hann það ótrúlega 
upplifun að vera á svona rafrænum fundi, með 

60 þátttakendum, 
kynningum og 
kosningum, tillögum og 
afgreiðslu mála. Ekki 
er annað hægt en að 
hrósa starfsmannateymi 
YMCA Europe fyrir 
framkvæmdina.  En þó 
svo það sé hægt að 
halda svona aðalfund 
rafrænt, þá saknar fólk 
og finnur vel fyrir því hve 
mikilvæg hin óformlegu 
samskipti og samtöl 

utan dagskrár eru í svona alþjóðlegu samstarfi.

Emma Osmundsen nýr 
formaður YMCA Europe.

60 manns frá 28 aðildarfélögum sóttu aðalfund KFUM í Evrópu sem fram fór sem fjarfundur 20. nóvember sl.

Í vetur er unnið að því að endurvekja Alþjóðaráð 
KFUM og KFUK.  Ráðið hefur það hlutverk 
að efla starf KFUM og KFUK á Íslandi á 
alþjóðavettvangi. Það hefur umsjón með 
erlendum samskiptum, fylgist með erlendum 
viðburðum og verkefnum sem í boði eru og 
velur þátttakendur á þá viðburði. Einnig leitast 
ráðið við að kynna félagið á erlendri grundu.
Eitt af markmiðum ráðsins er að gefa ungu fólki 
tækifæri til þátttöku í alþjóðlegum verkefnum 

og öðlast þannig alþjóðlega sýn og reynslu 
sem nýtist þeim m.a. í verkefnum fyrir 
KFUM og KFUK.  Alþjóðaráðið stuðlar 
einnig að aukinni vitund fólks að félagið er 
hluti af alþjóðlegri hreyfingu.
Þegar þetta er ritað er ekki alveg 
fullskipað í ráðið, svo hafi einhver hug á 

að leggja hönd á plóg má viðkomandi setja 
sig í samband við Tinnu Rós Steinsdóttur, 

formann Alþjóðaráðs, tinnarosst@gmail.com.

Alþjóðaráð KFUM og KFUK
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Æskulýðsmótið Friðrik
19.–21. febrúar 2021
Helgina 19.- 21. febrúar næstkomandi verður 
Æskulýðsmótið Friðrik haldið í Vatnaskógi fyrir 
allar unglingadeildir KFUM og KFUK.  Mótið er 
alltaf afar vel sótt enda er fjölbreytt dagskrá í 
boði. Má þar helst nefna Mission impossible-
leik, kvöldvökur, hópastarf, draugagang, 
orrustu, íþróttir, spil og svo mætti lengi telja.  
Á laugardagskvöldinu verður haldið ball fyrir 
þátttakendur. Mótsstjórn og undirbúningur er í 
höndum Snorra, Hrefnu Magndísar, Svanhildar, 
Péturs Bjarna, Arnars Gauta, Trausta Mar og 
Ástu Isabellu. 

Vorferð yngri deilda
26.–27. mars 2021
Vorferð yngri deilda er árlegur viðburður í 
æskulýðsstarfi KFUM og KFUK. Ferðin er fyrir 
börn á aldrinum 9-12 ára þar sem dvalið verður 
í Vatnaskógi eina nótt! Nóg verður um að vera 
og allir munu finna eitthvað við sitt hæfi, hvort 
sem eru hefðbundnar eða óhefðbundnar íþróttir, 
hoppukastalar, leikir, kvöldvaka, ævintýraleikur 
eða náttfatapartý. Mikil spenna er bæði hjá 
leiðtogum og börnunum sjálfum fyrir þessari ferð 
og von er á fjölmennum hópi í Vatnaskóg þetta 
árið. Mótsstjórn og undirbúningur er í höndum 
Benedikts, Jens, Brynjars Karls, Jakobs Freys 
og Jóels. 

Leiðtogaþjálfun KFUM og KFUK fyrir 15-
17 ára er byggð á tveimur sjálfstæðum 
helgarnámskeiðum á vetri. Á milli námskeiða 
fá þátttakendur verklega þjálfun á vettvangi 
starfsins. Á námskeiðinu er boðið upp á fræðslu 

fyrir 15–17 ára ungleiðtoga (fædda 2003, 2004 
og 2005). Með leiðtogaþjálfuninni er leitast við 
að auka hæfni og efla sjálfstraust og hjálpa 
ungu fólki að vera leiðtogar í eigin lífi og auka 

getu þeirra til þess að takast á við þau fjölmörgu 
tækifæri sem þeim bjóðast. Leiðtogaþjálfun 
KFUM og KFUK er hugsuð fyrir alla sem hafa 
áhuga á að starfa sem leiðtogar í æskulýðsstarfi 
KFUM og KFUK, bæði í sumar- og vetrarstarfi 
félagsins.

Hvað lærir maður?
Í leiðtogaþjálfun KFUM og KFUK er fræðslu 
skipt í fjóra efnisflokka og þess gætt að á hverju 
námskeiði sé eitthvað kennt úr hverjum flokki:

K = kristin fræðsla
F = félagsmálafræðsla
U = ungmennalýðræði
M = mannrækt.

Fyrirlesarar 
Fyrirlesarar í leiðtogaþálfun II verða þau Bjarni 
Fritzson, sálfræðingur, Guðni Már Harðarson, 
prestur í Lindakirkju, Gunnar Hrafn Sveinsson, 
kennaranemi og æskulýðsfulltrúi hjá KFUM og 
KFUK og Ingibjörg Lóreley Zimsen Friðriksdóttir, 
ráðskona í Vatnaskógi.
Í leiðtogaþjálfun IV bætast við Ásgeir Pétursson, 
félagsráðgjafi sem situr í stjórn Vindáshlíðar, 
Hjördís Rós Jónsdóttir, félagsráðgjafi og 
verkefnastjóri leiðtogaþjálfunar KFUM og 
KFUK og Unnur Ýr Kristinsdóttir verkefnastjóri 
æskulýðsstarfs KFUM og KFUK.

Leiðtogahelgi II og IV
fyrir 15-17 ára
í Vatnaskógi 22.–24. janúar

Bjarni Fritzson Guðni Már Harðarson

Ásgeir Pétursson Unnur Ýr Kristinsdóttir

Hjördís Rós Jónsdóttir Ingibjörg Lóreley Zimsen 
Friðriksdóttir
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FRAMUNDAN Í KFUM OG KFUK

Vetrarferð til 
Akureyrar 
fyrir ungmenni 15 ára 
og eldri 
12.–14. mars 2021
Akureyri er vinsælasti vetraríþróttabær landsins.  
Því stendur KFUM og KFUK fyrir vetrarferð/
skíðaferð til Akureyrar helgina 12.–14. mars.  
Þessi einstaki viðburður er opinn fyrir alla 
ungleiðtoga, leiðtoga og þátttakendur í KSS 
og KFUM og KFUK.  Gist verður í félagsheimili 
KFUM og KFUK í Sunnuhlíð. Farið verður á 
skíði og snjóbretti í Hlíðarfjalli bæði laugardag 
og sunnudag,  farið í sund, borðað saman, 
höldin kvöldvaka og höft gaman. Leiðtogar á 
Akureyri ásamt stjórn KSS sjá um að undirbúa 
og skipuleggja ferðina. 

Eins og undanfarin ár bjóða Skógarmenn 
KFUM upp á fjölskylduflokka í Vatnaskógi. 
Fyrri flokkurinn verður í vetrarríki dagana 5.–7. 
febrúar og sá seinni verður með hækkandi sól 
dagana 9. – 11. apríl.  
Í fjölskylduflokki er frábært tækifæri til 
þess að njóta þess að vera saman og efla 
fjölskyldutengslin í notalegu andrúmslofti. 
Boðið er upp á góða aðstöðu og afslappaða 
og uppbyggilega dagskrá í frábæru umhverfi 
Vatnaskógar. Starfsmenn Vatnaskógar hugsa 
vel um þátttakendur, og kapp er lagt á að allir 

skemmti sér vel. Flokkurinn er opinn fyrir alla 
aldurshópa.
Dagskráin hefst á kvöldverði kl. 19:00 á 
föstudeginum og miðað er við að fjölskyldur 
ferðist á einkabílum á staðinn, ekki er boðið upp 
á rútuferðir.
Verð er 11.000 kr. á mann en frítt er fyrir 6 ára 
og yngri.
Hámarksverð fyrir fjölskyldu er 35.500 kr. 
Skráning er á skrifstofu KFUM og KFUK í síma 
588 8899 eða á netfanginu skrifstofa@kfum.is.
Dagskrá helgarinnar má finna á www.kfum.is

Fjölskylduflokkur í Vatnaskógi
Að vetri 5.–7. febrúar 
Að vori 9.–11. apríl  

www.kfum.is
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Áhorfendapallar í smíðum.

Áður en framkvæmdir hófust.

Pallasmíðin hefur alfarið verið unnin í sjálfboðavinnu.

Hugmynd Björns Jóhannssonar landslagsarkitekts.

Hellulögn langt komin.Hellulögn hafin.

Frá því í sumar hafa Skógarmenn unnið að frágangi lóðarinnar á bak við 
Birkiskála skv. hugmyndum Björns Jóhannssonar landslagsarkitekts.  
Þegar sprengt var fyrir húsinu á sínum tíma myndaðist brött brekka 
bak við húsið en líka skjólgott svæði mót suðri.  Ákveðið var að smíða 

áhorfendapalla í brekkunni og helluleggja svæðið milli húss og brekku.  
Þetta svæði mun bjóða upp á alls konar möguleika til samveru og leikja.  
Verkið er langt komið og stefnt er að verklokum snemma næsta sumar.  
En myndirnar tala sínum máli. 

Vatnaskógur:

Frágangur á baklóð Birkiskála 
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17. apríl

Aðalfundur
KFUM og KFUK

Aðal- og ársfundir 
innan KFUM og KFUK
Aðal- og ársfundir starfsstöðva KFUM og KFUK 
á Íslandi verða á tímabilinu 9. til 25. mars og 
hefjast kl. 20:00, nema annað sé auglýst.  
Hér með er boðað formlega til fundanna,
eins og lög kveða á um.
Allir fullgildir og skuldlausir félagar í KFUM og 
KFUK á Íslandi hafa rétt til að kjósa á aðal- og 
ársfundum starfsstöðva félagsins.
Á aðal- og ársfundum fara fram venjuleg 
aðalfundarstörf, starfsskýrslur eru kynntar, 
endurskoðaðir reikningar lagði fram, 
fjárhagsáætlanir kynntar, kosið er í stjórnir og 
umræður um starfið fara fram.

9. mars Aðalfundur KFUM og KFUK 
 á Suðurnesjum.
 Haldinn í félagshúsi KFUM 
 og KFUK Hátúni 36.

10. mars Aðalfundur KFUM og KFUK á 
 Akureyri og aðalfundur Hólavatns.
 Haldinn í félagsheimilinu  
 Sunnuhlíð.

10. mars Aðalfundur Ölvers.
 Haldinn á Holtavegi 28.

11. mars Aðalfundur Kaldársels. 
 Haldinn á Holtavegi 28.

15. mars Ársfundur Karlakórs KFUM.
 Haldinn á Holtavegi 28.

17. mars Aðalfundur Vinagarðs, 
 leikskóla KFUM og KFUK.
 Haldinn í Vinagarði við Holtaveg.

22. mars Aðalfundur KFUM og KFUK 
 í Vestmannaeyjum.
 Haldinn í Landakirkju kl. 12:00.

23. mars Aðalfundur Vindáshlíðar.
 Haldinn á Holtavegi 28.

24. mars Aðalfundur Vinaseturs Kaldársels.
 Haldinn á Holtavegi 28

25. apríl  Aðalfundur Skógarmanna 
 (Vatnaskógar).
 Haldinn á Holtavegi 28.  
 Hefst með súpu kl. 19:00.

17. apríl  Aðalfundur KFUM og KFUK 
 á Íslandi.
 Haldinn á Holtavegi 28.  
 Hefst kl. 10:00.

Fulltrúaráðsfundur
Föstudaginn 16. apríl 2021 kl. 18:00 fer fram árlegur fulltrúaráðsfundur KFUM og KFUK á 
Holtavegi 28.  Fulltrúaráðsfundur er vettvangur formanna allra starfsstöðva KFUM og KFUK 
með stjórn félagsins.

Formlegt boð á aðalfund KFUM og KFUK á Íslandi.
Aðalfundur KFUM og KFUK á Íslandi fer fram laugardaginn 17. apríl 2021
kl. 10:00-14:00.
Fundurinn fer fram í húsi félagsins að Holtavegi 28 í Reykjavík.
Dagskrá:  Hefðbundin aðalfundarstörf.
Allir fullgildir félagar í KFUM og KFUK á Íslandi hafa atkvæðisrétt á fundinum.
Félagsfólk er hvatt til að fjölmenna.

16. apríl
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Skráning í sumarbúðir 
KFUM og KFUK
hefst þriðjudaginn 2. mars kl. 13:00

Vatnaskógur
Vindáshlíð
Ölver
Hólavatn
Kaldársel

www.kfum.is


