Fyrri dagur



















kl. 8:00 Brottför frá
Digraneskirkju eða
Hjallakirkju
Móttaka í Vatnaskógi og
gengið frá farangri
Fræðslustundir
kl. 12:00 Hádegisverður
Frjáls tími/dagskrá
kl. 15:00 Kaffi
Frjáls tími/dagskrá
Fræðslustundir
kl. 18.30 Kvöldverður
Dagskrá í íþróttahúsi
kl. 20:30 Kvöldvaka
kl. 21:30 Frjáls tími
Gönguferð/Kapellustund
Íþróttahúsið opið
Spilastund Matskála
kl. 22:30 Kvöldhressing
Arinstund
Háttatími og svefnró

Síðari dagur







kl 9:30 Morgunverður
Frjáls tími/frágangur
Ratleikur
kl. 12:00 Hádegisverður
Helgistund í
Hallgrímskirkju Saurbæ
Heimför. Komið að
Digraneskirkju eða
Hjallakirkju kl. 14:30

Allir eiga að fá að njóta dvalarinnar
Við kappkostum því að vera góðir félagar og sýnum tillitsemi í
samskiptum. Þeir sem vísvitandi reyna að eyðileggja dvölina fyrir öðrum
eru sendir heim á eigin kostnað.

Þátttaka
Þess er vænst að allir þátttakendur taki þátt í öllum dagskrárliðum
nema annað sé sérstaklega tekið fram.

Umgengni sýnir innri mann
Við göngum vel um húsnæði og eigur Vatnaskógar. Ef einhver verður
vísvitandi valdur að tjóni bætir viðkomandi fyrir það.
Óheimilt er að fara inn og út um glugga.

Bátar
Bátar eru lánaðir ef veður leyfir. Um bátana og vatnið gilda reglur sem
þátttakendum ber að kynna sér og virða.

Vatnið
Ef vatnið er ísilagt getur ísinn verið varasamur. Farið aldrei út á ísinn
nema með sérstöku leyfi starfsmanna.

Kvöldró
Mjög mikilvægt er að allir virði auglýsta kvöldró svo að dvalargestir og
starfsfólk fái notið nægrar hvíldar.

Vímuefni
Öll neysla eða meðferð áfengis og annarra vímuefna er stranglega
bönnuð. Reykingar eru óheimilar á staðnum.

Gullna reglan
“Allt sem þér viljið, að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim
gjöra” Matt 7:12

Ábendingar um nauðsynlegan fatnað
• Svefnpoki eða sæng, lak og koddi
• Eitt sett af fötum til skiptanna (nærföt, sokkar, buxur, skyrta, peysa).
• Hlý peysa vettlingar, trefill og húfa.
• Vind- og vatnsheldur jakki eða úlpa., stígvél, hlýir sokkar og inniskór.
• Íþróttafatnaður og inniíþróttaskór.
• Tannbursti, tannkrem og handklæði.
• Til viðbótar mega nemendur gjarnan taka með sér myndavélar og spil.

Athugið að ekki er heimilt að koma með:
Hljómflutningstæki, GSM síma, sælgæti, gos eða orkudrykki.

Athugið!
Foreldrar/forráðamenn eru beðnir að geta þess á bréflega ef gæta þarf
sérstaklega að líðan og heilsufari fermingarbarns, fæðuóþol lyf og þess
háttar.

