
 

TTT er starf fyrir 10 - 12 ára krakka  

(5. – 7. bekk) 

á fimmtudögum kl. 15.45 – 17.00  
í safnaðarheimili Hafnarfjarðarkirkju 

 

Fjölbreytt dagskrá og góður félagsskapur 

Umsjón: Bylgja Dís Gunnarsdóttir, 
fræðslu- og æskulýðsfulltrúi 

Hafnarfjarðarkirkju og Kristrún 
Guðmundsdóttir 

Ekkert gjald nema fyrir 
Vatnaskógarferðina sem verður haldið í 

lágmarki 

Nánari upplýsingar: 
bylgja@hafnarfjardarkirkja.is 

 
Forráðamenn geta fylgst með: 

 
Á facebooksíðu Hafnarfjarðarkirkju 

eða í  gegnum hóp á facebook sem heitir: 
TTT Hafnarfjarðarkirkja 

 

 

 

 

16. janúar – Leikjafjör 

23. janúar – Pizzugerð 

26. janúar – Kirkjubrall. Sunnudagur kl. 11  

30. janúar – Slímgerð 

6. febrúar – Söguspuni 

13. febrúar – Atriði æft o.fl gaman 

20. febrúar – Vetrarfrí  

27. febrúar – Varúlfur 

1. mars – Æskulýðsguðsþjónusta kl. 11 

5. mars – Atriði æft o.fl. gaman  

12. mars – Undirbúningur fyrir Vatnaskóg  

13. – 14. mars Vatnaskógur  

19. mars – Risaperlulistaverk 

26. mars – Páskakanína 

2. apríl – Hvar eru páskaeggin? 

Páskafrí 

16. apríl – Skartgripagerð 

23. apríl – Frí á sumardaginn fyrsta 

30. apríl – Mission impossible 

3. maí – Vorhátíð. Sunnudagur kl. 11 

7. maí – Veistu svarið??????? 

14. maí – Úti- og innileikir 

 

 



Kirkjubrall – 26. janúar 
Kirkjubrall er gæðastund fyrir alla fjölskylduna. 
Við föndrum, leikum og bröllum út um alla 
kirkju og allt safnaðarheimili. Eftir það verður 
fögnuður inn í kirkjunni, þar sem barna- og 
unglingakórar Hafnarfjarðarkirkju syngja og 
TTT-krakkar taka virkan þátt. Í lokin er boðið 
upp á léttan hádegisverð. Þemað verður 
OFURHETJUR OG STYRKLEIKAR.Verum 
öll velkomin. 
 
Æskulýðsguðsþjónusta – 1. mars kl. 11 
Notaleg stund fyrir alla fjölskylduna þar sem 
krakkar úr sunnudagaskólanum, TTT, 
fermingarstarfinu og kórastarfinu taka virkan 
þátt. Verum öll velkomin. 
 
Vatnaskógarferð – 13. – 14. mars 
Sumarbúðir KFUM og K í Vatnaskógi er 
meiriháttar staður. Þessi ferð er fyrir TTT 
deildir á höfuðborgarsvæðinu. Leiðtogar úr 
Hafnarfjarðarkirkju fara með og halda utan um 
hópinn okkar. 
 
Vorhátíð – 3. maí kl. 11 
Vorhátíðin hefst á stuttri athöfn í kirkjunni þar 
sem barna- og unglingakórar 
Hafnarfjarðarkirkju syngja og TTT-krakkar taka 
virkan þátt. Eftir það eru hoppukastalar, 
andlitsmálning, grill o.fl. 
Verum öll velkomin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTT 
TÍU TIL TÓLF  

ára starf  

í 

Hafnarfjarðarkirkju 


