
 

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 ásamt fleirum 

Ekkert gjald en mikilvægt að skrá sig 

Skráning fer fram á heimasíðunni: 
https://hafnarfjardarkirkja.is/ttt/ 

 
Á hverjum fundi er stutt helgistund 

Í haust veltum við fyrir okkur 
tilfinningalæsi og því að setja sig í spor 

annara 
 

Forráðamenn geta fylgst með: 
Á facebooksíðu Hafnarfjarðarkirkju 

eða í  gegnum hóp á facebook sem heitir: 
TTT Hafnarfjarðarkirkja 

Dagskráin er einnig á 
hafnarfjardarkirkja.is/ttt/ 

 

 

 

 

10. sept – Leikjafjör 

17. sept – Þú átt valið! 

24. sept – Gagabolti 

1. okt – Leynigestur 

4. okt – Fjölskylduguðþjónusta kl. 11 

8. okt – Brjóstsykursgerð 

15. okt – Bíó og popp 

22. okt –  Vetrarfrí  

29. okt – Hrekkjavaka – Varúlfur (má koma í 
búningum) 

5. nóv – Jól í skókassa 

8. nóv – Kirkjubrall 

12. nóv – Karamelluspurningarkeppni 

19. nóv – Skartgripagerð 

26. nóv – Þú átt valið! 

3. des – Jólaföndur og jólaleikir (má koma í 
jólapeysu og með jólahúfu) 

10. des – Litlu jól 

13. des – Fjölskyldustund og jólaball kl. 11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fjölskylduguðsþjónusta – 4. október kl. 11 
Góð stund fyrir alla fjölskylduna. Barna- og 
unglingakórar syngja ásamt hljómsveit. TTT – 
krakkar taka þátt í stundinni með upplestri, 
leikriti eða einhverju slíku. 
Verum öll velkomin. 
 
Kirkjubrall – 8. nóvember 
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.  
Verum öll velkomin. 
 
Fjölskyldustund og jólaball 
Þetta er árlegur viðburður í kirkjustarfinu í 
Hafnarfjarðarkirkju sem hefst á jólalegri 
helgistund í kirkjunni og lýkur á jólaballi í 
safnaðarheimilinu þar sem tekið er á móti gesti 
úr fjöllunum. 
Verum öll velkomin 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTT 
TÍU TIL TÓLF  

ára starf  

í 

Hafnarfjarðarkirkju 


