
Októbermánuður fór vel af stað í Dimmu- 
borgum og var félagsmiðstöðin vel sótt.  
Forvarnadagurinn var 1. okt og var hann  
haldinn hátíðlegur að venju. Nemendu úr 9.  
bekkjum Giljaskóla og Síðuskóla hittust í sal  
Síðuskóla þann morgun og fengu fræðslu frá  
Geðræktinni, Hinsegin Norðurland og  
strafsmönnum félagsmiðstöðvanna.  
 Helgina 3-5 október var Landsmót  
Samfés á Akranesi og fóru fimm ungmenni úr  
10. bekk í Giljaskóla á þann viðburð. Mark 
mið landsmótsins er að fulltrúar félags- 
miðstöðva landsins, þ.e. stjórnir ung- 
lingaráða eða aðrir unglinga sem félagsmið- 
stöðin kýs að senda fyrir sína hönd hafi vet 
vang til að mynda tengsl og fá nýjar hug 
myndir sem hægt er að nýta í starfi  
félagsmiðstöðvanna. Dagskrá Landsmóts  
Samfés er tvíþætt. Annars vegar er unnið í  
fjölbreyttum smiðjum þar sem  markmiðið er  
að ungmennin taki það sem þau læri með sér  
heim og miðli reynslu sinni og þekkingu í  
sinni félagsmiðstöð. Auk þess er rík áhersla á  
mikilvægi þess að hitta jafnaldra sína, kynnast  
nýju fólki og að allir skemmti sér sem best.  
 Klúbbastarfið er komið á fullt og er  
bæði stelpu– og strákaklúbbur í Giljaskóla  
auk nokkurra sameiginlegra klúbba og   
sérhæfða úrræða. 

 

FRÉTTIR AF STARFINU 

Á DÖFINNI 
Margt spennandi er að gerast í nóvembermánuði en það 
sem ber hæst er mini norðurLandsmót sem haldið verður á 
Dalvík helgina 30 okt til 1 nóv. Þar munu ungmenni úr 8 
og 9. bekkjum á Akureyri, Dalvík og Fjallabyggð hittast og 
eiga skemmtilega helgi saman. Hönnunarkeppnin Furðu-
verk fer fram á Glérártorgi 19. nóvember og síðan er 
söngkeppni félagsmiðstöðvanna á Akureyri í Naustaskóla 
27. nóvember. 
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Dagskrá nóvember í Dimmuborgum 

 

Helgin 31. okt— 01. nóv— landsmót á Dalvík 

 

Mánudagur 3. nóvember — Opið hús kl. 19:30 

Viðburður: Frumlegasta pizzan 

 

Miðvikudagur 5. október— klúbbakvöld 

Stráka– og stelpuklúbbur 

 

Mánudagur 10. nóvember — opið hús kl. 19:30 

Viðburður: Plastkeppni 

 

Miðvikudagur 12. nóvember — klúbbakvöld 

Stráka– og stelpuklúbbar 

 

Mánudagur 17. Nóvember — opið hús kl. 19:30 

Viðburður: djúpa laugin 

 

Miðvikudagur 19. nóvember — klúbbakvöld 

Stráka– og stelpuklúbbar 

 

Miðvikudagur 19. nóvember — Furðuverk 

Hönnunarkeppnin Furðuverk 

 

Mánudagur 24. nóvember — opið hús kl. 19:30 

Viðburður: Guess the themesong 

 

Miðvikudagur 26. nóvember — Klúbbakvöld 

Stráka og stelpuklúbbar 

 

Fimmtudagur 27. nóvember — Söngkeppni FÉLAK 

 

 


