
Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Dimmuborga í 
Giljaskóla er komin aftur á fullt eftir gott 
sumarfrí.  Fyrsta opna hús vetrarins var 
mánudaginn 8. september. Opnunartími í vetur 
verður með svipuðu sniði og undanfarin ár 
þ.e.a.s. á mánudögum og miðvikudögum. Sú 
nýbreytni er þó að miðvikudagarnir verða einugis 
notaðir sem klúbbakvöld. 

Nemendum Giljaskóla er frjálst að sækja öll opin 
hús hjá öðrum grunnskólum Akureyrar. 

Ein miðstigsopnun hefur verið haldin nú þegar og 
var sá viðburður mjög vel sóttur af nemendum 
miðstigs, alls mættu um 80 krakkar og skemmtu 
sér mjög vel. 

Starfræktir eru bæði stelpu– og strákaklúbbar í 
Dimmuborgum og eru opnir öllum, áhugasamir 
hafi samband við starfsmenn félagsmiðstöðvarin-
nar. 

Við hlökkum gríðarlega mikið til vetrarins og að 
fá krakkana okkar í hús. Endilega fylgist vel með 
okkur á facebooksíðu Dimmuborga og ykkur 
verður sent fréttabréf  mánaðarlega. 

Dagskrá októbermánaðar fylgir með þessu 
fréttabréfi. 

 

FRÉTTIR AF STARFINU 

Á DÖFINNI 

Margt spennandi er að gerast í októbermánuði en það sem 
ber hæst er Landsmót Samfés á Akranesi. Fimm unglingar í 
10. bekk í frá Giljaskóla hafa verið dregnir út til að vera 
fulltrúar Dimmuborga á landsmótinu. 

Forvarnardaginn er 1. október og að venju er hann haldinn 
hátíðlegur hjá okkur.  

Smiðjuhelgi verður haldin í Rósenborg í október en hún er 
hugsuð þeim sem hafa hug á að taka þátt í hönnun-
arkeppninni Furðuverk, nánar auglýst síðar. 
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Dagskrá október í Dimmuborgum 

 

Miðvikudagur 1. október — Klúbbakvöld 

Forvarnardagurinn 

 

fimmtudagur 9. október Opið hús fyrir miðstig kl. 16:30 

 

Helgin 3-5 október — Landsmót Samfés á Akranesi 

 

Mánudagur 6. október — opið hús kl. 19:30 

Viðburður: suck and blow spilaleikur 

 

Miðvikudagur 8. október — klúbbakvöld 

Stráka– og stelpuklúbbar 

 

Mánudagur 13. október — opið hús kl. 19:30 

Viðburður: kökukeppni og kaffihús 

 

Miðvikudagur 15. október — klúbbakvöld 

Stráka– og stelpuklúbbar 

 

17-19 október smiðjuhelgi í Rósenborg 

 

Mánudagur 20. október — opið hús kl. 19:30 

Viðburður: dragkeppni 

 

Miðvikudagur 22. október — Klúbbakvöld 

Stráka og stelpuklúbbar 

 

Mánudagur 27. október — opðið hús 

Viðburður: speed dating 

 

Miðvikudagur 29. október — Klúbbakvöld 

Stráka og stelpuklúbbar 


