Hvað er í boði?
Tómstundastarf í Reykhólahreppi

Janúar 2015

Árið 2015
Að mörgu er að huga þegar nýtt ár gengur í garð.
Margir vinna einhver áramótaheit og lofa bættum lífsstíl og léttari lund. Tómstundir stuðla að
mörgu leyti að þessum markmiðum og því getur
verið gott að hafa yfirsýn yfir það sem er í boði.
Í þessum bæklingi verður stiklað á stóru varðandi
tómstundir sem í boði eru í Reykhólahreppi.
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Hreyfing
 Leikfimi, styrkur og teygjur: Þriðjudaga og miðvikudaga kl. 16.15

í íþróttasalnum. Umsjón: Kolfinna. Byrjar 13. janúar.
 Hlaupahópur: Mánudaga og fimmtudaga kl. 17.30. Þrír mismunandi

hópar; gengið rösklega, frá sófanum að 5 km og æfing fyrir 10 km.
Allir velkomnir. Umsjón: Jóhanna. Byrjar 12. janúar.
 Karlabolti: Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 20.30 í íþróttasalnum.
 Fótboltaæfingar: Þriðjudaga kl. 14-15 fyrir 1.-4. bekk og kl. 15-16 fyrir

5.-10. bekk. Umsjón: Ingibjörg Emilsdóttir.
 Badminton: Mánudaga kl. 16.30 fyrir 3.-10. bekk í íþróttahúsinu.

Umsjón: Jóhanna. Byrjar 12. janúar.

DAGSKRÁ
5.-10. BEKKJAR

Skrefið
Félagsmiðstöðin Skrefið sér
um vikulegt tómstundastarf
fyrir 5.-10. bekk, sem sjá má
hér til hliðar.
Fimmtudagana á móti verða
klúbbar kl. 15 til 17.30.

HVENÆR?

ÚTIVIST KL. 19

15. JANÚAR

FYRIRLESTUR
UM SAMSKIPTI KL. 19

29. JANÚAR

OPIÐ HÚS, BÍÓ
OG FLEIRA KL. 19

12. FEBRÚAR

FYRIRLESTUR
UM SJÁLFSMYND KL. 19

26. FEBRÚAR

BRJÓSTSYKURSGERÐ

12. MARS

FYRIRLESTUR UM HEILSU
OG LÍFSSTÍL KL. 19

26. MARS

Klukkarinn
Alla miðvikudaga kl. 15 til 16.
Spil, heimalærdómur og önnur rólegheit.

Viðburðir fyrir 1.-4. bekk
Brjóstsykursgerð 26. janúar kl 15.
Bíó 23. febrúar kl. 15, sjoppan opin.
Útileikir 23. mars kl. 15.

Foreldrafyrirlestrar
Einu sinni í mánuði verður fyrirlestur fyrir foreldra um málefni
barna. Börnin taka þátt í að undirbúa fyrirlestrana og fá svo sambærilegan fyrirlestur viku síðar.
22. janúar kl. 19.30 Fyrirlestur um samskipti barna
19. febrúar kl. 19.30 Fyrirlestur um sjálfsmynd
19. mars kl. 19.30
Fyrirlestur um heilsu og lífsstíl

Afgreiðslutímar
Sundlaugin
Frá áramótum og til vors 2015 er Grettislaug opin á mánudögum, miðvikudögum,
fimmtudögum og föstudögum kl. 16-20,
en á laugardögum kl. 14-17.
Lokað er á þriðjudögum og sunnudögum.

Grettislaug.

Bókasafnið
Héraðsbókasafn Reykhólahrepps í Reykhólaskóla er opið miðvikudaga kl. 13-15 og föstudaga kl. 9-11.

Eldri borgarar
Útskurðarvinnustofa
Starfsemi vinnustofu í útskurði í tré er í þann veginn að hefjast á
Reykhólum á vegum Félagsþjónustunnar. Rebekka Eiríksdóttir
mun sjá um vinnustofuna, sem verður í smíðastofu Reykhólaskóla
á þriðjudögum milli kl. 14.30 og 17.30. Fólk getur keypt verkfæri
og efni að eigin vali. Eldri borgarar ganga fyrir en annars eru allir
velkomnir.
Föndur
Föndur á vegum Félagsþjónustunnar verður með sama sniði og
verið hefur. Það er í salnum á efri hæð í Barmahlíð þriðjudaga og
fimmtudaga kl. 14-16.

Viðburðir og fundir
Kvenfélagið
Kvenfélagið er með mánaðarlega
viðburði, sem falla ýmist undir
fundi, viðburði eða námskeið.
Björgunarsveitin
Björgunarsveitin er með vinnufundi annan hvern miðvikudag
kl. 20.
Báta- og hlunnindasýningin
Opið mánaðarlega í vetur. Sýningin verður með viðburð fyrsta
þriðjudag í mánuði í formi súpufunda, fyrirlestra og fleira.

Lions
Lionsdeildin er með mánaðarlega fundi. Þann 6. mars verður
saltkjötsveisla Lions.
Námskeið
Eftirfarandi námskeið eru fyrirhuguð á næstunni: Annars vegar Enska fyrir fullorðna og hins
vegar Stofnun fyrirtækja. Áhugasamir hafi samband við Maríu í
síma 863 6509.

Kirkjan
Sunnudagaskóli verður
í Reykhólakirkju annan
hvern sunnudag kl. 13
og hefst 18. janúar.
TTT, 10-12 ára starf,
verður í Reykhólakirkju
annan hvern miðvikudag
kl. 17 og hefst 21. janúar.

Reykhólakirkja.

