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      Kæru félagar

Fyrir hönd CISV á Íslandi vil  ég byrja á 
því  að  óska ykkur  gleðilegs  árs.   Þessa 
dagana  fer  starfsemi  CISV  á  fullt. 
Fararstjórar  fara  að  byrja  í  þjálfun  og 
hóparnir  fara  að  hittast  og  skipuleggja 
sumarið. Búðarnefndin er komin á fullt við 
undirbúning  sumarbúðann  sem  verða 
haldnir hér á Íslandi í sumar.  Hér í þessu 
fréttabréfi  ætlum við að gefa ykkur smá 
innsýn  í  starfið  okkar  á  síðasta  ári  og 
síðan en ekki síst að segja frá því sem er 
framundan.  Að venju leitum við til ykkar 

félagsmanna við undirbúning sumarbúðanna í sumar og verður fjallað um 
það nánar hér á eftir. 

 Með kveðju  

  Halldóra Þ. Jónsdóttir 

  formaður CISV á Íslandi. 

                                         

                                                 

 

Unglingadeildin – Súfí

Það sem er framundan hjá Súfí er eftirfarandi: 

 Unglinga mini-camp þann 19. – 21. febrúar. Þetta er fyrir 14 ára 

og eldri  og munu þeir sem eru að fara í unglingabúðir  í sumar 

taka þátt í þessum mini-camp með fararstjóra sínum. 

 27.  mars  verður  unglingadeildin  með  dagskrá  og  verður  hún 

auglýst nánar síðar.   

Þjálfun og undibúningur CISV fyrir sumarið 2010

Það sem er framundan hjá fararstjóraþjálfun:

 Fararstjóraþjálfun 12. – 14. febrúar. 

 Unglinga mini-camp 19. – 21. febrúar með Súfí

 Mini – camp 5. – 7. mars, fyrir 11. ára, unglingaskipti 12-13 ára 

og youth meeting 12 – 13 ára. Þetta er fyrir þá sem eru að fara í  

búðir sumarið 2010.

 Mini-camp bæði fyrir 19. – 21. febrúar og fyrir 5. – 7. mars verða 

haldnar í Skátaheimili Vífils við Bæjarbraut í Garðabæ. 

http://www.cisv.is/
mailto:cisv@cisv.is


Laus pláss sumarið 2010

Það sem er ennþá laust fyrir sumarið 2010:. 

 Sumarbúðir 11 ára á Íslandi: 

o JC strákur 16 – 17 ára

o 11 ára strák

o Starfsmann 21 árs og eldri

 Enn er laust fyrir fararstjóra 21 árs eða eldri. 

 Umsóknir sendist á cisv@cisv.is 

Stjórn CISV á Íslandi

Halldóra Þ. Jónsdóttir, formaður  hallajons@islandia.is 

Ástbjörg Ýr Gunnarsdóttir, trustee astbjorg03@ru.is 

Gunnar Magnússon, gjaldkeri  gunni@sturta.is 

Þórunn G. Einarsdóttir, ritari  thorunnge@kopavogur.is 

Lísa Dröfn Harðardóttir, tengiliður nefnda lhardardottir@actavis.is 

Sumarbúðir á Íslandi 2010

Eins  og  kom  fram  í  síðasta  fréttibréfi  CISV  þá  erum  við  að  halda 

sumarbúðir fyrir 11 ára börn á Íslandi í sumar. 

Starfsfólk búðanna hefur verið að störfum síðan fyrir ármót og gengur 

allur undirbúningur vel fyrir sig.  Arnór Fannar er búðarstjóri og síðan eru 

það Eva, Helena og Helen sem eru einnig í staffi. Þau hafa öll starfað með 

CISV á Íslandi í gegnum árin og hafa mikla reynslu.  Þau leita núna að 

einum í viðbót sem hefur áhuga á að starfa með þeim í búðunum í sumar. 

Þannig  að  ef  þið  hafið  áhuga  þá endilega  hafið  samband við  CISV  á 

Íslandi. 

Mikið starf er í kringum hverjar búðir og nú þegar hefur tekið til starfa 

búðarnefnd  sem  hefur  umsjón  með  því  sem  þarf  að  undirbúa  fyrir 

búðirnar. Sjá auglýsingu frá þeim hér í blaðinu. 

Allir þeir sem hafa áhuga á að taka börn yfir 

fjölskylduhelgarnar í  sumar eru vinsamlegast 

beðnir að láta búðarnefnd vita. Þetta eru tvær 

helgar, helgin 25. – 27. júní, þegar hóparnir 

koma og  síðan helgina  9.  –  11.  júlí,  þegar 

búðirnar eru hálfnaðar. 
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Páskabúðir

CISV á Íslandi ætlar að halda páskabúðir í samvinnu með CISV 

í Færeyjum. Páskabúðirnar verða hér á landi í ca. einu viku 

yfir páskanna og vantar okkur ennþá áhugasamt staff til  að 

undirbúa  og  sjá  um  búðirnar.

Þeir  sem hafa áhuga á að taka þátt  í  páskabúðunum geta 

skráð sig á netfangið cisv@cisv.is

Kólumbía
-Guðbjörg Birta Bernharðsdóttir-    

Þetta voru alveg frábærar þrjár vikur í Kólumbíu og fólkið sem ég fór með 

átti auðvitað stóran hlut í því. 

Þetta byrjaði þannig að við dvöldum í smátíma hjá æðislegri fjölskyldu 

sem sýndi okkur alla borgina. Svo fórum við í búðirnar sem voru í úthverfi 

Bogota og það var geggjað. Þar fórum við í allskonar activity sem voru t.d 

leikir  sem  voru  geðveikt 

skemmtilegir  en  við  áttum 

auðvitað  sjálf  að 

skipuleggja  leikina.  Okkur 

var  skipt  í  planning  – 

groups og þar ákváðum við 

hvað við ætluðum að hafa í 

activityinu.  Það  var  svo 

auðvitað líka frjáls tími þar 

sem við gerðum bara það sem við vildum og við vorum auðvitað með 

cleaning – time og við fórum líka í ferðir út úr búðunum. Þetta var allt 

mjög gaman en ef ég ætti að segja hvað stæði mest upp úr yrði það að 

vera  þegar  við  fórum  í  ferðirnar  út  úr  búðunum  því  það  voru  ekki 

venjulegir dagar. Einn dagur stóð allra mest upp úr en fararstjórarnirvoru 

sem sagt búnir að segja okkur að við værum að fara í sund. Síðan gekk 

það á milli okkar krakkana að sundlaugin væri bara innilaug og að hún 
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væri geðveikt skítug. Eftir svo langan akstur komum við að risastórum 

vatnsrennibrautagarði og það var geggjað.

Þetta voru frábærar búðir og fólkið var líka frábært í búðunum, eitt af 

bestu atvikum sem ég hef upplifað.

Kórea
-Helga Margrét Agnarsdóttir, 11 ára    

Ég fór  til  Kóreu sumarið  2009.  Þar  gerði  ég margt  skemmtilegt,  fyrst 

flugum við til Finnlands og síðan til Seul í Suður-Kóreu. Þeir sem fóru með 

mér voru þau Stefán, Árni, Katrín og fararstjórinn minn hún Íris. Þegar við 

komum til  Kóreu fóru ég og Katrín heim til  Kóreskrar konu sem heitir 

Esther. Við gistum hjá henni í blokkinni sem hún býr í yfir eina helgi og 

íbúðin  var  mjög 

flott  með  tveimur 

hæðum.  Í  Kóreu 

búa flestir í blokk. 

Við  Katrín  fórum 

með henni í bíó á 

Harry  Potter  6 

daginn  sem  við 

komum  en  við 

vorum  samt  svo 

þreyttar eftir 12 tíma flug að við sofnuðum eiginlega. Við fórum líka með 

henni í skemmtigarð daginn eftir og þar hittum við Árna og Stefán. Það 

var rosalega skemmtilegt.  Eftir  helgina fórum við svo í  sumarbúðirnar. 

Fyrstu tveir dagarnir snerust aðallega um leiki til þess að allir gætu reynt 

að kynnast sem flestum. Á þriðja deginum áttum við að búa til okkar eigin 

eyju og lag og tungumál. Einn daginn kom slökkviiðið og sagði okkur frá 

starfi sínu. Það var mjög áhugavert. Það sem stóð mest uppúr var það 

þegar við fengum að fara í sund og þá vorum við bara að baða okkur úti í  

náttúrunni og þar var líka foss. Náttúran var guðdómlega falleg og við 

vorum svo heppin að fá að upplifa sólmyrkva á meðan á dvölinni stóð. Ég 

fór líka í stærsta rússíbana í Asíu og einn stærsta trérússíbana í heimi. 

Gala night var æðislegt, þá var ég máluð og sett á mig krem og hárið mitt 

sett ótrúlega flott upp. Besta kvöld ævi minnar! Við lærðum eitt skiptið 

um frið í CISV, þ.e. hversu mikilvægt það er að halda frið sama hvernig 

fólk  er  á  litin  eða hvernig  menning  þeirra  og trú  er.  CISV eru  miklar 

friðarsumarbúðir.  Ég  kynntist  mikið  af  skemmtilegu  fólki  en  var  samt 

aðallega með krökkum frá Englandi og Guatemala. Í seinni heimsókninni 

minni til fjölskyldu bjó ég með japanskri stelpu sem heitir Seina. Hún var 

mjög skemmtileg. Í sumarbúðunum átti hvert land að kynna sig og þjóð 

sína. Ég lærði heilmikið og vona að löndin hafi lært mikið um Ísland. Allir 

lærðu að syngja Bahamas lagið með Ingó og veðurguðunum. Út í Kóreu 

voru meira en 12 lönd og þjóðir í búðunum og það var mjög gaman að 

kynnast krökkum frá mismunandi löndum. Það má segja að dvölin mín út 

í Kóreu hafi verið skemmtilegasta og lærdómsríkasta ferð sem ég hef farið 

í og ég veit að ég mun aldrei gleyma þessari skemmtilegu ferð. 

                                                 



Ítalía
       - Una Birna Haukdal -

Hæ ég heiti Una Birna Haukdal og er 13 ára. Síðastliðið sumar fór ég á 

vegum CISV í unglingaskipti til Trento en það er í norður hluta Ítalíu. Við 

fórum 9 krakkar saman, 6 stelpur og 3 strákar, hópurinn hittist nokkum 

sinnum áður en við fórum þannig að við vorum búin að kynnast hvort 

öðru og fararstjórunum ágætlega þegar við fórum út. Ég bjó hjá stelpu 

sem heitir  Anna og náðum við ágætlega saman sérstaklega þegar við 

komum heim til Íslands því þá þorði hún að tala meiri ensku annars var 

það  aðallega  pabbi  hennar  sem  talaði  ensku  á  heimilinu,  hann  er 

jarðeðlisfræðingur og hefur mikinn áhuga á Íslandi. Við vorum næstum 

því  daglega með hópnum og fórum þá í  leiki  og skoðunarferðir  þar á 

meðal  fórum  við  til 

Garda  og  Feneyja  svo 

fórum við auðvitað eina 

helgi í minicamp en það 

var  uppí  fjöllum,  mjög 

skemmtileg  ferð.   Ég 

skemmti mér mjög vel, 

sá  og  upplifði  margt 

nýtt og skemmtilegt allt 

öðruvísi venjur og siði maturinn var  jú góður en ALLT öðruvísi en ég er 

vön  einu sinni voru t.d. bara ostar í matinn  skrýtið en skemmtilegt. 

Mér  fannst líka mjög gaman að fá Önnu hingað til Íslands og fá tækifæri 

til að sýna henni hvernig við lifum á Íslandi, hún elskaði trampólínið mitt 

 eins og þau reyndar gerðu öll,  ítölsku krakkarnir.  Upplifun Önnu af 

dvölinni hérna var greinilega góð því þegar leið að heimferð grét hún yfir  

að þurfa að yfirgefa okkur og Ísland og hét því að koma aftur til Íslands 

seinna. Ég vona að við eigum eftir að hittast aftur hérna eða á Ítalíu.  Ég 

mæli  með svona unglingaskiptum fyrir alla krakka því þetta gerir mann 

bara sjálfstæðari.

                                                 



BÚÐIR 2010 ÍSLAND

matur og efni óskast !
Dýnur,  rúmföt,  lök,  koddar,  föndurdót  !   Endilega fara í  gegnum 
skápana og geymslurnar og athugið hvort það sé ekki eitthvað sem 
þið  getið  látið  renna  til  félagsins.   Jafnvel  tómar  umbúðir  s.s 
jógúrtdósir,  eggjabakkar,  klósettrúllur  og  þess  háttar  koma  að 
góðum notum.

Einnig ef þið þekkið einhvern sem starfar í heildsölu eða verslun og 
gæti aðstoðað við öflun eða útvegun á  mat.

Um er að ræða mat fyrir 75 manns í fjórar vikur

Margt smátt gerir eitt stórt !

Einnig væri vel þegið ef sem flestir  CISV-
arar gætu keypt  einn aukapakka í viku 
af t.d pasta, morgunmat, hrísgrjónum 
eða  annarri  þurrvöru,  þá  yrði  þetta 
ótrúlega  fljótt  að  safnast  –  munar  ekki 
mikið  um  einn  aukapakka  á 
innkaupalistann, en okkur munar mikið um 
það fyrir búðirnar !

Vinsamlegast  hafið  samband  við 
drifa.alfredsdottir@gmail.com eða í síma 899-4567  og látið vita um 
mögulegar matar/föndurgjafir til félagsins.
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