
 

Kæru foreldrar og forráðamenn.  
 
Dagana 27-29 mars næst komandi verður unglingamótið Eyjó haldið í 
Hvítasunnukirkjunni í Vestmanneyjum á vegum unglingastarfs Fíladelfíu, og eru allir 
unglingar velkomnir.  
Að þessu sinni kostar mótið 8.500 kr ef skráð var fyrir 2.03 annars 10.000 kr á mann. 
innifalið í verði er rútuferð frá Fíladelfíu í herjólf og tilbaka, Herjólfur (ef farið er með 
hópnum), gisting og matur. 
Reiknisnúmer fyrir greiðslu er 0338-26-000729, kt. 540169-3739. Ef greitt er með 
millifærslu er nauðsynlegt að senda kvittun á póstfangið filo@filadelfia.is og taka 
fram nafn unglings. En hægt verður að borga þegar komið er í kirkjuna á 
föstudeginum. 
Unglingar þurfa að hafa með sér nauðsynlegan búnað svo sem biblía, glósubók, 
svefnpoka/sæng, kodda, dýnu, aukaföt til skiptana, sundföt o.þ.h. (Sjá lista neðst í 
skjalinu.)  
 
Mæting er við Fíladelfíu fyrir þá sem koma með rútunni (taka þarf fram ef unglingur 
kemur EKKI með rútu) er kl 17:30 lagt verður af stað kl 18:30 þá þurfa allir að vera 
komnir í rútur og tilbúnir fyrir brottför og er áætluð heimkoma á sunnudagskvöld kl 
20:00. 
Athugið að það verður ekki kvöldmatur á föstudagskvöldið. Þegar komið er í kirkjuna 
í eyjum verður boðið uppá kvöldkaffi.  
 
Þeir sem hafa ekki náð 18 ára aldri þurfa að fá leyfi forráðamanna til að mega koma 
með Ef einhverjar spurningar vakna ekki hika við að hafa samband við okkur 
leiðtogana sem fara fyrir mótinu í eftirfarandi síma eða senda tölvupóst á 
filo@filadelfia.is.  
 
Berglind Magnúsdóttir (unglingaleiðtogi Fíló) S: 616-2704 berglindm17@gmail.com 
Inga Maria Björgvinsdóttir (leiðtogi Fíló) S: 845-0084 ingabjorgvins@icloud.com 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leyfisbréf Eyjó 2020. 
Ég undirritaður leyfi_________________________________kt_________________ 
að fara á Eyjó 27-29 mars 2020 í vestmanneyjum. 
Undirskrift forráðarmanns _______________________________  
Sími forráðarmanns _________________ 
 
Ef skildi koma til þess þá má unglingurinn minn fá verkjatöflur á við íbúfen, paratabs, 
panódíll, einnig má hann fá sjóveikislyf.   Já ▢  Nei ▢ 
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