
borg og svo gengu við frá öllu og 

forum síðan uppí fjall. Á laugarde-

ginum vorum við í fjallinu til að 

verða 15:00 og var greinilegt að 

þeir sem voru að fara í fyrsta 

skipti voru búnir að ná ágætis 

tökum á þessu í lok ferðar, þau 

verða ennþá betri næst! Klukkan 

15:30 áttum við síðan pantað borð 

á Greifanum en þar var boðið 

uppá mjög veglegt pizzahlaðborð. 

Þegar allir voru búnir að borða 

eins og mikið og þeir gátu í sig lagt 

var hoppað uppí rútu og haldið af 

stað heim. Það var ekki hægt að 

skynja að þau hafa verið mjög 

þreytt eftir þessa tvö daga í fjallinu 

því það var mikið stuð á hópnum á 

leiðinni heim, mikið hlegið og fjör. 

Um tíu leytið vorum við síðan 

mætt við Breiðholtsskóli og allir 

fóru ánægðir heim, ferðin hep-

pnaðist mjög vel og hlakkar okkur 

starx til að fara aftur á næsta ári. 

16.mars fór Bakkinn í skíðaferð 

til Akureyrar með hinum 

félagsmiðstöðvunum í Breiðholti, 

Hólmaseli og Hundraðogellefu.  

Lagt var af stað 6:45 á föstudags-

morgni og vorum við komin uppí 

Hlíðarfjall um kl.14:00. Krakkar-

nir voru ýmist á skíðum eða 

snjóbretti og var þónokkuð um 

byrjendur sem voru að prufa í 

fyrsta skipti, en þeir sem komu 

með höfðu kost á því að leigja 

búnað á Akureyri. Dagurinn gekk 

ótrúlega vel og það skemmtu sér 

allir rosalega vel, bæði byrjendur 

og þeir sem vanir voru. Veðrið á 

föstudeginum var alveg fullkomið 

í fjallinu, sól og nokkuð hlýtt. 

Þegar komið var heim úr fjallinu 

fóru flestir í sundlaugina en við 

vorum heppin með það að 

gistiaðstaðan okkar var í 

göngufjarlægð en gist var í 

félagsmiðstöðinni Rósenborg. 

Eftir sundið fengu krakkarnir 

síðan að rölta niður í bæ og fá 

sér að borða en þar kom ýmis-

legt til greina m.a. Hamborgara-

fabrikkan og Subway. KLukkan 

22:00 voru síðan allir komnir inní 

Rósenborg og þar gátu krakkar-

nir aðeins slappað af og spjallað 

þar til ljósinu voru slökkt um 

miðnætti.  

Á laugardeginum var vaknað 

klukkan 8:00, krkkarnir voru 

miskátir með það en og voru 

ekki allir jafn fljótir á fætur. Við 

borðuðum morgunmat í Rósen-

Samfestingurinn fór fram í 

Laugardalshöll núna 23.-24.apríl 

síðastliðinn. Samfestingurinn 

samanstendur af risatónleikum 

föstudagskvöldið þar sem flest af 

stærstu nöfnum tónilstarbran-

sans á Íslandi koma fram ásamt 

ungmennahljómsveitum og dj-

um. Bakkinn fór með 35 krakka 

á tónleikana að þessu sinni, 

krakkarnir voru mætttir um 

18:00 í Höllina og stóð ballið til 

23:00, Krakkarnir skemmtu sér 

allir rosalega vel og voru til 

fyrirmyndar. Daginn eftir kluk-

kan 13:00 fór síðan fram 

Söngkeppni Samfés. Að þessu 

s inn i  sungu f yr ir  hönd 

Breiðholtsins tvær stúlkur frá 

félagsmiðstöðinni Hólmaseli en 

þ æ r  u n n u  s ö n g k e p p n i 

Breiðholtsins sem var haldið fyrr 

í vetur. Þær stóðu sig mjög vel 

en það var félagsmiðstöðin 

Fönix frá Kópavogi sem vann í 

ár. 

Skíðaferð 

O P N U N A R T Í M I  

U N G L I N G A S T A R F  

Mánudagur 19:30-

22:00 

Þriðjudagur 14:00-

17:00 

Miðvikudagur 19:30-

22:00 

Fimmtudagur 14:00-

17:00 

Föstudagur 

(annarhver) 

19:30-

23:00 

Nóvember 

 

Bakkafréttir 
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Nánari upplýsingar:  

 Endilega líkið við 

okkur á facebook 

https://

www.facebook.com/

Bakkinn-

Félagsmiðstöð-

1739095162978544/ 

 Hægt er að finna 

dagskrár fyrir Tíu12 

og unglingastarf Bak-

kans inni á heimasíðu 

Miðbergs, 

www.midberg.is 

 Ef þið hafið einhver-

jar fyrirspurnir eða 

viljið koma einhver-

jum upplýsingum á 

framfæri hafið sam-

band við Svövu for-

stöðumanni Bakkans 

í síma 664-7600 eða 

svava.gunnarsdottir@

reykjavik.is 

O P N U N A R T Í M I  

T Í U 1 2  

Mánudagur 

5. og 6 bekkur  

15:00-

17:00 

Miðvikudagur  

7. bekkur  

15:00-

17:00 


