
 Setrið

Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 6. september
kl. 20.00.  Fjallað verður um sýninguna, seldir verða bolir, peysur og grillmerki.

Suðurlandsdeild:  Næsti fundur verður þriðjudaginn 7. september í
Tryggvabúð á Selfossi kl. 20.15.  Fundarefni verður væntanleg vinnuferð í
Sultarfit 18. sept. og vetrarstarfið.

Húsavíkurdeild:  Fundað verður sunnudaginn 5. september í húsnæði
björgunarsveitarinnar kl. 20.00.

Eyjafjarðadeild:  Fundað verður þriðjudaginn 7. september í Dynheimum
kl. 20.00.  Rædd verða skálamál og er mikilvægt að sem flestir mæti.

Skagafjarðardeild:  Fundir verða þriðjudaginn 14. september kl. 20.10 í
kaffistofu mjólkursamlags KS  Sauðárkróki.  Skálamál og fleira á dagskrá.
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Skagafjarðardeild
Í sumar hefur verið unnið af krafti við endurnýjun skála þeirra

Skagfirðinga.  Skálinn er staðsettur við Skiptabakka fram af Goðdalafjalli, á
LORAN púnkti  N650795-V190424.  Starfinu hefur miðað vel.  Skálinn hefur
að miklu leiti verið endurnýjaður og byggð hefur verið 17 fm. viðbygging í
byggð sem verður flutt á staðinn fljótlega.  Stefnt er að verklokum í haust.  Í
skálanum er kojupláss fyrir 20 manns og auk þess pláss fyrir u.þ.b. 10 á
svefnlofti.

Opið hús
Húsið sem hefur verið lokað í sumar verður opnað að nýju

fimmtudagskvöldið 9. sept. kl 20:00.  Opið hús verður eftir það hvert
fimmtudagskvöld á sama tíma í vetur.  Opna húsið verður eins og áður í risinu
að Mörkinni 6.  Í vetur verður reynt að halda uppi einhverri dagskrá þessi kvöld.
Fram að sýningu verður þarna vettvangur fyrir sýningarmál.  Þeir sem hafa
áhuga á að starfa við sýninguna eru hvattir til að mæta.

Ritnefnd

Helgi Valsson  hs:91-620463 vs:91-694199 fax:91-623619
Bjarni Gunnarsson  hs:91-71479  vs:985-28630.
Emil Borg  hs:91-73701  fax:91-611788.

Setrið
Ákveðið hefur verið að framvegis verði aðalhús Setursins læst.  Sú

ákvörðun var tekin vegna slæmrar umgengni síðasta vetur.  Þar var sérstaklega
um eitt atvik að ræða, þegar stolið var olíu og til þess notaðir allir pottar
hússins og voru þeir ónýtir á eftir.

Þeir sem ætla sér að gista í Setrinu er bent á að hafa samband við
skálanefnd til að fá lykil.

Skálanefnd:
Karl Sigurjónsson 91-657757
Sveinbjörn Halldórsson 91-670536
Erling Júliníusson 91-45257
Viðar Elliðason 91-11027
Árni Bergsson 91-642051


