
Setrið

ÚTIHÁTÍÐ

Fjölskylduhátíð verður haldin í Hólaskjóli í
umsjá Suðurlandsdeildar.
Hólaskjól er á Suðurlandi, ekið er um
Suðurland og farið inn á Fjallabaksleið Nyrði
að austanverðu. Þetta er svo rétt suðaustan við
Eldgjá, ekki hægt að missa af því. Þar er hægt
að fá svefnpokapláss í skálanum eða tjalda.
Svo verða skipulagðar skoðunarferðir bæði
fyrir gangandi og akandi, að ógleymdum
varðeld.

FÉLAGAR FJÖLMENNUM

Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4           Pósthólf 8948 128 Reykjavík
2. tbl. 9. árg. júlí 1997        Halldór Jóhannsson



Frétti af Skálanefnd:

Vinnuferðir í Setrið verða eftirtaldar helgar:
11-13 júlí og 29-31 ágúst.

Einni ferð er lokið, mæting var frekar slæm en klára þarf ýmislegt smávægilegt,ásamt viðhaldi.
Gerum sveitasetrið okkar enn betra. Mætum í vinnuferðirnar! Æskilegt er að mæta í Mörkina 6
fimmtudagskvöld fyrir vinnuferðir eða láta skálanefnd vita, út af sameiginlegri máltíð.
 Vinnuferð er góð leið til að kynnast félögunum.

Fréttir af umhverfisnefnd:

Umhverfisnefndin hefur staðið fyrir hópferð inn í Þórsmörk til að dreifa fræi og gróðursetja

birkiplöntur, OLÍS gaf efnið á síðustu árshátíð og bauð uppá léttar veitingar að sáningu lokinni. Svo

var sameiginleg grillmáltíð í boði Ferðaklúbbsins 4x4. Þökkum öllum þátttakendum fyrir vel unnin

störf og frábæra skemmtun.  Svo er smá orðsending frá nefndinni:

Göngum vel um landið okkar og munið, Hreint land, Fagurt land.

Bagga og Stikuferð verða auglýstar seinna.

AÐRAR ÚTIHÁTÍÐIR

Sumar hátíð Setursinns verður haldinn 15-17 ágúst.  Allir velkomnir.

Vesturlandsdeildin verður með útilegu í Húsafelli 4-6 júlí.
Mætið tímanlega til að fá gott tjaldstæði. Allir velkomnir.

Ritnefnd auglýsti eftir konum til ýmissa starfa í síðasta blaði, þær er ekki
hafa náð í okkur vinsamlegast reynið aftur.

Félagar verið óhræddir við að senda inn efni (má vera skemmtilegt).

Ritnefnd
Halldór Jóhannsson  Hs: 553-9352 e mail hj@centrum.is

Ásgeir Baldur Böðvarsson  Hs: 562-1917 e-mail asgeirb@tv.is
Rögnvaldur Guðbrandsson   Hs: 552-3913 e mail roggi@islandia.is

Þeir sem óska eftir að koma auglýsingu í Setrið þá myndsendir 587 2345

Ferðaklúbburinn, 4x4 Mörkin 6, sími og myndsendir 568-4444
Munið opna húsið fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl.20:30

Líka í sumar.


