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Helgarferð með Sjálfboðaliðasamtökunum.

Fyrirhuguð er ferð með aðilum frá Sjálboðaliðasamtökunum um náttúruvernd
helgina 28-30.ágúst n.k. Ætlunin er að vinna að úrbótum á vegarslóðanum inn í
Skælinga sem er svæði norðan fjallabaksleiðar nyrðri, austan Eldgjár. Ef tími
vinnst til er mögulegt að unnið verði við landgræðslu í kringum Hólaskjól en þar
mun hópurinn gista. Unnið er að því að fá styrktaraðila til að greiða niður
eldsneytis- og fæðiskostnað og stefnt er að því að ferðin verði 4x4 meðlimum
nánast að kostnaðarlausu. Nýjir sem gamlir félagsmenn!!  Látið nú sjá ykkur,
verið virk í félagsstarfinu og takið þátt í að skapa góða ímynd klúbbsins út á við
með starfi að umhverfismálum. Áhugasamir hafi samband við meðlimi umhver-
fisnefndar sem fyrst svo unnt sé að skipuleggja ferðina nánar og sjá hversu
marga einstaklinga úr sjálfboðaliðasamtökunum við getum boðið með okkur.
Sérstaklega ánægjulegt væri að heyra frá landsbyggðardeildunum því þar er
greinilega fullt af hörkuduglegu og virku fólki eins og sást svo bersýnilega á
sumarhátið 4x4. Húrra, Húra, Húrra !! Vesturlands- og Húnvetningadeild fyrir
frábæra sumarhátið.
Fyrir hönd umhverfisnefndar   Kristín Jónsdóttir.



Afmælisferð Setrið
14. til 16. ágúst 1998

10 ára afmælishátíð Setursins verður haldin í Setrinu laugardaginn 15. ágúst
nk.  Félagið vill halda upp á þessi merku tímamót með því að halda skálanum
og félögum klúbbsins almennilega afmælishátíð.  Af þessu tilefni býður klúb-
burinn félagsmönnum til hátíðar í Setrinu.  Fyrir Reykjavíkurdeild verður
boðið upp á hópferð með brottför frá Mörkinni 6 föstudaginn
14. ágúst nk., bæði kl 15,00 og 18,00.
Þetta er ferð fyrir alla fjölskylduna og allar tegundir af jeppum.
Á laugardeginum verður boðið upp á gönguferðir fyrir hádegi en síðan verður
boðið upp á þrautaleiki fyrir bíla og fólk.  Þetta eru leikir sem sniðnir verða að
flestum aldurshópum þar sem ýmsar uppákomur verða.  Sem dæmi má nefna
góðakstur og hnýtingar ofl.
Auk þess verður boðið upp á ratleik fyrir krakka á aldrinum 8 til 15 ára.

Gert er ráð fyrir að sumir taki með sér tjöld og sofi fyrir utan skálann þar sem
ekki er víst að allir komist í Setrið.  Auk þess eru allir hvattir til að taka með
sér útileguborð og stóla til þess að geta borðað saman í miklu tjaldi sem
komið verður upp fyrir utan húsið.
Á laugardagskvöldið býður félagið öllum upp á dýrindis grillmáltíð eins og
fjallamönnum einum er lagið.
Skráning í ferðina fer fram á fimmtudögum í Mörkinni 6.

p.s. Nauðsynlegt er að skrá sig fyrir ferðina vegna matarboðsins en þessi ferð
er án kostnaðar og fyrir alla félaga Ferðaklúbbsins 4x4

f.h. Afmælisnefndar
Friðrik St. Halldórsson

Ritnefnd
Halldór Jóhannsson  Hs: 553 9352 GSM 897 1020 e mail hj@centrum.is

Soffía E. Björgvinsdóttir  Hs: 553 2362  e mail isafold@isholf.is
Helgi Valsson Hs: 562 0463 e mail hev@caa.is

Fax ritnefndar 872 1454
Skrifstofa Ferðaklúbbsins 4x4 eru að Mörkin 6

 sími og myndsendir 568-4444
Munið opna húsið fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl.20:30

Heimasíða klúbbsins er  http://rvik.ismennt.is/~4x4/


