28.—5: Tarus. Landsmót skáta í Finnlandi.

20.— 30: Blair Atholl: Aljþólegt flokkamót í Skotlandi

Júlí

Gott er að mæta
vel klæddur á
alla fundi ef farið
sé út.
www.hraunbuar.is

•

•

Alltaf að mæta á
fundi í skátabúningnum eða með
skátaklútinn.

•

24.—27: Landnemamót í Viðey. Skátamót á ævintýraeyju.
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VORMÓT

UM
BLAÐIÐ

FORSÍÐA

EFNISYFIRLIT:

Júní

28.—31: Vormót Hraunbúa í Krísuví. Sjá nánar á
www.hraunbuar.is

22.—23: Námskeið fyrir sumarstarfsfólk útilífsnámskeiða.

Maí

Á DÖFINNI

vera bstir á Vormóti!!!

… að Riddarar ætla að

sveitinni.

… að fjórir flokkar starfa í

Riddarasveit.

… að yfir 30 skátar starfa í

því elsta sveit Hraunbúa.

ára 21. apríl. Riddarar eru

… að Riddarar urðu 43.

Vissir þú...

www.hraunbuar.is
RIDDARAR

Þetta blað er eldga-

Þessi hópur væri
stærri ef fleiri hefðu
mætt á sveitarfundinn en þetta eru
mennirnir á bakvið
blaðið.

Mjög fáir mættu á
síðasta sveitarfund og
Jón Þór ekki mjög
happy með það. Það
er mikilvægt!!! Að
mæta til að vita um

Hæ þetta er leiðarinn.

MÆTING
útilegur. Þið sem
komuð ekki gætu hafa
mist af útilegu,
skrúðgöngu eða
labbitúr. Ennþá verra
er að aðeins þrír
mættu í Riddaravígsluna og henni var

LEIÐARI RITSTJÓRA

Þetta er fréttablað
Riddara sem gert
var á sveitarfundi
okkar 24/04/2004.
Eftirfarandi menn
komu að vinnu
blaðsins.
Myndastjóri: Reynir
Eyjólfsson.

Ritstjóri: Grímur
Ólafsson.
Fréttadeild: Arnar
Freyr, Andri Már,
Gunnar Egill.
Framkvæmdarstjóri: Jóhann
Þór Kristþórsson.
Umbrot: Jón Þór.

UM HALLARDRAUGINN

24. APRÍL 2004

FR É T TA BL A Ð

Grímur Ólafsson,

frestað til vormóts.

Arnar Freyr

Krossfarar eru í
meirihluta af þeim
sem gerðu þetta
blað enda eru þeir
eini flokkurinn sem
kom í fullri
mætingu.

malt. Svo gamalt að
ég veit ekki hvað
það er gamalt.

H AL LAR DR AU G UR INN

1. TBL 2004

farið þið þá inná
www.folk.is/
krossfarar. Það er
alltaf gaman á
Krossfarafundum
og endilega komiði endilega í
Krossfara. Bara til
að minnast á það
þá var voru Kross-

Arnar Freyr

farar eini flokkurinn sem kom á
þennan sveitarfund. Við erum
oftast úti á fundum og oft í körfu.

www.folk.is/krossfarar

Krossfarar eru
stundvísir og
mæta alltaf á allt.
Við erum 6. Arnar
Freyr, Reynir, Anton, Grímur, Gunnar og flokksforinginn Jóhann Þór.
Ef þið viljið vita
meira um “það”

SKÁTASTARF KROSSFARA

HALLARDRAUGURINN

Bls 2

Krísuvík kondu út
rigningin vill sjá
þig og ég samdi
ekki meira. Þar
koma skátar frá

Íslandi úr öllum
heimsins hornum
s.s. alveg til Reykjavíkur. Samt
heitir þetta Vormót Hraunbúa.

Blaðamaður settist niður við
símann og sló á
þráðinn til Óskars,
nýbakaðs félagsforingja og spurði
hann nokkurra vel
valinna spurninga.
Ert þú skáti eða
hefur þú
einhverntíman
verið skáti?
Ég er skáti, en hef
aldrei verið skáti.

Hvernig finnst þér
starfið í Hraunbúum vera eins og
það er og eru
einhverjar breytingar sem þú vilt
gera?
Ég get nú ekki
svarað því, líklega
bara gera gott
betra.
Ert þú eitthvað
sérmenntaðu?
Ég er með

stúdentspróf, bs
gráðu í iðnrekstrarfræði, ms
gráðu í sjávarútvegsfræði og
margt fleira sem
þarf ekki að telja
upp hér.
Vinnur þú sem
iðnrekstarfræðingur eða sjávarútvegsfræðingur?
Nei, ég vinn hjá
Skyggni.

VIÐTAL VIÐ FÉLAGSFORINGJA

MYNDASYRPA

Það er alltaf stuð í
Krýsuvík á Vormóti. Vertu til ef
Vormót kallar á
þig… drífðu þig í

VORMÓT

1. TBL 2004

Reynir, myndastjóri

þig...

kallar á

ef Vormót

Vertu til

Bls 3

