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Skátafélagið Hraunbúar
er framsækið skátafélag sem hefur það að
markmiði að auka þroska ungs fólks og gera
það betur fært að takast á við hin margvíslegu
verkefni sem bíða sérhvers einstaklings.
Skátamiðstöðin Hraunbyrgi
er glæsilegasta aðstaða sem skátafélag hefur á
Íslandi. Þar er margvísleg starfsemi.
Þar má finna aðstöðu fyrir skátastarfið sem fer
fram innan dyra, aðstöðu fyrir skátasveitirnar,
sal, vinnuaðstöðu foringja, eldhús og smiðju.
Í húsinu er rekin ýmis þjónusta fyrir ferðamenn
og aðra. Farfuglaheimili er rekið í hluta hússins
allt árið og í nær öllu húsinu á sumrin.
Aðstaða er öll hin besta og ferðamennirnir sem
koma víða að láta fara vel um sig í glæsilegu
húsi í fallegu umhverfi.
Glæsilegur salur er í húsinu sem hefur verið
mjög vinsæll til hvers konar fundarhalda,
námskeiða, tónleika og hátíðarhalda.
Félagið rekur einnig tjaldsvæðið á
Víðistaðatúni og tjaldgestir geta nýtt sér góða
aðstöðu í skátamiðstöðinni s.s. eldhús, sturtur
og setustofu.
Félagið hefur einnig skipulagt óvissuferðir og
aðrar uppákomur fyrir fyrirtæki og stofnanir.

www.hraunbuar.is
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liða mikill.
Markmið skátafélagsins um öflugt æskulýðsstarf sem miðar að því að gera einstaklinginn hæfari til að bjarga sér sjálfur, láta gott
af sér leiða og skila heiminum betri en hann
tók við honum eru mælanleg með margvíslegum hætti. Skátun er lífsstíll sem nýtur
virðingar þeirra sem til þekkja og sérstaklega
þeirra sem hafa upplifað ævintýrið af eigin
raun. Það er ekki vafi í mínum huga að þátttaka í skátastarfi skilar samfélaginu betri einstaklingum. Strákum og stelpum sem eiga
auðveldara með að velja á milli réttlætis og
ranglætis, að velja á milli jákvæðni og neikvæðni og að velja á milli heilbrigðis og
óheilbrigðis. Skátastarfið snertir fyrst og
fremst krakka á aldrinum 9-15 ára. Á þessum
aldri verða örlög margra þeirra ráðin.
Freistingarnar eru margar, leiðirnar vandrataðar og jákvæður og uppbyggilegur félagsskapur gulls ígíldi.
Í skátafélaginu Hraunbúum eru starfandi á
þriðja hundrað ungmenni. Markmið, leiðir og
aðgerðir eru vel skilgreind og dagskrá vel
skipulögð. Við höfum haldið nokkuð nákvæma skráningu á viðveru þeirra sem taka
þátt í störfum félagsins. Ástundun og viðvera
í skipulegu starfi félagins á síðastliðnu starfsári er um 70.000 klukkustundir. Þessi starfsemi er álíka og starfsemi margra stærstu
æskulýðsmiðstöðva höfuðborgarsvæðisins.
Að baki þessum tölum liggur til viðbótar
ómæld vinna fjölmargra sjálfboðaliða. Hjá
félaginu starfar einn launaður starfsmaður.
Auk hans kemur að stjórnun og framkvæmd
15 manna hópur sjálfboðaliða sem ber ábyrgð
á hinu eiginlega skátastarfi. Þetta eru stjórn,
sveitarforingjar, flokksforingjar, tölvu- og
vefnefnd (tölvuálfar) auk fjölda annarra
nefnda sem gera starfið mögulegt. Þessu til
viðbótar er starfandi hið margrómaða Leynifélag sem reynst hefur starfseminni ómetanlegt. Án þessa hóps væri félagið einfaldlega
ekki það sem það er í dag.
Mikil áhersla hefur verið lögð á notkun
netsins í starfinu. Á heimasíðu félagsins,
www.hraunbuar.is er að finna gagnlegar upplýsingar um félagið auk frétta og mynda úr
starfinu. Frá því talning hófst höfum við
fengið um 43.000 heimsóknir og telst það
afar góður árangur. Sem dæmi komst vefur
Hraunbúa í hóp 100 mest sóttu heimasíðna
skáta í heiminum. Að teknu tilliti til þeirra
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milljóna manna sem stunda skátun á heimsvísu verður það að teljast góður árangur.
Þrátt fyrir mikla bjartsýni mína á framtíð
skátastarfs í Hafnarfirði verð ég að upplýsa
að fjárhagslegt bakland félagsins er afar
veikt. Hafnarfjarðarbær veitti á sínum tíma
félaginu styrk til byggingar skátaheimilisins.
Þannig hefur bæjarfélagið reyndar komið á
móts við fjölmörg önnur félagasamtök á borð
við íþróttafélögin FH og Hauka, Gólfklúbbinn Keili, Siglingaklúbbinn Þyt og Hestamannafélagið Sörla svo fátt eitt sé nefnt. Sú
venja hefur skapast að bæjarfélög hafa lagt út
fyrir 80% byggingarkostnaðar í svona verkefnum þó margir séu sammála um að sú upphæð sé of lág. Vegna þess að skátafélagið
Hraunbúar fengu einungis ríflega 70% af
byggingarkostnaði heimilisins hafa afborganir og vextir af skuldum sligað félagið æ síðan.
Þrátt fyrir glæsileg húsakynni er framkvæmdin myllusteinn um háls þeirra er þar
starfa og verður að koma til stórátak ef ekki á
að sigla í þrot. Það á líka við um hið daglega
starf. Fjárhagslegur stuðningur bæjarins til
starfseminnar er nánast enginn og nemur um
4% af árlegum rekstrarkostnaði.
Um þessar mundir standa yfir viðræður
við stjórnendur Hafnarfjarðarbæjar um
stuðning við skátastarfið. Líta menn á mikilvægi stuðnings við skátanna á sömu forsendum og núverandi stuðningur er við aðra
æskulýðsstarfsemi eins og rekin er af ÆTH
og íþróttafélögunum. Það væri mikil gæfa
fyrir hafnfirska æsku ef við í sameiningu
myndum taka höndum saman um að styrkja
og efla skátastarfið. Ég lít á það sem fjárfestingu til framtíðar sem skili sér margfalt til
baka.
Megi gæfa og bjartsýni fylgja fermingarbörnum þessa árs. Lifið heil.
Bergur Ólafsson, félagsforingi
skátafélagsins Hraunbúa.

Framsækið
æskulýðsfélag
Skátafélagið Hraunbúar er
framsækið æskulýðsfélag sem
berst ekki með straumnum.
Skátastarfið hefur staðið af sér
allar þjóðfélagsbreytingar og er
síungt enda í stakk búið til að
fylgja straumum á sama tíma og
haldið er í gamlar aðferðir sem
hafa dugað svo vel.
Gleði, hæfni, vinátta, ævintýri
og samstaða eru orð sem hægt er
að nota þegar skátastarfi er lýst.
Mjög mikið er byggt á hæfileikum hvers og eins og reynt að gefa
hverjum og einum tækifæri til að
þroska sína hæfileika á sem besta
hátt.
Í skátastarfi eru allir þátttakendur og allir geta haft áhrif á

þau viðfangsefni sem valin eru.
Eftir því sem skátinn eldist verður sjáfval hans meira og þroski
hans til að takast á við verkefni
aukast.
Skátastarfið er valkostur fyrir
þá sem þora. Skátastarf er sjálfstæður lífsstíll.
Í skátastarfi eru engir áhorfendur!

Óskum öllum
fermingarbörnum
heilla á þessum
tímamótum
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Hafnarfjarðarbær
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Sveitarútilega Riddara
Mikil stemmning myndaðist
þegar Riddararnir fóru að mæta í
Hraunbyrgi á föstudagskvöldinu.
Farangrinum var hent í rútuna og
síðan keyrt af stað. Það var ekki
eftir neinu að bíða. Víst var að
dagskráin átti eftir að vera ögrandi og strembin en umfram allt
skemmtileg.
Þar sem mikið hafði rignt seinustu daga var vegurinn lélegur og
komst rútan ekki eftir afleggjaranum að skálanum. Þá var ekkert
að gera nema að labba að skálanum en það tók ekki nema hálftíma

þar sem sameiginlega dótinu var
skutlað af Ásgeiri sveitarforingja.
Um leið og komið var upp í skála
var byrjað að koma sér fyrir og
sumir ætluðu að fara að skríða
ofan í poka strax. Foringjarnir
voru ekki á þeim buxunum að
leyfa það og það var farið út í
stuttan göngutúr að skoða hverana sem sjást núna þar sem mikið
hefur grynnkað í Kleifarvatni
seinustu mánuði. Eftir hressandi
göngutúr í kringum svæðið var
farið í skálann. Sumir voru að
syngja og glamra á gítar á meðan

full búð af

aðrir stungu sér útí
poka og fóru að
sofa.
Vaknað var snemma en ekki er
hægt að segja klukkan hvað því
þetta var klukkulaus útilega. Það
er þegar allar klukkur eru teknar í
upphafi ferðar nema ein sem á að
vekja krakkana. Um daginn var
farið í fjögurra tíma hike og borðað á leiðinni. Þegar allir komu
þreyttir og blautir upp í skála var
tekin smá pása og svo haldið í
póstaleik þar sem flokkarnir löbbuðu á milli pósta og tóku þátt í
því sem fram fór á hverjum pósti.
Það var meðal annars, Íslandsmetapóstur þar sem skátarnir áttu
að setja íslandsmet, listapóstur
þar sem átti að búa til skúlptúra úr
snjó og einnig var bjargsigspóstur
sem er alltaf vinsælastur. Eftir
póstaleikinn voru allir orðnir
hressir og enginn þreyttur. Byrjað
var að elda og unnu Kastalabúar
matarkeppnina með gómsætar
kjötbollur og spaghetti. Eftir mat
var legið á meltunni og síðan
haldin kvöldvaka en á miðri
kvöldvöku gerðist leiðinlegt
atvik. Tveir sveitarmeðlimir fóru

að rífast og slást og endaði það
með því að annar hljóp út. Þegar
foringi fór á eftir á honum þá
fannst hann ekki og mikil leit
hófst þar sem allir tóku þátt. En
þegar leitarhóparnir komu aftur
upp í skála þá beið týndi skátinn
eftir hinum. Þetta hafði allt verið
næturleikur sem örfáir foringjar
vissu af. Allir fengu sér kakó og
kex og fóru svo ofan í poka.
Morguninn eftir áttu allir erfitt
með að fara á fætur. Þó sumir
meira en aðrir. Hafist var handa
við að ganga frá skálanum og
gekk það mjög greiðlega þar sem
allir unnu sitt verk fljótt og vel.
Labbað var út að vegi þar sem
rútan átti að koma en þegar komið
var á veginn voru tveir klukkutímar í rútuna. Þá var bara farið í
fjallgöngu á Sveifluháls og svo
þegar komið var niður aftur beið
rútan eftir okkur svo það var ekki
eftir neinu að bíða. Útilegunni var
slitið og haldið heim á leið.

nýjum
jum vörum
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Úr ferðasögum skátanna

Sveitarútilega Rauðskinna og Tyrkja-Gudda að Geysi í Haukadal
leiðis. Þar prufuðum við að lenda í
jarðskjálfta sem var 5.1 á Richter. Það var
mergjaðslega gaman og rosalegt stuð. Svo
fórum við í ýmsa leiki fram að kvöldmat.
Um kvöldið var svo fjörug kvöldvaka með
skemmtiatriðum frá okkur.

Þetta er líklega frekar Limbó heldur en
hástökk en einbeitingin leynir sér ekki.

Haukadalurinn skartaði sínu fegursta og að
sjálfsögðu með gosum

Við söfnuðumst saman í skátaheimilinu
um 18 á föstudagskvöldi og lögðum af stað
um hálftíma síðar. Eftir langa keyrslu (miklu
lengra en í Hverahlíð) komum við í
Gistiheimilið Geysir. Frábær herbergi og
meiriháttar lúxus. Rúmin voru svo stór að við
gátum verið þrjár í rúmi og nóg pláss eftir.
Eftir að við vorum búin að koma okkur fyrir
og skoða húsið héldum við náttfatapartý. Það
var geggjað stuð og allir fýluðu sig í botn
langt fram eftir kvöldi.

í morgunmatnum og fórum síðan að taka til.
Síðan var skálaskoðun sem var skondin.
Svo var farið af stað í gönguferð og
hverasvæðið skoðað. Það var mergjað þegar
Strokkur gaus og að standa undir úðanum.
Foringjarnir bönnuðu okkur það svo við

Næturleikur var eins og venjulega, stuttur
og góður en Lísa harðstjóri stýrði honum.
Pokarottur og Tófur unnu hann enda ekkert
hræddar við slímugan grænan kall með staf.
Á sunnudeginum vorum við ræstar
klukkan 8.30. Eftir morgunverk fórum við í
póstaleik. Það voru allskyns verkefni. Meðal
annars að semja ljóð. Hér er eitt:

Í fallegu umhverfinu var heilsað að skátasið.

Morgunleikfimina má ekki vanta og kuldinn
engin hindrun.

Við vorum vaktar eldsnemma á laugardagsmorgninum eða um kl 8. Það er alltof
snemma um helgi. Við borðuðum á okkur gat

Hver segir svo að það sé ekki hægt að fara í
skógarleiki á Íslandi?

hættum enda dáldið blautar en það var ekki
svo kalt. En Dagný karatekelling hefði alveg
getað hoppað yfir eins og Superman. Það var
svo haldið áfram inn í skóginn og farið í
póstaleik. Þar lærðum við að nota áttavita, að
gróðursetja og sérstakan feluleik.
Eftir hádegi fórum við í Geysisstofu sem
er safn um Geysi, Gullfoss, eldfjöll og svo-

Harpa litla létt í lund
ekki nema 100 pund
tók þann arf í föðurætt
að vilja lífsins njóta.
Eftir leikinn fórum við að borða og taka
til. Foreldrar og björgunarsveitarbíll komu að
sækja okkur. Þetta er búin að vera geggjuð
helgi.
Tekið saman úr ferðasögum flokkanna.

Skátahreyfingin á Íslandi 90 ára
Íslenskir skátar fagna merkum tímamótum
en 2. nóvember nk. eru 90 ár liðin síðan
fyrsta skátafélagið var stofnað á Íslandi en þá
voru aðeins liðin 5 ár frá því fyrsta skátaútilegan var haldin á Brownsea eyju skammt
utan London.
Að sjálfsögðu verður margt gert til að
fagna þessum tímamótum en hápunktur
ársins verður að sjálfsögðu Landsmót skáta
sem haldið verður við Akureyri í júlí. Þangað
er búist við miklum fjölda skáta bæði
innlendum og erlendum en æ fleiri erlendir
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skátar koma á íslensku Landsmótin og setur
það óneitanlega svip á mótin.
Skátablaðið kemur út í afmælisútgáfu í
haust en nýverið tók Einar Elí Magnússon við
ritstjórn blaðsins af Guðna Gíslasyni sem
ritstýrt hafði blaðinu í 10 ár.
Afmælisnefnd er að sjálfsögðu starfandi
og allar nánari upplýsingar verða birtar á
www.scout.is.
Þeir eldri skátar sem ekki hafa fengið
styrktarpinna skáta sendan geta látið skrá sig
á skrifstofu BÍS í síma 550 9800.
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4th international youth gathering

Tveir íslenskir skátar á ráðstefnu í Egyptalandi
Í lok ágúst fórum við 2 Hraunbúar á vegum
Bandalags íslenskra skáta til Egyptalands til
þess að taka þátt í ungmennaráðstefnu.
Ráðstefnan er haldin á hverju ári af bandalagi arabískra skáta en markmið ráðstefnunnar er að efla samskipti arabískra skáta og
annara og kynna Egyptaland. 51 skátar tóku
þátt frá 26 löndum.

Að þessu sinni var ráðstefnan
haldin í Kairó og í Luxur.
Egyptar eru mjög stoltir af fornri
sögu og var hvert tækifæri nýtt
til þess að sýna okkur fornar
minjar. Meðal annars var farið í
Dal konunganna,
Pýramídarnir skoðaðir og
annað skemmtilegt. Þess á milli
fengum við fyrirlesara til okkar
sem fjölluðu um áhugaverð málefni. Sem dæmi fengum við einn
virtasta kvenkyns pólitíkus þeirra
til okkar en hún fjallaði um
mikilvægi sjálboðastarfs, málefni Palestínu og fleira. Þátttakendur fluttu einnig erindi hver frá
sínu landi.

Punktar

• Skátaþing verður haldið í
skátamiðstöðinni Hraunbyrgi
hér í Hafnarfirði 12. - 14. apríl
en Skátaþing var síðast haldið
hér í bæ árið 1981 og var
haldið í Flensborgarskóla.
• Tveir skátar úr Hraunbúum
fara um næstu áramót á Alheimsmót skáta í Tailandi
• Vormót Hraunbúa verður
haldið 31. maí - 2. júní í
Krýsuvík.

Ferðin í heild sinni var
ógleymanleg. Við fengum tækifæri til að skimast inn í fátækra
hverfi og tala við börn sem

kunnu aðeins nokkur orð í ensku.
Við lærðum að prútta við leigubílstjóra og fégráðuga sölumenn,
en ekki var óalgengt að ná verði
á hlut niður um helming að lágmarki.
Ógleymanleg er gestrisni
borgarstjórnar Sohag en þeir
settu um 15 vopnaða lögreglumenn í fylgd með okkur þegar
við ferðuðumst um Sohag. Þegar
bílalestin var á ferð taldi bílalestin 7, þrjá lögreglubíla, rútuna
okkar, sjúkrabíl, ómerktan bíl og
lögreglumótorhjól. En vert er að

taka fram að okkur fannst engin
þörf á þessari gæslu.
Hitinn fór upp í og yfir 40 stig
og er það frekar heitt fyrir „frostpinna“ eins og okkur.

Eftir ferðina hafa sumir þátttakendur náð að halda sambandi
og er von okkar að við náum að
hittast á ný, því að ferðinni verður seint gleymt.
Sjá má myndir á hraunbuar.is
eða á hraunbuar.is/egypt
Gísli Guðnason
Guðjón Rúnar Sveinsson
• „Tölvugrúsk“ verður haldið í
Hraunbyrgi helgina 27. - 28.
apríl. Fyrirtæki sem þurfa að
losa sig við tölvur geta snúið
sér til starfsmanns í Hraunbyrgi en tölvur og íhlutir eru
vel þegnir.
• Klifurveggurinn í Hraunbyrgi
er geysilega vinsæll. Hópar og
félög geta leigt aðstöðu og
fengið leiðsögn skátanna.
• Foreldrar og gamlir skátar eru
ávallt velkomnir í Hraunbyrgi
og oftast er heitt á könnunni
og margt er að skoða á
veggjum.

Skeytasalan
Að senda skátaskeyti er góður
vinargreiði. Um leið er stuðlað að bættu
æskulýðsstarfi í bænum.
Fermingarbarnalistarnir eru birtir með fyrirvara
um breytingar en leitast er við að viðhalda
skránni í Hraunbyrgi. Allar ábendingar og
leiðréttingar má senda á ferming@hraunbuar.is
Listinn er einnig birtur á www.hraunbuar.is en án
heimilisfanga. Einnig eru vel þegnar upplýsingar
um veislustaði vegna útburðar á skeytum.
Gleðjum með skátaskeyti — sími 565 0900
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Sendum fallega kveðju til
fermingarbarna
Staðlaður texti á skeytum

T1 Hjartanlegar hamingjuóskir á fermingardaginn.
Gæfuríka framtíð
T2 Innilegar hamingjuóskir á fermingardaginn
T3 Sendum þér og fjölskyldu þinni innilegar árnaðaróskir í
tilefni fermingarinnar
T4 Guð blessi þér ferminguna og framtíð alla
Ef pantað er í gegnum síma þarf að vera með greiðslukort við hendina.

8

Fermingarskeyti skátanna eru falleg
kveðja á hátíðardegi fermingarbarnanna og fjölskyldna þeirra.
Mjög auðvelt er að senda
skeyti:
• Hringdu í síma 565 0900
• Komdu við í skátamiðstöðinni
Hraunbyrgi við Hjallabraut.
• Opið milli kl 10 og 17 alla
fermingardagana
Hægt er að nota staðlaðan texta
eða setja texta að eigin ósk.

565 0900

1

2

3

4

5
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Við förum á Landsmót!
Landsmót skáta
eru haldin þriðja
hvert ár og verður 24.
Landsmótið haldið í
sumar dagana 16.23. júlí í útilífs og
umhverfismiðstöð
íslensku skátahreyfingarinnar að Hömrum við Akureyri.
Mótið er fyrst og
fremst fyrir hinn
hefðbundna skátaaldur en eldri skátar,
björgunarsveitafólk og fjölskyldur
skátanna eru einnig velkomnar.
Allir skátar, stelpur og strákar,
hversu stutt sem þeir hafa starfað
og óreyndir sem þeir eru, hvar á
landinu sem þeir búa, mæta og
taka þátt í Landsmótinu – það er
ekki spurning! Á Landsmóti skáta
eru engir varamannabekkir þar eru
allir virkir og lifandi þátttakendur í
ævintýrinu.
Landsmót er tvímælalaust einhver mesta upplifun sem skáti á
kost á að taka þátt í. Landsmótið í
ár verður eitt fjölmennasta Landsmót sem skátahreyfingin hefur

eða
starfsmenn.
Landsmót er því
eftirsóknarvert fyrir íslenska skáta
sem fá tækifæri
til að upplifa í
raun hið alþjóðlega samfélag
sem skátahreyfingin
er. Það er því ekki
spurning að hver og
einn starfandi skáti
setur stefnuna á
Landsmótið nú í
staðið fyrir því að Hömrum mun
rísa öflugt bæjarfélag með 4000 –
5000 íbúum. Mótið stendur í viku
tíma, frá þriðjudegi til þriðjudags.
Mótið mun ná hápunkti laugardaginn 20. júlí en þá verður sérstök hátíðardagskrá sem endar
með glæsilegri kvöldvöku – nokkuð sem enginn ætti að láta fram
hjá sér fara! Landsmót skáta eru
ávallt með alþjóðlegu ívafi því erlendir skátar eru að jafnan fjölmennir og að þessu sinni munu
nokkur hundruð erlendir gestir frá
30 þjóðlöndum taka þátt í mótinu,
ýmist sem almennir þátttakendur

sumar!

Allir velkomnir á
Landsmót skáta!
Á Landsmóti eru starfræktar
sérstakar tjaldbúðir þar sem
fjölskyldur skátanna og vandamenn geta sett niður tjaldið sitt,
tjaldvagna eða fellihýsi og tekið
þátt í Landsmótsævintýrinu.
Fjölbreytt dagskrá er í boði í
fjölskyldubúðum fyrir alla
aldurshópa og því ættu allir að
finna sér eitthvað við sitt hæfi.
Ekki þarf að tilkynna þátttöku í
fjölskyldubúðum. Hægt er að

dvelja
í
fjölskyldubúðum eins lengi og
gestir óska þess. Þátttakendur í
fjölskyldubúðum annast sjálfir
um matinn fyrir sig en mögulegt
verður að kaupa hráefni í verslun
mótsins s.s. brauð, álegg, mjólk,
gos, morgunmat, pylsur, samlokur og grillkjöt. Þátttökugjald í
fjölskyldubúðum er kr. 1.500,fyrir hvern einstakling 10 ára og
eldri (fæddir 1992 og eldri) óháð
því hversu lengi dvalið er. Þá er
greitt kr. 500 á tjald pr. nótt.

Gleðjum með skátaskeyti — sími 565 0900
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Fermingarbörn 24. mars
Pálmasunnudagur

Fríkirkjan
Prestar: Sr. Einar Eyjólfsson og sr. Sigríður Kristín Helgadóttir
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Agnar Friðbertsson ............................Austurgötu 35
Árni Valur Sigurðarson......................Nönnustíg 6
Dagný Vilhelmsdóttir ........................Háahvammi 15
Ellert Þór Svavarsson ........................Blikaási 18
Heiðrún Ingólfsdóttir ........................Lindarbergi 68
Helena Ósk Gunnarsdóttir ................Sléttahrauni 24
Helga Lísa Helgadóttir ......................Álfaskeiði 82
Henný Þrastardóttir............................Steinahlíð 6
Hermann Óli Davíðsson ....................Skógarhlíð 9
Jenný Magnúsdóttir ..........................Álfaskeiði 84
Jökull Steinan Jökulsson ..................Kjóahrauni 1
Katrína Hildur Þorvaldsdóttir............Háabergi 5
Kristján Rósberg Guðmundsson........Hringbraut 43
Margrét Ósk Davíðsdóttir..................Skógarhlíð 9
Margrét Freyja Sigurðardóttir............Hringbraut 34
Ólöf María Vigfúsdóttir ....................Birkihlíð 2A
Sigríður Inga Þorkelsdóttir ................Reykjavíkurvegi 40
Sunna Björg Skarphéðinsdóttir ........Ljósabergi 38
Tinna Pálmadóttir ..............................Víðibergi 7
Viktor Ingi Sigurjónsson ..................Ásbúðartröð 9
Ylfa Úlfsdóttir ..................................Hvammabraut 12

Hafnarfjarðarkirkja
Prestar: Sr. Gunnþór Ingason og sr. Þórhildur Ólafs
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
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Anna Lára Bjarnfreðsdóttir ..............Þúfubarði 13
Arnar Dan Kristjánsson ....................Klukkubergi 23
Arnar Freyr Magnússon ....................Öldugötu 26
Arnar Már Vignisson ........................Lindarbergi 12
Atli Guðmundsson ............................Vesturholti 9
Ágúst Arnar Hringsson......................Ljósabergi 26
Ágústa Sveinsdóttir ..........................Tjarnarbraut 19
Ásgeir Guðjónsson ............................Staðarhvammi 1
Berglind Gunnarsdóttir ......................Álfaskeiði 33a
Berglind Stefánsdóttir........................Klettahrauni 23
Brynjar Harðarson ............................Álfabergi 16
Brynjar Hilmarsson ..........................Burknabergi 4
Brynjar Örn Svavarsson ....................Suðurhvammi 13
Dagný Björk Arnljótsdóttir................Grundarbraut 32, Ólafsvík
Dagný Rós Stefánsdóttir....................Urðarstíg 5
Daníel Sigurðsson..............................Brekkuhvammi 6
Davíð Jacobsen..................................Klukkubergi 4
Davíð Jónatansson ............................Lóuási 2
Eiríkur Viljar Hallgrímsson Kúld ......Eyrarholti 16
Elmar Aron Einarsson ......................Öldutúni 7
Elvar Ásmundsson ............................Klukkubergi 17
Emil Karl Kristjánsson ......................Blikaási 22
Erla Rún Ingólfsdóttir........................Lækjarhvammi 15
Erlendur Halldór Durante..................Arnarhrauni 3
Fannar Carlsson ................................Álfholti 32
Guðrún Sif Pétursdóttir ....................Spóaási 16
Gunnlaugur Óli Leósson ..................Öldugötu 48
Hafdís Hilmarsdóttir..........................Stekkjarhvammi 27
Halldóra V. Kristjánsdóttir ................Sléttahrauni 30
Hulda Kristín Guðmundsdóttir..........Lækjarsmára 5, Kóp.
Ísak Óli Sigurjónsson ........................Álfholti 54
Jökull Másson....................................Fagrabergi 10
Karen Víglundsdóttir ........................Blikaási 50
Kári Þorleifsson ................................Mýrargötu 2
Kristín Guðmundsdóttir ....................Bröttukinn 26
Kristján Skúli Skúlason ....................Lækjargötu 34b
Gleðjum með skátaskeyti — sími 565 0900

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Margrét Kjartansdóttir ......................Hverfisgötu 24
Marín Björg Guðjónsdóttir ................Blikaási 15
Orri Páll Vilhjálmsson ......................Lindarbergi 22
Ólafur Fannar Heimisson ..................Kvistabergi 21
Ólafur Tröster Jörgensen ..................Öldugötu 48
Ólöf Helga Adolfsdóttir ....................Vallarbarði 16
Páll Arnar Pálsson ............................Mánastíg 6
Ragnheiður Harpa Leifsdóttir............Lækjargötu 12
Signý Hersisdóttir..............................Bæjarholti 5
Sigtryggur Óskar Hrafnkelsson ........Lækjarbergi 27
Sigurberg Guðbrandsson ..................Suðurholti 2
Sigurður Óli Þorvaldsson ..................Klukkubergi 3
Sigurjón Friðbjörn Björnsson............Lambastekk 3, Rvk.
Sigurlaug Ása Pálmadóttir ................Lækjarhvammi 4
Silja Lind Haraldsdóttir ....................Svalbarði 9
Stefán Þór Halldórsson ......................Vallarbarði 14
Steinþór Bjarni Helgason ..................Fagrahvammi 5
Stella Björg Stefánsdóttir ..................Eyrarholti 2
Sölvi Sigurjónsson ............................Lækjargötu 8
Tinna Freysdóttir ..............................Álfaskeiði 78
Úlfar Hrafn Pálsson ..........................Grænukinn 2
Vignir Jónsson ..................................Teigabyggð 12
Vilhjálmur Egill Vífilsson ................Suðurhvammi 11
Þórir Snær Sigurðarson ....................Einibergi 23
Ævar Einarsson..................................Hellubraut 9
Örn Ingi Gunnarsson ........................Suðurholti 22

Víðistaðakirkja
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Anna Kristín Jóhannesdóttir..............Hraunkambi 9
Anton Smári Gunnarsson ..................Norðurbraut 23
Arnar Hólm Ingvarsson ....................Miðvangi 37
Árni Freyr Ársælsson ........................Miðvangi 35
Bára Fanney Hálfdanardóttir ............Þrúðvangi 9
Bergrós Hjálmarsdóttir ....................Klettagötu 6
Bryndís Þóra Þórðardóttir..................Víðivangi 4
Brynja Guðmundsdóttir ....................Breiðvangi 20
Eiríkur Rafn Stefánsson ....................Hjallabraut 35
Elfar Smári Sverrisson ....................Breiðvangi 50
Elín Björg Björnsdóttir ....................Miðvangi 63
Fanney Dögg Barkardóttir ................Norðurvangi 7
Finnbogi Árnason ............................Miðvangi 83
Garðar Snær Sverrisson ....................Skerseyrarvegi 4
Guðmundur Róbert Guðmundsson....Kjóahrauni 14
Helena Sverrisdóttir ..........................Glitvangi 23
Hulda Jónasdóttir ..............................Breiðvangi 62b
Högni Guðjón Elíasson ....................Vesturbraut 7
Ingvi Smári Hrafnsson ....................Breiðvangi 26
Jóhann Berentsson ............................Hraunbrún 21
Jörgen Pétur Jörgensson ..................Arnarhrauni 4-6
Kristín Bára Jónsdóttir ......................Hjallabraut 6
Mardís Heimisdóttir ..........................Hellisgötu 35
Ólöf Lára Halldórsdóttir ..................Blómvangi 4
Sandra Baldursdóttir ........................Breiðvangi 32
Sigurbjörg Herdís Stefánsdóttir ........Hraunkambi 4
Sigurður Freyr Björnsson ................Breiðvangi 20
Skúli Sigvaldason ..............................Breiðvangi 3
Stefanía Magnúsdóttir ......................Miðvangi 94
Svala Margrét Bjarnadóttir ................Breiðvangi 44
Tinna Sigurðardóttir ..........................Hjallabraut 2
Trausti Rúnar Egilsson ......................Laufvangi 12
Trausti Páll Þórsson ..........................Norðurvangi 31
Vignir Karl Gyfason ..........................Garðavegi 5

Fermingarbörn 28. mars
Skírdagur
Hafnarfjarðarkirkja
Prestar: Sr. Þórhallur Heimisson og sr. Gunnþór Ingason
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Alma Jónsdóttir ................................Öldutúni 18
Andrés Pétur Guðfinnsson ................Strandgötu 14, Sandgerði
Arnar Freyr Héðinsson ......................Suðurholti 13
Arnar Valur Jónsson ..........................Furubergi 7
Auður Halldórsdóttir ........................Stekkjarhvammi 60
Birgir Steinn Einarsson......................Álfholti 36
Birkir Sveinsson ................................Brekkuhvammi 8
Björk Sigurðardóttir ..........................Stekkjarkinn 15
Brandur Franklín Karlsson ................Öldutúni 16
Brynjar Björn Ingvarsson ..................Stuðlabergi 20
Carlos Friðrik Sanchez ......................Birkihlíð 6
Einar Gunnarsson ..............................Klausturhvammi 12
Elísa Berglind Ægisdóttir ..................Vörðubergi 10
Elna Albrechtsen................................Stekkjarhvammi 15
Freyr Arnaldsson ..............................Ljósabergi 48
Garðar Örn Arnarson ........................Dvergholti 9
Gerður Guðmundsdóttir ....................Jófríðarstaðavegi 9
Grétar Þór Traustason........................Öldutúni 16
Guðjón Þór Hjaltalín ........................Öldutúni 12
Guðmundur Hinriksson ....................Stuðlabergi 62
Guðmundur Björn Sigurgeirsson ......Háholti 5
Gunnar Helgason ..............................Móabarði 34
Gunnar Sturla Ágústsson ..................Traðarbergi 23
Halldór Andersen ..............................Austurgötu 42
Helen Lilja Helgadóttir......................Kvíholti 2
Helga Margrét Friðriksdóttir ............Öldutúni 14
Helga Hjálmarsdóttir ........................Svalbarði 8
Hrefna Þórsdóttir ..............................Kvistabergi 11

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

Hörður Heiðar Hannesson ................Háabarði 12
Inger Helga Valdimarsdóttir ..............Einibergi 27
Irma Hrönn Martinsdóttir ..................Traðarbergi 11
Jenný Lind Samúelsdóttir..................Einihlíð 9
Jóhann Ingimundarson ......................Hnotubergi 5
Kári Birgir Angantýsson....................Dofrabergi 19
Kári Sveinbjörnsson ..........................Hringbraut 43
Kristín Unnur Guðmundsdóttir ........Víðihvammi 1
Kristín Vala Þrastardóttir ..................Hamarsbraut 6
Lára Björg Þórisdóttir........................Grænukinn 28
Magnús Þór Jónsson..........................Danmörku
Melkorka Edda Sigurgrímsdóttir ......Hamrabyggð 8
Óðinn Helgason ................................Suðurholti 10
Ólafur Friðrik Ólafsson ....................Lækjarbergi 2
Páll Fannar Pálsson ..........................Háabergi 43
Pálmar Dan Einarsson ......................Álfaskeiði 76
Sandra Líf Þórðardóttir......................Engjahlíð 5
Sara Dögg Ólafsdóttir........................Sóleyjarhlíð 3
Selma Benediktsdóttir ......................Háabergi 17
Sigurður Árni Jónsson ......................Öldutúni 7
Skúli Ingólfsson ................................Stuðlabergi 10
Steinfríður Fanney Margrétardóttir ..Suðurgötu 80
Svandís Fjóla Ómarsdóttir ................Álfabergi 12
Sveinn Ingi Sigurjónsson ..................Hamrabyggð 30
Sverrir Grétar Hólm ..........................Vesturholti 12
Theodór Þór Ingason ........................Birkihlíð 4b
Tryggvi E. Mathiesen ........................Skógarhlíð 5
Þorgerður Gyða Ásmundsdóttir ........Miðvangi 12
Þorgerður Daníelsdóttir ....................Stuðlabergi 52
Þórarinn Ólafsson ..............................Hvammabraut 6
Þórhalla Sigurðardóttir ......................Klettabergi 38

Fermingarbörn 1. apríl
Annar í páskum
Víðistaðakirkja
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

Andri Hrafn Ingvason........................Sævangi 32
Andri Davíð Pétursson ......................Noregi
Arnór Freyr Guðmundsson ..............Suðurvangi 17
Atli Friðbergsson ..............................Miðvangi 109
Ebenezer Þórarinn Einarsson ............Hjallabraut 1
Elísabet Pétursdóttir ..........................Hellisgötu 17
Elva Björk Bjarnadóttir ....................Miðvangi 99
Hedda Kristín Jóhannsdóttir..............Breiðvangi 7
Hilmar Örn Albertsson ....................Breiðvangi 18
Hrefna Freyja Friðgeirsdóttir ............Sléttahrauni 28
Hrund Magnúsdóttir ........................Nönnustíg 4
Kamilla Þöll Finnbogadóttir..............Mosabarði 12
Sandra Björk Gunnarsdóttir ..............Kirkjuvegi 3
Sigríður Lína Viðarsdóttir..................Heiðvangi 32
Vigfús Almar Eyjólfsson ..................Hjallabraut 39
Þórður Rafn Guðjónsson ..................Breiðvangi 8

Munið fermingarskeytasímann, 565 0900 – opið 10 - 17
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Ljósm.: Guðni Gíslason

Smá rigning er engin fyrirstaða þegar góðir félagar njóta útiverunnar í
Krýsuvík sem landsfræg er fyrir rigningu. Hraunbúar eru þó sáttir við
staðinn og héldu sitt 61. Vormót Hraunbúa.

Bandarískir skátar af Keflavíkurflugvelli hafa oft komið á Vormót í
Krýsuvík. Þeir koma vel undirbúnir og enginn fer svangur frá þeim.
Skátaforinginn var síðast á Vormóti árið 1979 og var mjög hrifinn.

Hjálparsveit skáta og björgunarsveitin Fiskaklettur sameinuðust fyrir
stuttu. Gott samstarf er við nýju sveitina og sér sveitin m.a. um
sjúkragæslu á Vormótum og aðstoðar við flutning á búnaði.

Bæjarfell er beint ofan svæðis skátanna í Krýsuvík. Því er stutt í
fjallgöngur og nýta skátarnir sér það óspart og læra þar að varast þær
hættur sem í fjöllum geta leynst.

Söngur og hljóðfæraleikur er eitt af aðalsmerkjum skáta. Hraunbúar
eru ríkir af gítaristum og fara víða til að aðstoða við kvöldvökur. Hér
stjórna þeir kvöldvöku á Vormóti.

Það er ekki oft sem Björgunarsveitin þarf að nýta kunnáttu sína en hér
hafði hann Kolbeinn hlaupið á gaddavír og það leynir sér ekki að hann
er ánægður með þjónustuna.

Vera og Hulda kampakátar að snæðingi í tjaldbúðinni á Vormótinu.
Stundum er gott að geta gripið til einfaldra rétta þó stundum sé meira
haft við.

Þessi ungi skáti var mjög einbeittur við vinnu sína vel fyrir ofan alla
aðra. Trönubyggingar eru í miklu uppáhaldi hjá skátum og ágæt æfing í
burðarfræði.
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Fermingarbörn 7. apríl
Fríkirkjan
Prestar: Sr. Einar Eyjólfsson og sr. Sigríður Kristín Helgadóttir.
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

Arnar Valur Jónsson ..........................Furubergi 7
Atli Freyr Guðjónsson ......................Þrastahrauni 2
Brynja Guðmundsdóttir ....................Suðurhvammi 6
Christina Miller ................................Stuðlabergi 98
Daníel Grétarsson ..............................Hraunbrún 1
Dögg Friðjónsdóttir ..........................Grænukinn 8
Eggert Hólm Pálsson ........................Grænukinn 14
Friðrik Dór Jónsson ..........................Birkibergi 8
Guðný Ólafsdóttir..............................Lindarbergi 38
Hjörtur Logi Valgarðsson ..................Skerseyrarvegi 3
Jóhanna Sveinsdóttir..........................Miðvangi 92
Katarína Baumruk ............................Smyrlahrauni 62
Kolbrún Lilja Arnarsdóttir ................Lóuási 14
Linda Dögg Guðjónsdóttir ................Langeyrarvegi 3
María Björg Magnúsdóttir ................Lækjarhvammi 16
Rakel Sif Kristjánsdóttir....................Hverfisgötu 61
Sara Margrét Sigurðardóttir ..............Eyrarholti 18
Sara Ósk Káradóttir ..........................Boðaslóð 16, Vestm.
Sigrún Guðjónsdóttir ........................Jófríðarstaðavegi 6
Sigurgeir Bárðarson ..........................Háabergi 39
Snæbjörn Örvar Gunnarsson ............Lækjarhvammi 15
Sonja Sófusdóttir ..............................Hnotubergi 1
Valdís Ragna Eðvaldsdóttir ..............Smyrlahrauni 30
Þorsteinn Kristinsson ........................Furuhlíð 25
Þórdís Pétursdóttir ............................Laufvangi 2
Örvar Jónsson ....................................Vallarbarði 7

Hafnarfjarðarkirkja
Prestar: Sr. Þórhildur Ólafs og sr. Þórhallur Heimisson
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
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Andrea Kristjánsdóttir ......................Smárabarði 2c
Andri Björn Birgisson ......................Lindarbergi 16
Ari Guðmundsson..............................Berjahlíð 3
Aron Bergsson ..................................Eyrarholti 14
Aron Hansen......................................Miðholti 1
Atli Axfjörð ......................................Sléttahrauni 28
Ásrún Jóhannesdóttir ........................Víðihvammi 1
Ástrós Einarsdóttir ............................Efstuhlíð 17
Birgitta Dröfn Jónsdóttir ..................Holtabyggð 3
Bjarni Daníel Ýmisson ......................Hringbraut 30
Bjarni Aron Þórðarson ......................Furuhlíð 15
Boði Logason ....................................Vallarbraut 7
Daníel Gíslason ................................Háukinn 5
Garðar Ingvar Geirsson ....................Eyrarholti 5
Gísli Þór Friðriksson ........................Burknabergi 10
Gísli Óskarsson..................................Álfaskeiði 72
Guðmundur Auðunsson ....................Túnhvammi 3
Guðrún Alma Einarsdóttir ................Þórsbergi 18
Gunnar Björn Kolbeinsson................Furuhlíð 2
Hafdís Guðjónsdóttir ........................Vesturbraut 4a
Hanna Þóra Helgadóttir ....................Suðurgötu 56
Harpa Dögg Þorsteinsdóttir ..............Klettabyggð 3
Helena Dögg Gunnarsdóttir ..............Eyrarholti 5
Helgi Már Gíslason ..........................Lyngbergi 55
Herdís Eva Hermundardóttir ............Suðurholti 24
Hildur Rún Sigurðardóttir ................Melholti 6
Ingibjörg Magnúsdóttir......................Teigabyggð 3
Ingunn Gissurardóttir ........................Suðurholti 24
Ívar Österby Ævarsson ......................Hvammabraut 14
Kolbrún Hanna Árnadóttir ................Klettabyggð 1
Kristján Ottó Albertsson....................Hvammabraut 10
Margrét Dagbjört Flygenring Pétursd...Klausturhvammi 3
Gleðjum með skátaskeyti — sími 565 0900

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

Margrét Soffía Runólfsdóttir ............Eyrarholti 5
Mjölnir Gunnarsson ..........................Kjóahrauni 5
Orri Snær Karlsson............................Furubergi 11
Ragna Lóa Guðmundsdóttir ..............Suðurbraut 24
Ragnar Bjarni Gröndal ......................Sóleyjarhlíð 3
Ragnhildur Aradóttir..........................Selvogsgötu 26
Rakel Þrastardóttir ............................Þúfubarði 1
Sigurður Árni Knútsson ....................Blikaási 23
Sindri Snær Friðriksson ....................Klukkubergi 14
Sindri Markússon ..............................Lækjarbergi 44
Smári Pálsson ....................................Klukkubergi 15
Sonja Arnórsdóttir ............................Lækjarbergi 12
Stefán Örn Stefánsson ......................Traðarbergi 1
Steinunn Ýr Hjaltadóttir ....................Úthlíð 11
Sunna Árnadóttir ..............................Stuðlabergi 110
Sævar Örn Oddsson ..........................Suðurhvammi 22
Úlfar Karl Arnórsson ........................Brattholti 3
Viðar Örn Víkingsson........................Háholti 1
Vignir Freyr Ólafsson........................Lækjargötu 10
Þórður Kristján Ragnarsson ..............Álfholti 6
Þórhallur Björnsson ..........................Háholti 14
Þórunn Einarsdóttir............................Lindarbergi 62
Ösp Egilsdóttir ..................................Lækjargötu 6

Víðistaðakirkja
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

Andrea Jensdóttir ..............................Breiðvangi 24
Eyrún Edvardsdóttir ..........................Suðurvangi 10
Hjörtur Freyr Jóhannsson ................Breiðvangi 8
Ingólfur Daði Jónsson ......................Hjallabraut 25
Jökull Ernir Jónsson ........................Laufvangi 3
Kristín Ágústa Kjartansdóttir ..........Breiðvangi 28
Lena Dís Rúnarsdóttir ......................Suðurholti 28
Linda Björk Nielsen ..........................Hjallabraut 11
Lísa Arnardóttir ................................Hraunhvammi 2
Ólafur Örn Halldórsson ....................Reykjavíkurvegi 9
Ólafur Karl Stefánsson ......................Miðvangi 108
Rakel Sara Ríkharðsdóttir ................Víðivangi 5
Sandra Gunnarsdóttir ........................Heiðvangi 38
Sunna Dóra Sigurjónsdóttir ..............Suðurvangi 23b
Sylvía Þöll Hilmarsdóttir ..................Miðvangi 131

Borgaraleg ferming
597
598
599
600
601
602

Almar Barja ......................................Tjarnabraut 15
Arnþór Hjaltason ..............................Grenibergi 5
Hrefna Rán Hannesdóttir ..................Norðurbraut 29
Kári Kolbeinsson ..............................Hraunbrún 6
Stella Rut Sjafnardóttir (Jensdóttir) ..Álfholti 48
Þorgeir Már Jónsson ..........................Austurgötu 34

Svipmyndir úr starfinu

Skeyti keypt í
Hraunbyrgi
Skeytamóttakan er opin milli kl. 10 og
17 þá daga sem fermt er í Hafnarfirði.
1 Veljið númer þess skeytis sem senda á eða fáið
sjálfval.
2 Veljið síðan texta sem á að fara á skeytið eða
veljið ykkar eiginn texta.
3 Gefið upp hver undirskriftin á að vera á skeytinu.
4 Fulltrúi skátanna les skeytið yfir til að tryggja að
allt sé rétt.
5 Greiðið með peningum eða greiðslukorti.
Skátarnir bera síðan skeytin út eftir kl. 18.
Einfaldara getur þetta ekki verið.

Skeyti pantað í
gegnum síma
Skeytamóttakan er opin milli kl. 10 og
17 þá daga sem fermt er í Hafnarfirði.
Möguleiki er einnig á að panta skeyti í vikunni á
undan fermingardegi.
1 Hringið í síma 565 0900.
2 Hafið blaðið við hendina og kreditkortið ykkar.
3 Veljið númer þess skeytis sem senda á eða fáið
sjálfval.
4 Veljið síðan texta sem á að fara á skeytið eða
veljið ykkar eiginn.
5 Gefið upp hver undirskriftin á að vera á skeytinu.
6 Gefið upp tegund korts (Euro eða Visa),
kortanúmer og gildistíma korts.
7 Fulltrúi skátanna les skeytið yfir til að tryggja að
allt sé rétt.
Skátarnir bera svo skeytin út eftir kl. 18.
Einfaldara getur þetta ekki verið.

565 0900
Einnig má finna uppfærðar upplýsingar
um skeytasöluna á w w w . h r a u n b u a r . i s
Gleðjum með skátaskeyti — sími 565 0900
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Eldfjörugt dróttskátastarf
Ds. Trail er rótgróin dróttskátasveit og starfar af miklum
móð. Starfið hófst af krafti í upphafi vetrar og var gerð dagskrá
fram að áramótum. Í henni fólst
mikil útivist og starfið miðaði að
því að ná fyrstu vörðu af þremur
til Forsetamerkis. Það takmark

legum farartækjum niður brekkur
og fleira skemmtilegt.
Diskóklifur var haldið í lok
janúar og vakti það mikla lukku.
Öllum dróttskátum á landinu var
velkomið að koma og var mætingin vægast sagt mjög góð.
Diskóklifur er skemmtileg blanda,
ljósa, tónlistar, klifurs
og kvikmyndasýninga.
Þetta er í annað skipti
sem þessi atburður er
haldinn og miðað við
lukkuna sem þetta hefur vakið verður þetta
ábyggilega ekki í seinasta skiptið sem þetta
Nokkrir þátttakenda í ræðukeppni í Hraunbyrgi verður haldið.
Menningarkvöld er
náðist fljótlega og prýða meðlim- nú orðinn árlegur viðburður og
ir ds. Trail fyrstu forsetamerkis- var það haldið í byrjun mars.
vörðuna.
Lagt var mikið í matseldina og
Í haust skoraði ds. Trail á ds. fengu menn flotta máltíð ala ds.
Plútó sem er dróttskátasveit Trail með ís í eftirrétt. Lengi var
Landnema í ræðukeppni. Undir- spjallað við borðið og þegar búið
búningur var lítill enda keppnin var að ganga frá matnum var
mest til gamans gerð en þó unn- spilað Trivial Persuit og ætlaði
um við með yfirburðum, Land- því spili aldrei að ljúka. Þegar
nemum til mikils ama. Keppnin því lauk loksins var farið í heita
var haldin í Landnemaheimilinu pottinn og trallað þar í nokkra
og stóðu þau vel að öllum hlutum tíma, farið í snjókast og horft á
og gestrisnin var frábær.
formúluna.
Haldnir eru vikulegir fundir
Haldnar hafa verið nokkrar
og á þeim er gert allt á milli útilegur í skálum Hraunbúa,
himins og jarðar, farið í keilu, Hverahlíð við Kleifarvatn og
hlýtt á fyrirlestra, farið á frum- Skýjaborgum í Krýsuvík. Enn

Frá „diskóklifri“ í Smiðjunni — Blikkandi ljós, tónlist og fjör.
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Ljósm.: Guðni Gíslason

Í Hraunbúum eru tvær dróttskátasveitir,
Trail og Asterix. Skátar í ds. Trail eru á
aldrinum 15 – 18 ára en í Asterix eru eldri
skátar. Dróttskátastarfið hjá Hraunbúum
hefur verið lifandi og fjölbreytt. Haldin hafa
verið menningarkvöld, ræðukeppnir, útilegur,
skátamót og margt fleira.

ein útilegan er plönuð í apríl en
einnig hefur verið hjálpað til við
sveitarútilegur skátaveita og
félagsútilegu. Einnig á að fara
norður á Blönduós einhverja
helgina í mars og vera þar með
lítinn skátadag fyrir skátana þar.
Dróttskátastarfið er ekki einungis það sem sveitin gerir saman eftir dagskrá sveitarinnar.
Dróttskátar koma að svo mörgum
þáttum félagsins, þeir hjálpa til

við allt starf félagsins í heild og
taka að sér stór verkefni og má
þar nefna ds. Asterix sem smíðaði nýjar kojur í Skýjaborgir á
dögunum.
Nú líður að prófum en dróttskátastarfið leggst þó ekki niður
á meðan. Undirbúningur fyrir
Landsmót er hafinn og að sjálfsögðu verða dróttskátasveitir
Hraunbúa í fremsta flokki þar.
Jón Þór

Óskum fermingarbörnum heilla á fermingardaginn

Prentsmiðjan Steinmark ehl.
Dalshrauni 24 • sími 555 48 55

Tækniþjónusta
Sigurðar Þorleifssonar ehf.
Strandgötu 11 • sími 555 4255

Fermingarskeytasala skátanna
er í síma 565 0900

Unglingamóttaka
Unglingamóttaka fyrir unglinga á aldrinum 14 - 20 ára.
Opin á mánudögum milli kl. 16.30 og 17.30
á Sólvangsvegi 3 • Sími 550-2670.
Viljirðu vita meira um …
Kynþroska, unglingabólur, kynsjúkdóma, getnaðarvarnir,
þunglyndi, kvíða, megrun, offitu, einelti eða…
Þá ertu velkomin(n)
Tímapantanir eru óþarfar, ekkert gjald
Læknir og hjúkrunarfræðingar til ráðgjafar

© Hönnunarhúsið 0203

www.hgsolvangur.is

www.hraunbuar.is

(Ekki fyrir vottorðabeiðnir og
pestavandamál)
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„Kanaútilega“ á Víðistaðatúni
Helgina 23.-24.
febrúar komu skátar
úr Troop 364 frá herstöðinni á Keflavíkurflugvelli í heimskókn
og útilegu á tjaldstæðið á Víðistaðatúni. Þrír hressir
strákar úr Drekum í
Riddarasveit Hraunbúa fóru í þessa
útilegu sem gestir.
Þeir tóku að miklu leiti þátt í
dagskránni hjá skátunum frá
Keflavíkurflugvelli að undanskildum matmálstímum en þá
kusu þeir að borða á öðrum
tímum. Þeir fengu lánað tjald hjá
Könunum og notuðu þeir það
þessa einu nótt sem þeir sváfu
þarna á tjaldstæðinu við Víðistaðatún, en um nóttina náði hitinn, eða öllu heldur kuldinn mest
niður í 14° frost. Þeir tjölduðu
tjaldinu og fengu hjálp við það
frá einum af Könunum. Svo fóru

allir upp í skemmu að klifra. Þá
kom í ljós að einn af þeim átti
afmæli og fengu allir köku, líka
skátarnir okkar.
Svo var komið að kvöldvökunni og sáu Drekarnir um
hana. Á henni var margt
skemmtilegt brallað. Þeir kenndu
íslensku skátunum erlenda skátasöngva og íslensku skátarnir
kenndu þeim nokkra íslenska.
Einn af þeim var með tvo flotta
stjörnusjónauka og skoðuðum
við allir tunglið, júpíter, satúrnus

Glæsilegur salur

Í skátamiðstöðinni Hraunbyrgi er glæsilegur salur sem hefur verið
leigður út til margs konar nota.
Má þar nefna brúðkaupsveislur, námskeið, fyrirlestra, fundahöld,
þorrablót, afmælisveislur, fermingarveislur, tónleika, plötuupptökur og sýningar.
Mjög góð aðstaða er í Hraunbyrgi, hægt er að fá afnot af setustofum,
minni fundaherbergjum og eldhúsi auk þess sem á staðnum er myndvarpi, sjónvarp, myndbandstæki, flettitafla og annað það sem þarf til
fundahalda. Möguleiki er að fá keyptan mat og kaffi í tengslum við t.d.
námskeiðahald. Einnig er hægt að bjóða upp á gistingu, óvissuferðir
og annað sem skátarnir eru á heimavelli með.
Allar nánari upplýsingar má fá í síma 565 0900.

og norðurljósin með þeim. Síðan
fóru allir og yljuðu sér við
varðeldinn. Eftir það var farið að

töluðu við Kanana og sögðu
Kanarnir að ætlunin væri að fara
í sund og gerðu það allir nema
Andri, hann fór til ömmu sinnar
að leggja sig. Í sundinu var það
kalt að flestir voru í heitasta
pottinum en samt voru nokkrir

Grafið fyrir tjaldi og neglt!

sofa. En ekki var mikið sofið,
Drekunum var öllum heitt að
einum ónefndum einstaklingi
undanskildum. Þessi einstaklingur gekk helst til langt í því
að láta hina vita hvað honum
væri kalt. Svo þegar allir
vöknuðu um morguninn fengu
þeir sér að borða og tóku niður
tjöldin. Þá fóru Drekarnir og

sem voru inni eða í öðrum
pottum. Drekarnir tóku á það ráð
að hlaupa stóra hringinn í
kringum laugina og hermdu svo
Kanarnir eftir.
Þrír hressir útivistargarpar úr
Drekum.

Austurrísk stemmning

Martin Frewer fiðluleikari brá sér í gervi Austurríkismanns frá fyrri
tímum og heillaði áheyrendur á Austurrísku þjóðarkvöldi eldri skáta
með fallegu spili við undirleik Kristjönu Þórdísar Ásgeirsdóttur.
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Fermingarbörn 21. apríl
St. Jósefskirkja
Prestur: Sr. Jakob Rolland
701 Arnar Snævar Eggertsson..................Bröttukinn 15
702 Stefán John B. Stefánsson ................Sóleyjarhlíð 3
703 María Theresa Halldórsdóttir ............Breiðvangi 3

704
705
706
707
708
709

Guðmundur Þórir Sigurðsson............Skólatúni 3, Bessastaðahr.
Stefán Daníel Jónsson ......................Lindarflöt 34, Gbæ.
Guðný Helga Haraldsdóttir ..............Háholti 9
Ragnar Heiðar Jónsson......................Kvíholti 1
Símon Kristinn Þorkelsson................Seylum, Ölfushreppur
Gréta María Kristinsdóttir ................Arnarhóli, Selfoss

Fermingarbörn 25. apríl
Sumardagurinn fyrsti
Fríkirkjan
Prestar: Sr. Einar Eyjólfsson og sr. Sigríður Kristín Helgadóttir
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835

Andri Freyr Alfreðsson......................Breiðvangi 26
Andri Freyr Axelsson ........................Kríuási 47
Aníta Þórsdóttir ................................Fögruhlíð 5
Anna Reynisdóttir..............................Stekkjarhvammi 70
Bjarni Þór Viðarsson..........................Hjallabraut 94
Bragi Björn Kristinsson ....................Dofrabergi 11
Dagbjört Agnarsdóttir........................Suðurholti 26
Edda Dögg Ingibergsdóttir ................Lindarbergi 32
Elvar Smári Ingvason ........................Hellisgötu 7
Erla Hadda Ágústsdóttir ....................Háholti 3
Erna María Arnardóttir ......................Háholti 1
Eva Karen Þórisdóttir ........................Suðurhvammi 9
Fríða María Reynisdóttir ..................Krókahrauni 8
Gunnhildur Ægisdóttir ......................Birkibergi 16
Hafdís Halldórsdóttir ........................Arnarhrauni 34
Hermann Þór Ómarsson ....................Hjallabraut 37
Hilmar Örn Ómarsson ......................Hraunstíg 7
Indíana Sigurdórsdóttir......................Norðurbraut 11
Íris Óskarsdóttir ................................Hringbraut 58
Jóhann Karl Reynisson......................Flókagötu 5
Jóhann Óli Ingason............................Norðurtúni 15, Bessast.hr.
Jón Rúnar Gíslason............................Hraunbrún 4
Katrín Ósk Sigurgeirsdóttir ..............Álfholti 2 b
Kristinn Óli Kristbjörnsson ..............Bjarmahlíð 10
Kristín Einarsdóttir ............................Stekkjarhvammi 2
Kristín Jónína Einarsdóttir ................Þrastarási 71 C
Kristrún Benediktsdóttir ....................Þórsbergi 8
Lára Halla Sigurðardóttir ..................Álfaskeiði 90
Leó Sveinsson....................................Stekkjarhvammi 40
Lilja Rún Gunnarsdóttir ....................Suðurgata 106
Linda Rós Þorláksdóttir ....................Háabarði 6
Margrét Helga Stefánsdóttir ..............Stekkjarhvammi 56
Nína María Gústavsdóttir ..................Klausturhvammi 13
Perla Magnúsdóttir ............................Álfabergi 20
Róbert Torfason ................................Ölduslóð 13

836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

Saga Kjærbech Finnbogadóttir..........Breiðvangi 17
Sigríður Dúna Þórðardóttir................Norðurvangi 32
Sigrún Hanna Ómarsdóttir ................Eyrarholti 14
Sigurður Reynir Ármannsson............Hólmatúni 48, Bessast.hr.
Sonja Guðlaugsdóttir ........................Hverfisgata 56
Stefán Örn Ómarsson ........................Hraunstíg 7
Stefán Már Víðisson ..........................Fálkahrauni 12
Sunna Dís Klemensdóttir ..................Stekkjarhvammi 20
Sveinn Ágúst Kristinsson ..................Helgafellsbraut 18 Vestm.
Tinna Björk Kristinsdóttir ................Dofrabergi 15
Unnur Kristjánsdóttir ........................Suðurbraut 2
Vallý Jóna Aradóttir ..........................Þúfubarði 13
Vera Dögg Höskuldsdóttir ................Fálkahrauni 8
Þórdís Helgadóttir..............................Stuðlabergi 32
Þröstur Þráinsson ..............................Miðvangi 107

Fermingarbörn 19. maí
Hvítasunnudagur
Fríkirkjan
Prestar: Sr. Einar Eyjólfsson og sr. Sigríður Kristín Helgadóttir
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Anna Kolbrún Kristmundsdóttir........Eyrarholti 14
Anna Lísa Ríkharðsdóttir ..................Þrastarási 6
Baldur Örn Eiríksson ........................Furuhlíð 8
Helga Katrín Stefánsdóttir ................Háholti 10
Inga Rakel Einarsdóttir......................Smyrlahrauni 34
Jóhannes Narfi Jóhannesson..............Dofrabergi 11
Lilja Rún Kristjánsdóttir....................Úthlíð 29
Lovísa Dröfn Hansdóttir....................Austurgötu 29 b
Ólöf Karla Þórisdóttir........................Kvíholti 4
Ragnheiður Sif Kristjánsdóttir ..........Klausturhvammi 15
Sigurður Ragnar Sigurðsson..............Ölduslóð 5
Sigurósk Sunna Magnúsdóttir ..........Varmahlíð 14 Hveragerði
Smári Guðnason ................................Klukkubergi 16
Þórir Árnason ....................................Hverfisgötu 22

Hringdu í 565 0900 og sendu
fallega kveðju til fermingarbarna
Gleðjum með skátaskeyti — sími 565 0900
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Fjölmargt til fermingargjafa

© Hönnunarhúsið 0202

• Bækur
• Myndavélar
• Sjónaukar
• Pennasett
• Seðlaveski
• Skartgripaskrín
• Snyrtitöskur
• Fermingargestabækur
• Ferðatöskur
• og fleira og fleira..
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Ljósm.: Guðni Gíslason

Þrír bræður á kajökum á Úlfljótsvatni en þar er mikil skátaparadís.
Vatnið er hentugt til siglinga enda grunnt á þeim stöðum sem leyfilegt
er að vera. Sumarbúðirnir á Úlfljótsvatni er geysivinsælar.

Þegar er hafinn undirbúningur að Evrópuráðstefnu skáta sem haldin
verður hér árið 2004 og var fyrsti undirbúningsfundurinn haldinn í
Hraunbyrgi fyrir skömmu en ráðstefnan verður í Laugardalshöll.

Á austurrísku þjóðarkvöldi eldri skáta var mikið um dýrðir. Örn
Arnarson og Guðmundur Pálsson voru meðal fjölmargra sem skemmtu
með söng og leik.

Hverinn við Hverahlíð hefur kólnað mikið og hitavirknin sem færst
hafði í tún rétt við skálann hefur horfið. Vellandi hveri er hins vegar að
finna við Kleifarvatnið þar sem áður var vatn.

Framtíðin býr í æsku þessa bæjar og nauðsynlegt er að hlúa vel að
þessum krökkum. Í skátastarfi gefst þeim tækifæri til að þroska hæfileika
sína á fjölbreyttan hátt og frumkvæðið og sköpunargleðin er virkjuð.

Vínardrengjakórinn mætti í Hraunbyrgi, sennilega eldri deild og söng af
miklum eldmóð við mikinn fögnuð áheyrenda.

Hraunbyrgi er glæsilegasta skátamiðstöð landsins og þar líður
skátunum vel. Hér er skemmtilegt sjónarhorn þar sem eitt af
listaverkunum á Víðistaðatúni rammar Hraunbyrgi skemmtilega inn.
Gleðjum með skátaskeyti — sími 565 0900
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hraunbuar.is
Nýr endurbættur vefur að líta dagsins ljós
Eins og margur hefur tekið eftir
þá hefur heimasíða Hraunbúa
ávallt verið leiðandi vefur og
fyrirmynd annara skátafélaga í
þeim efnum. Hraunbúar opnuðu
fyrstir skátafélaga sína eigin
heimasíðu og var hún fyrst um
sinn kynning á skátafélaginu og
veitti ýmsar upplýsingar í sambandi við starfið. Á seinustu
mánuðum hefur síðan stækkað
ört og er nú svo komið að ný frétt
bætist við á hverjum degi í safn
tuga ef ekki hundruð frétta sem
hægt er að nálgast á vefnum.
Myndir eru taldar í þúsunda tali
og eftir hvern stóran viðburð líða
ekki meira en tveir til þrír dagar
þangað til að myndir frá þeim
viðburði eru komnar á netið.
Nokkur skátamót voru haldin í

foringjum og öðrum sem fréttum
snapa aðgang að síðu þar sem þú
getur sett inn frétt, hvenær sem
er, hvar sem er á þægilegan og
auðveldan hátt. Síðar bættust í
hópinn Jón Þór og Jakob og hafa
þeir uppfært síðuna reglulega,
þar má nefna „á döfinni“ sem er
dálkur þar sem hægt er að nálgast
upplýsingar um þá viðburði sem
eru á döfinni hverju sinni,
glænýjar fréttir á hverjum degi,
könnun og „Garp mánaðarins“.
Þetta hafa þeir gert undir dyggri
leiðsögn Gísla og tekist
prýðisvel. Vefnefndin kallar sig
nú Tölvuálfa og hefur stofnað
sjálstæða sveit innan Hraunbúa
sem ber það fróma heiti Tölvuálfar.

sumar og var Vefnefnd Hraunbúa
alltaf á staðnum með skátamyndavélina, sem er í eigu
Hraunbúa, og tók hundruðir
mynda sem birtust að hluta til á
heimasíðunni. Flestar myndir
voru teknar á Viðeyjarmótinu en
þá töldu þær yfir fjögurhundruð
en af þeim voru ekki nema
helmingur birtingarhæfar. Þær
myndir sem ekki birtast á netinu
eru geymdar í gagnabanka
Hraunbúa sem fer ört stækkandi.
Vefsíðan er mjög gagnleg öllum
íslenskum skátum þar sem hún
segir frá stórum viðburðum
skátastarfsins hverju sinni ásamt
óteljandi smárra frétta frá starfi
skátafélagsins.
Vefnefnd Hraunbúa skipa nú
Gísli Guðnason, Jón Þór Gunnarsson og Jakob Guðnason.
Margur hefur komið að síðunni
og eru upphaflegir hönnuðir
hennar Davíð Már Bjarnason og
Gísli. Gísli og Einar Jón fylgdu
henni úr hlaði og hafa bætt við
skilvirkara fréttakerfi sem gefur

Vefurinn hefur haldist í
upprunalega útlitinu sem var
hannað af Davíð og Gísla eins og
áður koma fram en nú hefur Gísli
ásamt Jóni Þór og Jakobi, unnið
nýtt útlit sem er stílhreinna,
notendavænna og í því er notast
við nýjustu forrit og önnur
forritunarmál en ekki einungis
gamla góða, sígilda html
forritunarmálið. Nú eru notuð
forritunarmálin php4 og asp
(active server pages), þau eru
nýrri og öflugri mál sem bjóða
uppá fleiri möguleika. Mikil
leynd hvílir yfir nýju síðunni en
hægt verður að ná í upplýsingar
úr gagnagrunni sem verið er að
búa til og geymir hann upplýsingar ásamt mynd af hverjum
einasta Hraunbúa ásamt yfirliti
yfir hvern og einn viðburð í starfi
Hraunbúa sem og frásögn af
stærri viðburðum skátahreyfingarinnar á Íslandi.
Fyrr í textanum var minnst á
að vefur Hraunbúa hefur verið
leiðandi vefur og verið fyrir-
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mynd annarra skátafélaga í þeim
efnum. Máli mínu til stuðnings
nefni ég nokkrar staðreyndir sem
ekki verður unnt að neyta. Vefur
ferða- og ævintýraklúbbs dróttskáta, Ds. Ögrun, er prýðisvefur
sem Baldur Gunnarsson er búinn
að hanna og setja upp. Á vefnum
kallar hann sig Baldur Tölvutröll.
Skyldi það eitthvað tengjast því
að öflugasta vefnefnd skáta á
Íslandi kalli sig Tölvuálfa? Vefur
Ægisbúa er svo með nákvæmlega sömu uppsetningu og
Hraunbúavefurinn, ramma uppi
og ramma til vinstri með yfirliti
síðunnar og fréttir á forsíðunni.
Nýja útlitið á vef Bandalags
Íslenska skáta er einnig skemmtilega líkt Hraunbúavefnum, yfirlitið til vinstri, rammi uppi, fréttir
á forsíðu og hægra megin við
fréttirnar er dálkur sem inniheldur það sama og dálkurinn „á
döfinni“ sem hefur verð á
Hraunbúasíðunni frá upphafi.
Auðvitað ætla ég ekki að setja út
á þessar síður heldur finnst mér
mjög gott að sífellt spretti upp
fleiri skátavefir en stundum eru
skemmtilegar tilviljanirnar hvað

nýju síðurnar eru líkar Hraunbúasíðunni.
Aðsóknin á vefinn hefur ekki
verið á lakari endanum. Fjöldi
heimsókna er komin í 43.000 og
er það það besta aðsókn sem
vefur skátafélags á Íslandi hefur
fengið. Á lista yfir mest sóttu
skátavefi heims var vefurinn
kominn í 42. sæti en datt úr einhverjum óskiljanlegum ástæðum
frá 27.000 niðrí 0. En Tölvuáfar
örvænta ekki heldur vinna að
festu að því að komast á listann
aftur en til þess þarf rúmlega
fimmtán þúsund heimsóknir. Nú
þegar er hann kominn inn á top
25 lista yfir daglega mest heimsóttu skátavefi heims.
Fyrir hönd vefnefndar Hraunbúa, Tölvuálfa, vil ég óska skátafélögum til hamingju með nýja
stórglæsilega vefi sína. Tölvuálfar ætla að halda áfram að sinna
öflugasta skátavef Íslands,
www.hraunbuar.is, eftir megni
og segja frá sem flestum viðburðum skátastarfsins.
Jón Þór Gunnarsson
www.hraunbuar.is

Skátar grúska ekki bara í heimasíðugerð og á næstunni er fyrirhugað
„tölvugrúsk“ nr. 2 þar sem skátar fá að rífa í sundur og raða saman
tölvum úr íhlutum sem fengnir eru úr gömlum tölvum.

Finnlandsferð 2001
Í lok maí 2001 var
haldið vinabæjarmót í
Hammenlinna sem er
vinabær Hafnarfjarðarbæjar. Frá Hafnarfjarðarbæ fóru fjórir
skátar ásamt öðru
góðu fólki úr íþróttafélögum í bænum.
Hraunbúar fóru á
þeim forsemdum að
taka þátt í gjörningi
sem fram fór fram í
skógi nálægt bænum.
Við hittumst snemma um
morguninn í íþrótthúsinu Strandgötu og fórum þaðan í rútu á
Keflarvíkurflugvöll.
Hörkustemmning myndaðist strax innan hópsins en frá Hraunbúum
fóru Bragi, Lísa, Jón Þór og
Monique. Við lentum rétt fyrir
kvöldmat í Helsinki en þaðan var
svo tekin rúta á hótel í Hammenlinna. Farið var snemma að sofa
enda allir dauðþreyttir eftir

daginn. Morguninn eftir vöknuðum við snemma enda var það
dagurinn sem við áttum að kynnast bænum og kynna okkur hann.
Reyndar voru ekki allir svo
hressir því þegar við komum á
hótelið um hádegi eftir göngutúr
um hverfið og miðbæinn voru
flestir að vakna. Eftir hádegi var
svo setningarhátíð mótsins. Setningin var formleg og fengum við
boli, bolla og fleiri smáhluti sem
prýddu merki mótsins. Eftir afhendingu og nokkrar ræður var
farið með okkur í veislusal þar
sem við fengum að borða. Þegar
allir voru búnir að borða, mis
mikið þar sem maturinn var vægast sagt frumlegur, var haldið aftur uppá hótel og höfðum við það
þægilegt enda átti að fara í Windbirdvillage morguninn eftir en
það var lítið þorp sem búið var til
rétt fyrir utan Hemmenlinna.
Næstu þrem dögum eyddum
við í þorpinu þar sem tekið var
þátt í leik sem aðstandendur
mótsins höfðu skipulagt.
Næstu tvo daga eftir dvölina í
Windbirdvillage fórum við í

skoðunarferðir um nágrenni
Hammenlinna og gerðum meðal
annars tilraunir til að fara í sund
og keilu en leigubílstjórarnir í
Finnlandi skilja hvorki upp né
niður í dönsku og ensku. Eftir
nokkur sundtök áttaði hann sig á
því að vildum fara í sund svo
hann keyrði okkur í sundlaug.
Þar var hópur manna á ráðstefnu
sem hló óspart að okkur þar sem
sundlaugin hafði verið lokuð í
hálft ár. Óheppnin elti okkur
þann daginn svo að við fórum
bara niður í miðbæ og síðan uppá
hótel.
Slit mótsins voru stórglæsileg
og vel að öllu staðið. Mjög fín
veisla með hátíðarmat var haldin
í kastala Hammenlinna og svo
dansleikur á eftir. Þó svo að allt
hafi verið mjög fínt og flott var
maturinn kannski ekki beint fyrir
okkur krakkana svo fjölmennt
var út á næsta pizzastað. Mótið
var glæsilegt í heildina og vel að
öllu staðið. Ferðin var stórskemmtileg og þess virði að
missa af 10. bekkjar ferðinni í
Þórsmörk með skólanum.

Myndbrot frá landsmóti sænskra skáta

Sviðið á varðeldasvæðinu var
engin smá smíð.

Þó hlýtt sé í veðri þá getur manni
samt orðið pínulítið kalt!

Allir voru með í eldamennskunni
Gaman saman og allir vinir og
sem fór fram úti eins og allt annað. sumir meira en aðrir.

Frá ísklifri í Þórsmörk í árlegri
ferð íslenskra dróttskáta

Hressir ylfingar þurftu ekki mikinn
snjó til að búa til þennan
skemmtilega snjókarl.

Táknræn mynd fyrir vináttuna sem
ríkti í þessu stóra samfélagi.

Stund milli stríða í sterku sólskininu í Svíþjóð.

Grenjandi stuð á landsmóti
sænskra skáta þar sem tugir
þúsunda skáta, víðs vegar að úr
heiminum mynduðu bæjarfélag
stærra en Hafnarfjörð og bjuggu
þar í sátt og samlyndi í viku.
Hafnfirsku skátarnir voru um 60.

Trönuhrauni 1, 220 Hafnarfirði - sími: 54 54 700
netfang: batteri@arkitekt.is vefsíða: www.arkitekt.is
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