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Æskul'ðsnefnd Mána 
 
Æskulýðsstarf M8na #ar #irkilega skemmtilegt< gefandi og 
f?@lbreBtt Cennan #eturinn-  Æskulýðsnefndin lagði fram 
Céttskrifaða dagskr8 með m@rgum nýungum s-s- /olla< 
barna< unglinga og ungmenna t@ltmEti< Fdolk#@ldi< betra 
u//lýsingaflæði með #efs0ðu og bloggs0ðu æskulýðsdeildar-  
Har sem æskan er undirstaða og rEt I#ers Iestamannafélags 
koma æskulýðsnefndarmenn að m@rgum m8lum tengdum 
félaginu s-s- reiðn8mskeiðum< sýningum< ke//num< 
stBrk?as@fnun og ýmsum @ðrum m8lum-  Jg með I?8l/ bæði 
félagsmanna og fBrirtæk?a 8 s#æðinu #arð 
æskulýðsnefndinni kleift að Ialda Kti metnaðarfullu og 
8rangursr0ku starfi Car sem allir I@fðu gaman af< ungir sem 
aldnir- 
 
 
 
 
Æskulýðsnefndina ski/a L 
  
 Munnar Nétur OEbertsson 
 Muðbergur OeBnisson 
 PrBnd0s Q0ndal Rrnb?@rnsdEttir 
 Hrefna M?@ll Trist#insdEttir 
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Vefsíða æskul'ðsdeildarinnar 
 
Æskulýðsnefndin Iannaði og o/naði ný?a og glæsilega 
#efs0ðu sérstaklega fBrir æskulýðsdeildina sem stErlega 
bætti u//lýsingaflæði til æskunnar- Harna geta krakkar og 
foreldrar t-d- fengið allar Cær u//lýsingar um dagskr8 og 
u//8komur nefndarinnar< n@fn og s0manKmer allra krakka 0 
félaginu< mBndir og fr8sagnir fr8 @llum u//8komum< 
tenglar og leik?as0ður< Krslit mEta og margt margt fleira- 
Uefs0ðan #ar m?@g #irk allan #eturinn og fékk IKn m@rg 
CKsund IeimsEknir 8 t0mabilinu-  
 
SlEðin 8 s0ðuna er L  
Itt/LWWmani-isWaeskulBdsdeildWindeX-Itm 
 
 
 

 
Heimas0ða æskulýðsdeildar M8na stofnuð 0 ?anKar 2002 
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Bloggsíða æskul'ðsdeildarinnar 
 
SamIliða nýrri #efs0ðu æskulýðsdeildarinnar #ar komið 8 fEt 
bloggs0ðu Car sem krakkarnir g8tu s/?allað saman< sett inn 
auglýsingar< tekið C8tt 0 skoðanak@nnunum og komið s0num 
skoðunum 8 framfæri-  
Ploggs0ðan #ar m?@g #irk og fékk IKn tæ/lega Y-000 
IeimsEknir 8 t0mabilinu-  Æskulýðsnefndin Iélt einnig Kti 
bloggs0ðu fBrir fullorðna sem fékk 8l0ka margar IeimsEknir-  
Mreinilegt er að Cessar Cr?8r nets0ður Z#efs0ða æskunnar og 
bloggs0ðurnar t#ær[ #antaði 0 félagsstarfið og eru Cær 
komnar til að #era- 
 
SlEðin 8 bloggs0ðu æskunnar er L 
Itt/LWW\\\-blog-]entral-isWmani^ 
 

 
Ploggs0ða æskulýðsdeildar M8na stofnuð 0 ?anKar 2002 

 
 
SlEðin 8 bloggs0ðu fullorðinna er L 
Itt/LWWblog-]entral-isWImfmaniWindeX-/I/ 
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K3nningarfundur 
 
Starfið IEfst 8 #el Ie//nuðum og f?@lmennum 
kBnningarfundi 0 félagsIeimili M8na- _ fundinum #ar kBnnt 
dagskr8 #etrarins sem #ar E#en?u f?@lbreBtt og margar 
nýungar- `-d- #oru kBnntar skr8ningar 8 reiðn8mskeið og 
sýninguna Æskan og Iesturinn- Har #oru einnig kBnntar til 
s@gunnar ný #efs0ða og bloggs0ða æskulýðsdeildarinnar og 
nýir nefndarmenn kBnntir til leiks-  Rllir sem mættu fengu 
E#ænta glaðninga og #eitingar 0 boði æskulýðsnefndar- Haft 
#ar 8 orði að s?aldan eða aldrei Iefði mæting 8 fund #erið 
eins gEð 0 u//Iafi #etrar og #ar greinilega mikill 8Iugi I?8 
kr@kkunum fBrir starfi #etrarins- 
 
 
DdolEart' unglinga og ungmenna 
 
Fdol/artý unglinga og ungmenna #ar Ialdið  0 félagsIeimili 
M8na f@studagsk#@ldið 2Y-  ?anKar-  Trakkarnir Iorfðu 8 
Fdol 0 beinni Ktsendingu< borðuðu /iaaur og snakk< fEru 0 
leiki og sungu 0 singstar-  befndarmenn tEku C8tt 0 leik?um 
og s@ng og I@fðu allir gaman af- 
 
 

          
Fdol /artý unglinga og ungmenna-  
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GkemmtikHöld barna 

 
Skemmtik#@ld /olla og barna #ar Ialdið fimmtudagsk#@ldið 
2- febrKar 0 félagsIeimili M8na- Hað er al#eg Iægt að seg?a að 
b@rnin kunna að skemmta sér og mætingin #erulega gEð- 
Harna mættu 25 b@rn 8 aldrinum eins 8rs og u// 0 ^d 8ra- 
P@rnin fEru 0 leiki og snæddu /iaaur og snakk- Hetta #ar 
fr8bært skemmtik#@ld sem Ie//naðist 0 alla staði m?@g #el 
og fannst æskulýðsnefndinni gaman að #era með s#o 
8Iugas@mum b@rnum Cetta k#@ld- 
 
 
Fræðslufundur með Mrausta Þór 
 
Æskulýðsnefndin bauð u// 8 fræðslufund 2d- febrKar með 
Iinum fr8bæra `rausta HEr-  Tr@kkunum #ar ski/t u// 0 t#o 
IE/a< /ollar og b@rn saman og unglingar og ungmenni 
saman- `rausti HEr fEr 8 kostum og n8ði m?@g #el til 
krakkanna- Hann fræddi Cau um allar Iliðar 
Iestamennskunnar- Trakkarnir I@fðu gagn og gaman af 
Cessum fræðslufundi og kr@kkunum #ar boðið u// 8 gos og 
meðlæti 8 meðan 8 fræðslunni stEð- 
 
 
Prshátíð unglinga og ungmenna 
 
_rsI8t0ð unglinga og ungmenna #ar Ialdið I?8 
Iestamannafélaginu e8ki f@studagsk#@ldið 2f- febrKar- 
elestir unglingar og ungmenni  M8na f?@lmenntu 8 
8rsI8t0ðina og skemmtu sér konunglega- 
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Leikjadagur og E3lsuEart' 
 
Sunnudaginn 22- febrKar #ar Ialdinn leik?adagur 0 
reiðI@llinni- Hað m8 með sanni seg?a að Cetta Iafi #erið 
gEður og skemmtilegur dagur-  Mætingin #ar al#eg fr8bær 
eða I8tt 0 f0 b@rn 8 aldrinum eins 8rs og u// 0 20 8ra-  Rllir 
skemmtu  sér konunglega< farið #ar 0 marga leiki m-a- 
skeifukast< boðIlau/< fEtbolta og margt margt fleira- gftir 
allan Iamaganginn bauð æskulýðsdeildin @llum u// 8 
grillaðar /ulsur< keX< kleinur og @l- Trakkarnir #oru s#o 
8nægðir með daginn að Cau b8ðu um annan s#ona dag og 
ætlaði æskulýðsnefndin að #erða að Esk krakkanna en Car 
sem dagskr8 #etrarins #ar s#o Cétt setin fannst enginn annar 
dagur til að Ialda annan s#ona dag og ætlum #ið að #erða 
að Esk krakkanna 8 komandi #etri- 

    
 

    
Qeik?adagurinn 0 reiðI@llinni 
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K. Gteinarsson mótið 
 
gitt af C#0 sem stendur u//Kr 0 #etrarstarfinu er fBrsta og 
flottasta t@ltmEt /olla< barna< unglinga og ungmenna 8 
M8nagrundinni- MEt Cetta #ar 0 boði T- Steinarssonar< en 
æskulýðsnefndin stofnaði Cetta mEt og er bKin að gera 
samning #ið T- Steinarsson til f?@gurra 8ra< S#o að Cetta mEt 
er s#o sannarlega komið til að #era- Skr8ningin #ar al#eg 
fr8bær eða dY skr8ningar- Hetta mEt #ar lokað en #ið fengum 
CE nokkrar Iringingar fr8 @ðrum fél@gum sem #ildu f8 að 
taka C8tt< en Car sem Cetta #ar okkar fBrsta tilraun #ildum 
#ið bBr?a 8 C#0 að Iafa Cetta mEt lokað< en I#er #eit I#ert 
framIaldið #erður- gins og 8ður er getið #ar Cetta Ireint Kt 
sagt glæsilegt mEt- Ueittur #ar #erðlaunabikar 0 5 efstu sætin 
0 I#er?um flokki og #erðlaunabikar fBrir 5 efstu sætin 0 
/ollaflokki ^- Nollaflokkurinn #ar Cr0ski/tur s-s- /ollaflokkur 
^< 2 og d- hllum /ollum og b@rnum #ar #eittur C8tt@kubikar 
og fEr Cað fr8bærlega fram- `ekið #ar eftir C#0 eftir mEtið að 
krakkarnir t#0efldust 0 Iestamennskunni og b0ða s/ennt eftir 
næsta mEti- ginnig #ar #eittur stEr og glæsilegur farandbikar 
fBrir glæsilegasta /arið- Margir foreldrar og b@rn komu til 
æskulýðsnefndarinnar tila að Cakka fBrir glæsilegt mEt og 
gladdi Cað æskulýðsnefndina m?@g mikið- gn Cað eru nK 
samt krakkarnir 0 M8na sem Ielst ættu IrEs skilið C#0 8n 
Ceirra Iefði ekki #erið Iægt að Ialda s#ona flott mEt-  

   Mlaðir /ollar með bikarana s0na 
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Æskan og hesturinn 

 
StErsýningin Æskan og Iesturinn #ar Ialdin Ielgina ^^ i ^2 
mars- Sýningin Ie//naðist m?@g #el og 8tti 
Iestamannafélagið M8ni 2f b@rn 8 sýningunni- ^f b@rn tEku 
C8tt 0 skrautsýningunni og kallaði IE/urinn atriðið sitt 
james Pond- Rtriðið #ar Iið glæsilegasta og fékk 
æskulýðsnefndin Snorra "lason og Hr@nn _smundsdEttur 
til að st?Erna sýningu barnanna- Æskulýðsdeildin keB/ti 
bKninga 8 b@rnin og #ar Iann sér saumaður fBrir atriðið- k 
gr0mureiðina fEru s#o l b@rn fr8 M8na og #oru bKningarnir 
glæsilegir og fEr ekki 8 milli m8la að Carna Iafði #erið l@gð 
mikil #inna 0 bKninga- Haldnar #oru æfingar fBrir /ollana til 
að C?8lfa Cau og Iestana 0 að r0ða 0 bKningum- ginnig 8tti 
M8ni 2 ungmenni 0 atriðinu Ieimsm og 0slandsmeistarar og 
#oru Cað Cær gl#a MargeirsdEttir og namilla Netra 
SigurðardEttir-  Æskulýðsnefndin s8 alfarið um allan 
undirbKning M8nakrakkanna fBrir Cessa sýningu- Hélt 
nefndin nokkra fundi og fEru nefndarmenn að auki til 
OeBk?a#0kur 2 sinnum 0 m8nuði 8 fundi #egna 
ski/ulagningar 8 sýningunni-  
 
 
 

    
M8na /olli tilbKinn 0           james Pond IE/urinn         gl#a og namilla tilbKnar  
/ollareið                                                                               0 Ieimsm og kslandsm 
                                                                                               meistarar sýninguna 
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Wáskabingó 

 
N8skabingE æskulýðsdeildarinnar #ar Ialdið Crið?udaginn 
^^- a/r0l- Hetta #ar 8n efa best sEtta /8skabingE M8na Iingað 
til- om Y0 félagsmenn sEttu bingEið og bauð 
æskulýðsnefndin u// 8 kaffi< d?Ks og keX- Æskulýðsnefndin 
fékk 5^ /8skaegg fr8 fr8bærum stuðningsm@nnum< Ceim 
SkKla SkKlasBni og Muðna MrétarssBni fr8 TaskE og 
Samkau/um- N8skabingEið Iefur #erið 8rlegur #iðburður 
æskulýðsdeildarinnar- Hetta k#@ld Ie//naðist rosalega #el 
og #oru allir 8nægðir-  
 
 
FXlagsgallar 
 
Æskulýðsnefndin #ar dugleg að safna stBrk?um 0 #etur- Uið 
fengum Qýsingu< bes/rýði og HKsanes til að gefa @llum 
#irkum kr@kkum sem skr8ð eru 0 Iestamannfélaginu M8na 
#ind?akka og buXur- Mallarnir #oru merktir Cessum 
stBrktaraðilum- Hetta #oru 52 gallar samtals sem #oru gefnir 
og #oru krakkarnir að s?8lfs@gðu Iiminlifandi með Cetta- S#o 
seldi æskulýðsnefndin fullorðnum s#ona galla l0ka en Ceir 
#oru að s?8lfs@gðu ekki merktir stBrktaraðilunum- 
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Fjölsk3ldureiðtúr 
 
e?@lskBldureiðtKrinn 8 #egum æskulýðsdeildarinnar #ar 
laugardaginn ^d- ma0- Uið fengum al#eg Bndislegt #eður< sEl 
og bl0ðu- Qagt #ar af stað fr8 reiðI@llinni kl ^2 og riðið Kt 0 
Qeiru- Hegar Cangað #ar komið #oru grillaðar /ulsur sem 
æskulýðsnefndin bauð u//8- S#o #ar farið 0 marga gEða leiki 
0 bl0ðunni og s#o riðið til baka- eerðin tEkst al#eg s#akalega 
#el enda ekki #ið neinu @ðru að bKast Cegar Cessi fr8bæri 
IE/ur kemur saman- 
 
 
Fjáröflunardagur 
 
Æskulýðsnefndin fékk KtIlutað skemmtilega f?8r@flun- 
elugm8last?Ern 8 Tefla#0kurflug#elli greiddi 
æskulýðsdeildinni ^00-000 kr fBrir að Cr0fa ruslið 0 kringum 
flugbrautina- gftir Ireinsunina bauð elugm8last?Ern @llum 0 
grillaða Iamborgara og /ulsur- gkki #ar m?@g gEð mæting 
okkar félagsmanna 0 Cessa f?8r@flun og #ar æskulýðsnefndin 
frekar s#ekt að s?8 I#e f8ir foreldrar mættu til að aðstoða 
b@rnin s0n eða I#@ttu b@rnin til að taka C8tt 0 Cessum degi- 
gn Cau b@rn sem mættu stEðu sig með /rýði og I@fðu 
gaman af Cað #oru greinilega m@rg gEð efni 0 
sor/tæknifræðinga 0 IE/num- Hað er stefna okkar 0 
æskulýðsnefndinni að Iafa f?8r@flunardag 8 I#er?u 8ri og 
#onumst #ið eftir betri mætingu foreldra 8 komandi 8rum- 
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Vetrarslútt 
 
Uið enduðum #eturinn 8 skemmtilegu slKtti sunnudaginn 
2p- ma0- Uið komum @ll saman #ið Selt?@rnina og settum 
saman #eiðistangir og fErum að #eiða- Hetta er skemmtilegur 
/ollur með fullt af silungi 0- UeiðileBfið #ar 0 boði 
OeBk?anesbæ?ar- Hegar bKið #ar að draga nokkra silunga að 
landi #ar r@lt u// 0 SElbrekkuskEg- Har bauð 
æskulýðsnefndin kr@kkunum  u// 8 grillaða Iamborgara og 
/ulsur- S#o fEru allir 0 skemmtilega leiki og sumir r@ltu um 
skEginn 0 leit af kan0num- Ueðrið lék #ið okkur< sEl og bl0ða- 
Harna 8ttum #ið al#eg Bndislegan og skemmtilegan dag enn 
og aftur með Cessum fr8bæra IE/i og k#@ddum #etrarstarfið 
með tilIl@kkun 8 ný?u #etrarstarfi 8 næsta 8ri- 
 

   
Ueiðistangirnar settar saman  elottur silungur 

   
Rllir s#angir eftir #eiðina   onglingarnir komnir 0 fEtbolta 
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Reiðnámskeið 
 
Æskulýðsnefndin tEk að sér að s?8 alfarið um reiðn8mskeiðin 
Cetta 8rið og rann Iagnaður n8mskeiðanna beint til 
æskulýðsdeildarinnar- Æskulýðsnefndin #ar #irkilega 
8nægð að f8 að taka Cetta að sér Car sem IKn s8 Iagnað 
renna til barnanna 0 félaginu og ætlar æskulýðsnefndin að 
Eska eftir Cessu aftur 8 næsta 8ri-  
 
 
Landsmót 
 
QandsmEt Iestamanna #ar Ialdið dagana 22 ?Kn0 m 02 ?Kl0 
eins og @llum er kunnugt- M8ni fékk f fulltrKa inn 8 
QandsmEtið 0 I#er?um flokki- Trakkarnir fr8 M8na stEðu sig 
afska/lega #el Cetta 8rið eins og flest @nnur 8r- elest 
krakkanna n8ðu Krslitum- Hær sem stEðu efstar #oru 
jEIanna Margrét SnorradEttir 0 @ðru sæti 0 barnaflokki og 
namilla Netra SigurðardEttir 0 Crið?a sæti 0 ungmennaflokki- 
5 b@rn tEku C8tt 0 f8nareiðinni 8 QandsmEtinu- Sigurður 
Sigurðsson #ar fenginn til að C?8lfa krakkana bæði fBrir 
Krt@ku og fBrir QandsmEtið s?8lft- Sigurður Tolbeinsson #ar 
liðst?Eri krakkanna- Trakkarnir #oru teknir u// 8 #ideo 8 
einni æfingunni og s#o #ar farið inn 0 félagsIeimili með allan 
IE/inn< Iorft 8 u//t@kurnar og borðaðar /iaaur- Trakkarnir 
s8u um s?o//una 0 Krt@kunni og fengu Cau allan 8gEðan og 
#ar Ialdin grill#eisla 8 t?alds#æðinu fBrir allan IE/inn Cegar 
komið #ar 8 QandsmEt-  
Trakkarnir fr8 M8na Iafa #erið dugleg að sæk?a mEt I?8 
@ðrum fél@gum 0 #etur og 8 kslandsmEt barna< unglinga og 
ungmenna 0 sumar og gengið m?@g #el-  
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ÓHissuferð 
 
"#issuferð Æskulýðsdeildar M8na Ie//naðist al#eg 
fr8bærlega og #ar Cetta al#eg magnaður IE/ur af b@rnum< 
unglingum og ungmennum eða um f0 krakkar 0 allt- Qagt 
#ar af stað fr8 félagsIeimilinu kl pLd0 og #ar ferðinni Ialdið 
austur- Mikill s/enningur #ar 0 kr@kkunum C#0 að Cetta #ar 
sannk@lluð E#issuferð- Hað fékk enginn að #ita neitt fBrr en 
komið #ar 8 8fangastað- Hað #ar mikið s/8ð og s/ekKlerað 
I#ert #æri #erið að fara og s8 Æskulýðsnefndin l0ka um Cað 
að rugla s#ol0tið 0 Ceim s#o að enginn 8ttaði sig 8 I#ert #æri 
#erið að fara- eerðinni #ar Ialdið 8 StokkseBri og #ar m-a- 
eitt /latið 8 leiðinni Cangað að #ið #ærum að fara 8 Qitla 
Iraun og skoða Cað-  Uið beBgðum inn 8 /lanið eins og #ið 
#ærum að fara Cangað inn og Cað #oru allir orðnir m?@g 
s/enntir að f8 að k0k?a inn 0 fangelsið og s#o IeBrðist bara 
oIII--- Cegar #ið Iéldum 8fram- gn Cað #ar fl?Ett að 
gleBmast Cegar #ið #orum komin 8 fBrsta 8fangastaðinn sem 
#ar qraugasetrið 8 StokkseBri- Trakkarnir #oru Bfirsig 
Irifnir og fEru margir fleiri en einn Iring 0 gegn um setrið- 
S#o #ar ferðinni Ialdið austar og enn #issi enginn neitt- Uið 
sto//uðum 8 t?alds#æðinu 8 Qaugar8si og borðuðum 
I8degismat Car og s#o #ar farið 0 fEtbolta og einI#er?ir fEru 
8 rElu#@llinn- earið #ar s#o aftur u// 0 rKtu og @llum sagt að 
s/enna #el beltin C#0 að nK #æri l@ng leið framundan og að 
Cað #æri bara gott að legg?a sig aðeins- TeBrt #ar 0 ^W2 
m0nKtu og C8 #ar komið 8 næsta sto//i sem #ar 
dýragarðurinn Slakki 0 Qaugar8si- Har #oru 20 daga gamlir 
kettlingar< mýs< rottur< kan0nur< fuglar og fleira- ginnig #ar 
farið 0 /Ktt< bill?ard og /0lu- Rllir fengu 0s 8ður en farið #ar 
aftur 8 stað- earið #ar enn austar og enginn #issi um næsta 
8fangastað fBrr en Cangað #ar komið og #ar Cað bærinn Nula 
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I?8 qan0eli jEnssBni- qan0el sýndi kr@kkunum IestIKsið og 
sagði Ceim fr8 graðIestunum og IrBssunum 0 IKsinu- gkki 
#ar einn geldingur 0 IKsinu I?8 Ionum- eerðinni #ar Ialdið 
enn austar og #ar mikið sungið 8 leiðinni- S0ðasti en ekki s0sti 
8fangastaðurinn #ar _rmEt I?8 Hafliða HalldErssBni- Hann 
fEr með krakkana um allt IKsið og fræddi Cau um starfið 8 
_rmEtum- Hafliði fékk að s#ara m@rgum frEðlegum 
s/urningum fr8 kr@kkunum- S#o #ar farið inn 0 
#eitingask8lann og Car beið krakkanna glEðaðir og gEmsætir 
Iamborgarar- Hetta borðuðu Cau með bestu list og fEru s#o 
u// 0 rKtu og tr@lluðu alla leið Ieim en nokkrir #oru l0ka 
orðnir CreBttir eftir langan dag og s#8fu alla leiðina Ieim- 
Æskulýðsnefndin greiddi niður fBrir Cessa ferð og Curftu 
krakkarnir ekki að borga nema ^-500 kr fBrir Cessa flottu ferð 
og allt #ar innifalið 0 Cessu #erði- 
 

    
Stuð 0 rKtuni                                                   S/enntir krakkar 8 qraugasetrinu 

    
Hugr@kk með rottu                                             HEroddur #ar #insæll I?8 kr@kkunum 
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`msar m3ndir frá starfi Hetrarins  
 

    
"#issuferð m qan0el að fræða krakkana  "#issuferð i margt að s?8 8 _rmEtum 
 

    
"#issuferð i Hafliði að fræða krakkana  "#issuferð i borðað 8 _rmEtum 

 

    
Skemmtik#@ld barna     Skemmtik#@ld barna 
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T- Steinarsson mEtið     T- Steinarsson mEtið i barnaflokkur 
 
 

    
T- Steinarsson mEtið i unglingaflokkur   T- Steinarsson mEtið i /ollaflokkur ^     
   

    
T- Steinarsson mEtið i /ollaflokkur 2  T- Steinarsson mEtið i /ollaflokkur d 
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T- Steinarsson mEtið i ungmennafl-  T- Steinarsson mEtið i fallegasta /arið 
 

    
e?@lskBldureiðtKr     e?@lskBldureiðtKr 
 

    
e?@lskBldureiðtKr     e?@lskBldureiðtKr 
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Annað4 
 
 Hestakerrur 
 

Æskulýðsnefndin setti inn 8 bloggs0ður M8na 
tilkBnningu um að bið?a félagsmenn að færa 
Iestakerrur s0nar fr8 IestIKsunum s0num inn 8 s#o til 
gerð stæði fBrir Iestakerrur Car sem Cetta ska/aði 
Iættu fBrir b@rn og fullorðna að r0ða framI?8 fl@ktandi 
s#untum 8 kerrunum 0 miklu roki- eElk tEk m?@g #el 0 
Cetta og tEku allir sig saman og færðu kerrurnar s0nar- 
Æskulýðsnefndin Iafði s#o samband #ið C8 aðila sem 
#irtust ekki Iafa séð Cetta 8 netinu og færðu Cau einnig 
kerrur s0nar- 
 
 
Merkingar á reiðHegum 
 
gftir að grein birtist 8 nets0ðu pfY-is um slBs #egna 
torfæruI?Ela 8 reið#egum M8na Iafði Æskulýðsnefndin 
samband #ið _rna SigfKsson bæ?arst?Era 
OeBk?anesbæ?ar og bað Iann að set?a merkingar 8 
reið#egina um að bannað #æri að keBra #egina 8 
#élknKnum @kutæk?um- _rni fEr straX 0 m8lið og setti 
sinn mann jEIannes Sigurðsson starfsmann 
OeBk?anesbæ?ar 0 m8lið sem merkti flest allar reiðleiðir 
Iestamannafélagsins- omferð #élknKinna @kutæk?a 
Iefur stErlega minnkað eða n8nast Iorfið af 
reið#egunum- 
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GjónHarE og ^V^ tæki 
 
Æskulýðsnefnd kom með IugmBnd til ræktunarfélags 
M8na um g?@f til félagsins sem gæti orðið s?En#ar/ og 
qUq tæki- Oæktunardeildin tEk #el 0 m8lið og gaf 
félaginu Cessa g?@f< s?En#ar/ið nýttist 
æskulýðsdeildinni rosalega #el 8 skemmtik#@ldum sem 
og @ðrum u//8komum nefndarinnar- 
 
 
Reiðskóli 
 
SumarreiðskEli #ar Ialdinn 0 sumar 8 M8nagrund og 
sEttu I8tt 0 200 krakkar n8mskeiðin-  
 
 
Góður fjárhagur 
 
Hegar æskulýðsnefndin IEf starf sitt 0 #etur #ar ekki 
mikil innistæða 8 bankabEkinni eða einungis ^f-000 kr- 
HE að n8nast allt sem gert #ar 0 #etur með kr@kkunum 
Iafi #erið fr0tt #oru b@rnin og æskulýðsnefndin Cað 
dugleg að safna stBrk?um og #inna s?8lfboða#innu að 
æskulýðsdeildin Iefur tæ/ar 200-000 kr til félagsstarfs 
komandi #etrar< sem er fr8bært- 
 
 
 
 


