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Afmælisferð til Noregs

●
Fyrsta skóflustunga að
fræðslusetri Skógræktarfélags
Kópavogs

●
Ráðstefnan Skógar efla
lýðheilsu fólks í þéttbýli

●
Barnahornið

●
Nemar í heimsókn í Brynjudal

●
Tré ársins 2009

●
Skógræktarfélag
Skilmannahrepps 70 ára

●
Svipmyndir af vettvangi
skógræktar

●
Aðalfundur Skógræktarfélags
Íslands

●
Jólagátur

●
Freysteinsvaka

●
Síðustu bolirnir fluttir úr

Það má finna fleira en bara tré í jólaskógum skógræktarfélaganna. Stundum sjást þar jólasveinar á ferðinni! (Mynd: RF).

Ó, jólatré
Jólatré er ómissandi hluti af jólahaldi meirihluta landsmanna. Í gegnum
tíðina hefur þetta merkilega fyrirbæri
tekið ýmsum breytingum, frá einföldum heimasmíðuðum trjástautum með
nokkrum prikum standandi út í loftið
eins og þekktist í trjásnauð fyrri hluta
20. aldar, til lifandi innfluttra og svo
íslenskra trjáa og alla leið til tilbúinn
plasttrjáa, sem hin síðari ár hafa feng-

ist í ýmsum öðrum litum en þessum
hefðbundna græna.
Undanfarin ár hafa hin ýmsu skógræktarfélög lagt sig eftir því að sinna æ
meir þeim hópi landsmanna sem kýs að
fá sín jólatré beint úr skóginum. Ýmis
félög hafa selt felld tré, bæði beint og til
smásöluaðila, auk þess sem skógræktarfélög víða um land taka á móti fólki í
skógana til þess að velja og fella eigið

tré. Er það að sækja tré út í skóg orðinn hluti af jólahaldinu hjá fjölmörgum
og vex bara að vinsældum. Enda er það
sannarlega jákvætt á báða bóga. Fjölskyldur og vinir fá skemmtilega samverustund og heilbrigða útiveru í skóginum og skógræktarfélögin fá tekjur
sem nýtast til ræktunar jólatrjáa, auk
uppbyggingar aðstöðu á útivistarsvæðum sínum. Það kemur því öllum vel að
velja íslenskt jólatré.

Guttormslundi

●
Jólaskógar skógræktarfélaganna

●
Skógurinn að vetri til

●
Jóla- og tækifæriskort
Skógræktarfélags Íslands

●
Fundur European Forest Network

●
Líf og fjör í Heiðmörkinni

Það eru ekki bara þeir tvífættu í fjölskyldunni sem hafa gaman af því að heimsækja jólaskóginn (Mynd: RF).

Það er alltaf gaman þegar fjölskyldan er
búin að velja sér jólatré saman (Mynd:
RF).
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Skógræktarfélag Íslands stóð fyrir
ferð til Noregs dagana 3. – 9. september.
Var um afmælisferð að ræða, en í ár eru
60 ár frá því Skógræktarfélag Íslands
stóð fyrst fyrir fræðsluferð á erlenda
grund. Afmælisferðin hófst í Bergen og
endaði í Osló og þar á milli voru skoðaðir
skógar, gróður og náttúra svæðisins, auk
þess sem ferðalangarnir kynntust aðeins
menningu og sögu landsins. Fararstjórar voru Johan Holst, framkvæmdastjóri
Skógræktarfélags Eyfirðinga og Brynjólfur Jónsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands.
Landslag á leiðinni er fjölbreytilegt,
frá grófskornum fjörðum, vogum og víkum á vesturströndinni hjá Bergen, yfir í
ávalari hóla og hæðir í kringum Osló.
Þar er því margt að skoða, bæði tengt
náttúrufari og menningu, þótt áherslan hafi mest verið á skóga að þessu
sinni. Meðal hápunkta ferðarinnar má
nefna heimsókn í Norska skógarsafnið
og Norska skógarfræbankann í Hamar,
útivistarskóga í Bergen, skógardag með
hundruðum skólabarna í Oslomarka og
fjallaskóga í Harðangursfirði.

Íslensku ferðalangarnir prófa aðstæður í gömlum skógarhöggsmannabúðum í Norska skógarsafninu (Mynd: RF).

Afmælisferð til Noregs

Börnin skemmtu sér vel við að tálga listaverk og mála þau á árlegum skógardegi Skógræktarfélagsins í Osló (Mynd: BJ).

Firðirnir setja mikinn svip á landslagið í fjallaskógunum í Harðangursfirði (Mynd: RF).

Jan Ivar Rødland og Brynjólfur Jónsson afhjúpa bautastein við nýjan skógarveg í fjallaskógi
í Harðangursfirði (Mynd: RF).
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Skógræktarritið
er vandað og fjölbreytt tímarit fyrir

Laufblaðið

Fréttablað, 18. árgangur3. tölublað 2009.

Laufblaðið er sent endurgjaldslaust til
allra félagsmanna í skógræktarfélögunum.
Með því að gerast
félagsmaður í skógræktarfélagi færð þú
Laufblaðið og
Frækornin send heim reglulega.
Útgefandi:
Skógræktarfélag Íslands
Skúlatúni 6, 105 Reykjavík
sími: 551-8150
heimasíða: www.skog.is

alla skóg- og trjá-

Ritstjóri:
Ragnhildur Freysteinsdóttir.
Ábendingar og upplýsingar varðandi efni
blaðsins eru vel þegnar.

ræktendur

Prófarkalestur:
Ragnhildur Freysteinsdóttir umhverfisfræðingur.
Ábyrgðarmaður:
Brynjólfur Jónsson framkvæmdastjóri.

Pantið áskrift í síma
551-8150 eða á
skog@skog.is.

Umbrot og prentun:
Ísafoldarprentsmiðja.
Stjórn Skógræktarfélags Íslands
kjörin á aðalfundi 2009:
Magnús Gunnarsson formaður,
Sigrún Stefánsdóttir varaformaður,
Guðbrandur Brynjúlfsson gjaldkeri,
Aðalsteinn Sigurgeirsson ritari.

Nánari upplýsingar á
www.skog.is.
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u bragðgóð og mikið notuð í matseld.
t er að búa til úr þeim sultu, hlaup eða
innig er búið til úr þeim síróp og þau
að bragðbæta snafs.

Meðstjórnendur:
Gísli Eiríksson
Gunnlaugur Claessen
Þuríður Yngvadóttir.

FRÆÐSLURIT SKÓGRÆKTARFÉLAGS ÍSLANDS

Rifs

Skoðið áskriftartilboð á
www.skog.is

EiNfALT RifsBERJAsÍRÓP
Maukið 1 kg af rifsberjum saman við 750 g af sykri og
látið standa yfir nótt í kæliskáp. Sigtið maukið og látið
það síast í að minnsta kosti einn klukkutíma. Setjið í
pott og látið koma upp suðuna. Fleytið froðunni sem
þá myndast ofan af og hellið svo safanum á flöskur.

iNNGANGUR

Rifs er einn algengasti berjarunni í görðum hérlendis og hefur verið í ræktun hér á landi
síðan á 19. öld. Rifs hefur gengið undir ýmsum nöfnum (rauðrifs, rauðber). Í upphafi var
um eðalrifs (Ribes rubrum) að ræða, en það varð síðar undir í ræktun með tilkomu yrkisins
´Rautt Hollenskt‘, sem er núna algengasta garðarifsið hér á landi. Uppruni garðarifsins er
óljós, en það er álitið vera blendingur tegundanna Ribes petraeum (uppruni í fjöllum MiðEvrópu) og Ribes spicatum (uppruni í N-Skandinavíu) og hefur það hlotið vísindaheitið
Ribes x pallidum. Ættkvíslin Ribes telur annars um 150 tegundir, þar á meðal fjallarifs,
blóðrifs, sólber og stikilsber.

Eftirtalin fyrirtæki eru
aðalstyrktaraðilar
Skógræktarfélags Íslands

D sNAfs-UPPsKRifT
ma 2 desilítra af ferskum rifsberjum og 1-2 sprota af ferskri myntu
af vodka. Hellið í lokað ílát og geymið í kæli, í lágmark eina viku.
m kalt.
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Allir lesa Laufblaðið!
Kettinum Púka finnst fátt betra en að koma sér þægilega fyrir í fletinu sínu með góð blöð og vekur Laufblaðið alltaf mikla lukku!
Lesendur eru hér með hvattir til að senda inn skemmtilegar myndir
undir þessari fyrirsögn. Ekki er farið í manngreinarálit með fyrirsætur, heldur er æskilegt að þær séu sem fjölbreytilegastar hvað varðar
stærð, þyngd, litarhaft, hárprýði, kyn eða tegund! Sendið mynd, nafn
ljósmyndara og nafn fyrirsætu til ritstjóra á netfangið rf@skog.is.
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Frækornið
Eins og meðlimir skógræktarfé-laga vita hefur fræðsluheftið
Frækornið iðulega fylgt með Laufblaðinu. Vegna anna náðist ekki að
þessu sinni hafa Frækornið tilbúið í
tíma fyrir dreifingu Laufblaðsins og
mun það Frækorn því fylgja með
næsta Laufblaði síðla vetrar.
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Bragi Michaelsson, formaður Skógræktarfélags Kópavogs, og Gunnsteinn Sigurðsson
bæjarstjóri taka fyrstu skóflustunguna (Mynd: Pétur Karl Sigurbjörnsson).

Bragi Michaelsson er ekki bara flinkur með skófluna, heldur kökuhnífinn líka! (Mynd: BJ).

Fyrsta skóflustunga að fræðslusetri
Skógræktarfélags Kópavogs
Á 40 ára afmælisdegi Skógræktarfélags Kópavogs þann 25. september
var tekin fyrsta skóflustunga að nýju
húsi í Guðmundarlundi. Verður hlutverk
hússins margþætt – það verður félagshús Skógræktarfélagsins, fræðslusetur

og einnig verður það þjónustuhús fyrir
Guðmundarlund, en lundurinn er mjög
vinsæll til útivistar og ýmis konar viðburða, og dregur þar ekki úr að takmarkað er af öðrum opnum grænum svæðum
nálægt byggð innan sveitarfélagsins.

Fyrstu skóflustunguna tóku Gunnsteinn Sigurðsson bæjarstjóri og Bragi
Michaelsson, formaður Skógræktarfélags Kópavogs. Veðurguðirnir voru ekki
í sem bestu skapi á meðan skóflustungan
fór fram og bleyttu aðeins í gestunum, en

þeir létu það ekki á sig fá, enda skjólgott
í skóginum í Guðmundarlundi. Að greftri
loknum var boðið upp á kaffi og dýrindis
afmælisköku í tilefni dagsins.

Ráðstefnan
Skógar efla lýðheilsu fólks í þéttbýli
Dagana 16.-19. september var efnt til alþjóðlegrar ráðstefnu í Reykjavík um þátt skóga og
skógræktar í eflingu útivistar og lýðheilsu almennings í þéttbýli. Ráðstefnan var haldin í tengslum við
formennskuár Íslands í norrænu ráðherranefndinni
og voru skipuleggjendur hennar Norrænn samstarfshópur um rannsóknir á útivistargildi skóga,
Skógrækt ríkisins og Skógræktarfélag Íslands.
Áhersla var á löndin við norðvestanvert Atlantshaf, en flest þeirra eru, eins og Ísland, mjög
borgvædd og því skipta skógar og önnur græn
svæði í borgum miklu máli fyrir útivistarmöguleika íbúanna. Rannsóknir hafa sýnt fram á margvísleg jákvæð áhrif útivistar í skógi á lýðheilsu og
velferð, þar sem skógar fullnægja ýmsum menntunar-, menningar-, og félagslegum þörfum fólks.
Fyrirlesarar á ráðstefnunni voru hópur sérfræðinga í rannsóknum á tengslum skóga og útivistar,
frá hinum ýmsu löndum. Voru erindi á ráðstefnunni því mjög fjölbreytt og fjölluðu meðal annars
um tengsl heilsu við útivist í skógum, hin margvíslegu gæði skóga og tengsl þeirra við aðgengi,
uppbyggingu, samsetningu og áhugaverð fyrirbæri
skógarins, hagrænt gildi þjónustu skóga, hönnun
og skipulag skóga til útivistar og annarrar þjónustu
og miðlun, samvinnu og skógræktarstarf á samfélagslegum grunni.
Ráðstefnugestir skoða útivistaraðstöðu í Höfðaskógi í Hafnarfirði (Mynd: RF).
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Barnahornið

Krakkar!
Hjálpið
skógarbirninum
Hj· lpi skÛgarbirninum
a setjaað
stjˆsetja
rnunastjörnuna
·
toppinn · jÛlatrÈnu.
á toppinn á jólatrénu.
Krakkar!

Göngugarparnir orna sér við eldinn í lok göngu og steikja sér pylsur (Mynd: RF).

Nemar í heimsókn í
Brynjudal
Nemendur í skógfræði og landgræðslu við Landbúnaðarháskóla Íslands
heimsóttu skóginn í Brynjudal nú í nóvember. Voru þeir að kynna sér hinar
margvíslegu nytjar af skóginum, sérstaklega jólatrjáaræktunina sem þar er
stunduð. Brynjólfur Jónsson og Einar Gunnarsson frá Skógræktarfélagi Íslands
leiddu hópinn í göngu um skóginn, þar sem meðal annars var farið yfir mismunandi ræktunarskilyrði hinna ýmsu tegunda, en í skóginum er að finna rauðgreni,
sitkagreni, stafafuru, blágreni og fjallaþin, auk birkis og reynis. Í lok gönguferðarinnar var svo boðið upp á heitt kakó og pylsur hitaðar yfir opnum eldi.

Tré ársins 2009 – hengibjörkin Margrét (Mynd: BJ).

Tré ársins 2009

Tré ársins 2009 er hengibjörk (Betula pendula) í Kjarnaskógi á
Akureyri. Hengibjörk er fágæt trjátegund hérlendis og er tréð í Kjarnaskógi sérlega glæsilegur fulltrúi tegundarinnar. Tréð var formlega
útnefnt við hátíðlega athöfn fimmtudaginn 24. september, í yndislegu
haustveðri. Var það mælt við þetta tækifæri og reyndist það vera 10,95
m á hæð. Hefur tréð gengið undir nafninu „Margrét“, en í kringum
árið 2000 voru ýmsum trjám í Kjarnaskógi gefið nafn, í tengslum við
ljóðagöngu sem þá var haldin. Margrét er gróðursett á áttunda áratugnum, líklega með fræi frá Finnlandi.
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Reykjavík

Reykjanesbær

Varmahlíð

Alþýðusamband Íslands,
www.asi.is, Sætúni 1
B.K.flutningar ehf, Krosshömrum 2
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
BSR ehf, Skógarhlíð 18
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
E.T. ehf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Forval ehf, Grandagarði 8
Garðmenn ehf, Skipasundi 83
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Gjögur hf, Kringlunni 7
Gullsmiðjan í Mjódd, Álfabakka 14b
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Karl Eiríksson
Kjaran ehf, Síðumúla 12-14
KPMG hf, Borgartúni 27
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Lífland, Korngörðum 5
Nexus afþreying ehf, Hverfisgötu 103
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Samiðn, Borgartúni 30
Skalli við Vesturlandsveg, Grjóthálsi 8
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Úti og inni sf, Þingholtsstræti 27
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164

Bókasafn Reykjanesbæjar,
Hafnargötu 57
Nesprýði ehf, Vesturbraut 10-12
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Samband sveitarfélaga á
Suðurnesjum, Iðavöllum 12
Verslunarmannafélag
Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Akrahreppur Skagafirði,
Miklabæ

Kópavogur

Mosfellsbær
Kjósarhreppur www.kjos.is, Ásgarði
Vélsmiðjan Orri ehf, Flugumýri 10

Akranes
GT Tækni ehf, Grundartanga
Skógræktarfélag Akraness, Furugrund 28
Skógræktarfélag
Skilmannahrepps, Furugrund 28
Straumnes ehf, rafverktakar,
Krókatúni 22-24

Borgarnes

Siglufjörður
Egilssíld ehf, Gránugötu 27
Skógræktarfélag Siglufjarðar, Hafnartún 2

Akureyri
Raftákn ehf, Glerárgötu 34
Toyota Akureyri, Baldursnesi 1

Laugar
Gistiheimilið Stóru-Laugar, sími
464-2990, Stóru-Laugum

Mývatn
Eldá ehf, Helluhrauni 15
Jarðböðin við Mývatn, Jarðbaðshólum

Þórshöfn
Geir ehf, Sunnuvegi 3

Egilsstaðir

Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofstöðum
Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri
Laugaland hf, Laugalandi

Austfjarðaflutningar ehf, Kelduskógum 19
Dagskráin Austurlandi, Miðvangi 1

Stykkishólmur

AFL - Starfsgreinafélag Austurlands, Miðvangi 2-4
Rafgeisli Tómas R Zoéga ehf,
Hafnarbraut 10
Tónspil ehf, Hafnarbraut 22

Málflutningsstofa Snæfellsness ehf,
Aðalgötu 2

Ísafjörður

Neskaupstaður

Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2
Einar Beinteins ehf Dúklagningameistari, Grófarsmára 8
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Kambur ehf., kamburehf@simnet.
is, Geirlandi v/Suðurlandsveg
Kópavogsbær, Fannborg 2
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
MHG verslun, Akralind 4
Toyota á Íslandi hf, Nýbýlavegi 4-8

Náttúrustofa Vestfjarða, Aðalstræti 21

Skinney - Þinganes hf, Krossey

Súðavík

Selfoss

Garðabær

Oddi hf, fiskverkun, Eyrargötu 1
Skógræktarfélag Patreksfjarðar, Sigtúni 7

Hurðaborg ehf, Sunnuflöt 45
Manus ehf, Smiðsbúð 7
Raftækniþjónusta Trausta ehf, Lyngási 14
Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Kjölur ehf, Urðarvegi 37
Skógræktarfélag Ísafjarðar, Seljalandsvegi 38

Bolungarvík

Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Patreksfjörður

Þingeyri

Djúpivogur
Kvennasmiðjan ehf, Búð 1

Höfn í Hornafirði

Búnaðarfélag Bláskógarbyggðar, Dalbraut 1
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Búnaðarsamband Suðulands, Austurvegi 1
Halli parket ehf, Norðurgarði

Skjólskógar á Vestfjörðum, Aðalstræti 12

Hveragerði

Kjörvogur

Heilsustofnun NLFÍ Hveragerði
www.hnlfi.is, Grænumörk 10

Hafnarfjörður

Hótel Djúpavík ehf, Árneshreppi

Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Hlaðbær-Colas hf,
malbikunarstöð, Gullhellu 1
Raftaki ehf, Efstuhlíð 4
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Blönduós
Grettir sf, fjölritunarstofa, Þverbraut 1
Gullregn, Auðkúlu 1
Húnavatnshreppur, Húnavöllum

Sauðárkrókur
K-Tak ehf, Borgartúni 1

Hella
Vörufell ehf, Rangárbökkum 2

Kirkjubæjarklaustur
Skaftárhreppur, Klausturvegi 15
Skógræktarfélagið Mörk,
Kirkjubæjarklaustri, Klausturvegi
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Bjarni O.V. Þóroddsson, formaður Skógræktarfélags Skilmannahrepps, ásamt nýjum heiðursfélögum félagsins, þeim Oddi Sigurðssyni frá
Litlu-Fellsöxl (t.v.) og Guðjóni Guðmundssyni frá Arkarlæk, báðir fyrrverandi formenn félagsins, (Mynd: BJ).
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líf. Nafni félagsins var fljótlega breytt
í Skógræktarfélag Skilmannahrepps
og varð þá skógrækt eitt aðalmarkmið
félagsins. Í gegnum árin hefur félagið
starfað að ýmsum málum. Félagið stóð
fyrir skemmtunum á ýmsum stöðum,
setti upp leikrit, byggði danspall, hélt
fundi og fór í skemmtiferðir, félagið
stóð að byggingu samkomuhússins
Fannahlíðar í samstarfi við Kvenfélagið Björk og hreppinn og að sjálfsögðu var fundið land til skógræktar.
Fyrsta landspildan til skógræktar fékkst úr landi Stóru-Fellsaxlar
strax árið 1940. Það svæði hefur verið stækkað nokkrum sinnum síðan
og er nú um 75 hektarar. Samkvæmt
skráðum gróðursetningum hafa frá
árinu 1978 verið gróðursettar um
170 þúsund plöntur í landssvæðið og
gróðursetningar fyrir þann tíma hafa
varlega áætlað verið að minnsta kosti
30 þúsund plöntur. Unnið hefur verið
í því að auka fjölbreytni trjátegunda
til að gera skóginn áhugaverðari til
útivistar. Skógurinn dafnar vel, enda
hefur reynst veðurgott á svæðinu, og
sífellt fjölgar þeim sem leggja leið
sína þangað, til gönguferða og annarrar útivistar.

Skógræktarfélag
Skilmannahrepps 70 ára
Skógræktarfélag Skilmannahrepps
fagnar 70 ára afmæli á árinu. Af því tilefni var boðið til afmæliskaffis sunnudaginn 18. október í félags-heimilinu
Fannahlíð.
Var vel mætt í afmælisveisluna.
Bjarni O.V. Þóroddsson, formaður
félagsins, hélt ávarp þar sem hann
fór yfir megin þætti í sögu félagsins
og stöðu þess nú. Því næst voru Oddur Sigurðsson frá Litlu-Fellsöxl og
Guðjón Guðmundsson frá Arkarlæk,
báðir fyrrverandi for-menn félagsins,
heiðraðir fyrir störf sín í þágu félagsins í 60 ár. Að því loknu hélt Laufey
Jóhannsdóttir, sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar, ávarp og svo Brynjólfur
Jónsson, formaður Skógræktarfélags
Íslands. Næst kvað Grétar Jónsson
frá Hávarðsstöðum sér hljóðs og flutti
frumort ljóð, en síðast tók til máls Ingi
Magnússon og flutti gamanmál, en
hann er sonur Magnúsar Símonarsonar heitins, sem gaf fyrstu landspilduna
undir skógrækt.
Skógræktarfélag Skilmannahrepps
var stofnað 17. desember 1939 á LitluFellsöxl og hét þá Samvinnufélagið
Hreyfill. Var tilgangur félagsins að
stuðla að framförum og bæta félags-

Afmælisgestir þann 18. október (Mynd: BJ).
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Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands er ávallt vel sóttur. Á fundinum á Höfn í Hornafirði í haust voru á annað hundrað fundargestir og
hér tekur „skógræktarkórinn“ lagið í Hellisholti á Mýrum (Mynd: RF).

Skógurinn að Ásabrekku í Ásahreppi var opnaður sem
arveðri, meðal annars söngs Kirkjukórs Kálfholtskirk

Svipmyndir af vettvangi skóg
Hrun bankakerfisins fyrir rúmu ári
hristi allverulega upp í íslensku samfélagi. Vangaveltur, skoðanir og sérfræðiálit um fjármál ríkis og heimila hafa einokað opinbera umræðu í þeim mæli að
fátt annað hefur komist að, en þrátt fyrir
það ríkir enn töluverð óvissa um fjárhag
lands og þjóðar næstu misserin. Er nú svo

komið að umræðan er komin yfir þolmörk margra og fólk horfir æ meir eftir
einhverju uppbyggilegu og jákvæðu. Þar
getur skóg- og trjárækt verið athvarf.
Skógrækt er í eðli sínu uppbyggileg
– í henni felst sköpun, umhyggja og
vöxtur og sú uppbygging er raunveruleg.
Ýmsar þær fjárhæðir og verðmæti sem

Á haustdögum var haldin fjölmenn alþjóðleg ráðstefna um hlutverk skóga fyrir
lýðheilsu í þéttbýli. Meðal atriða á ráðstefnunni var skoðunarferð um útivistarskóga og svæði í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Vöktu þau mikla athygli
hinna erlendu gesta, sem létu smá skúrir ekki trufla ánægjuna. Hér nýtur
Thomas Stemberger frá Austurríki haustlitanna og umhverfisins í Heiðmörk
(Mynd: RF).

fjármálamenn sýsluðu með virðast eftir
á hafa verið hjóm eitt – tölur í tölvum
með takmarkað samband við raunveruleikann. Trén sem sett voru niður á sama
tíma og ýmsir léku Matador í viðskiptalífinu standa hins vegar áþreifanleg og
vaxa áfram.
Í samfélagi þar sem allt virðist vera á

hverfanda hveli er hollt að minnast orða
Marteins Lúters – „Jafnvel þótt ég vissi
að heimurinn færist á morgun, myndi ég
samt planta eplatrénu mínu“. Nú þegar
margvísleg endurskoðun á grunngildum samfélagsins er í gangi er tímabært
að doka við, hugsa sig um, og halda svo
út og gróðursetja „eplatréð“, því eins og

Skógræktarfélög stóðu fyrir ýmsum viðburðum á árinu. Hér leita göngugarpar sveppa í skógargöngu hjá Skógræktarfélagi Hafnarfjarðar (Mynd:
RF).

Í sumar var í gangi verkefni
í tengslum við atvinnuátak 2
um verkefnum, en stærsti ver
Smalaholti, sem var formlega
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Undanfarin sumur hafa verið óvenju hlý á suðvesturhorninu og hafa því ýmsar trjátegundir þrifist vel og
borið blóm, sem lítið hafa gert af því áður, eins og þetta blóðrifs (Mynd: RF).

græktar
Aldo Leopold komst að orði; „Sköpun
er vanalega frátekin fyrir guði og skáld.
Til að gróðursetja furu, þarf maður bara
að eiga eina skóflu“. Hér eru svipmyndir
af vettvangi skógræktarinnar árið 2009.
Megi næstu ár verða trjám og fólki ræktarleg.

i á skógræktar- og útivistarsvæðum víða um land,
2009-2011. Í Garðabæ var unnið að ýmsum þörfrkþátturinn var stígagerð. Var nýr stígur lagður í
ga vígður með viðhöfn í september (Mynd: BJ).

Skógræktarfélag Reykjavíkur hóf samkeppni um Tré mánaðarins í Reykjavík í júní 2008. Síðasta Tré mánaðarins var valið í maí og var það
þetta svipmikla birki við Háteigsveg 36 (Mynd: Skógræktarfélag Reykjavíkur).

Hópur franskra skáta dvaldi í góðu yfirlæti í skóginum í Brynjudal í Hvalfirði, í kjölfar stórs Evrópumóts skáta hér á landi. Á meðan á
dvölinni stóð unnu þeir að ýmsum verkum, á milli þess sem þeir nutu skógarstemningarinnar (Mynd: BJ).
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Rannveig Einarsdóttir, stjórnarmaður í Skógræktarfélagi A-Skaftfellinga, „messar“ yfir aðalfundargestum á Höfn (Mynd: BJ).

Aðalfundur
Skógræktarfélags
Íslands
74. aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var haldinn á Höfn í Hornafirði dagana 28.-30. ágúst og var Skógræktarfélag
A-Skaftfellinga gestgjafi fundarins að
þessu sinni. Fundinn sóttu á annað hundrað fulltrúar skógræktarfélaganna, alls
staðar af landinu, og tókst fundurinn vel.
Að venju hófst fundurinn á föstudagsmorgni með ávörpum og hefðbundnum
aðalfundarstörfum en eftir hádegið var
haldið í vettvangsferð. Fyrst var ekið að
Hellisholti á Mýrum og skoðuð skógrækt
þar í blankalogni. Því næst var farið að
Haukafelli á Mýrum, svæði Skógræktarfélags A-Skaftfellinga. Þar var vígð ný brú
að svæðinu og svo haldið í gönguferð um
skóginn og kom þá vel í ljós hversu gott
skjól skógar geta veitt, en loft hreyfðist
mjög mis hratt á meðan í Haukafelli var
dvalið. Fundargestir fengu svo hressingu
áður en haldið var aftur til Hafnar.
Á laugardagsmorgninum voru fjögur
fræðsluerindi. Ari Þorsteinsson, verkefnisstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, hélt
erindi er nefnist Virkjum sköpunarkraftinn sem í okkur býr, Þóra Ellen Þórhallsdóttir prófessor fjallaði um landnám og
útbreiðslu birkis á Skeiðarársandi, Helgi
Björnsson jarðeðlisfræðingur fjallaði um
jökla og loftslagsbreytingar á Íslandi og
Þröstur Eysteinsson, sviðstjóri þjóðskóga
hjá Skógrækt ríkisins, fjallaði um framtíðarsýn í íslenskri skógrækt. Eftir hádegið
var svo haldið í vettvangsferð um skóga
í nágrenni Hafnar, í sól og blíðu. Gengið var að Hrossabithaga, þaðan í Hafnarskóg og endað í Einarslundi, þar sem
minningarsteinn um Einar Hálfdánarson,
fyrrverandi formann Skógræktarfélags
A-Skaftfellinga, var vígður.
Um laugardagskvöldið var svo hátíðarkvöldverður. Þar veitti Skógræktarfélag Íslands viðurkenningar fyrir störf
í þágu skógræktar og tóku handhafar
viðurkenninganna við þeim úr hendi
Svandísar Svavarsdóttur umhverfisráðherra en það voru Guðjón Sveinsson og

Jóhanna Sigurðardóttir, Guðjón Jónsson,
Bjarni Hákonarson og Finndís Harðardóttir, Ingimar Sveinsson og Björn
Bjarnarson. Einnig voru þeim skógræktarfélögum sem áttu tugaafmæli á árinu
færðar árnaðaróskir félagsins, en það
voru Skógræktarfélag Skilmannahrepps
(70 ára) og Skógræktarfélag Kópavogs
(40 ára).
Á sunnudeginum tóku svo við hefðbundin aðalfundarstörf – afgreiðsla
reikninga, tillagna og kosning stjórnar,
en fundi lauk um hádegi. Eftir hádegi var
svo boðið upp á skoðunarferð í Steinadal
í Suðursveit, fyrir þá sem áhuga höfðu og
nýttu margir sér það.
Í Einarslundi var vígður nýr minningarsteinn um Einar Hálfdánarson, fyrrverandi formann
Skógræktarfélags A-Skaftfellinga (Mynd: BJ).

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra, ásamt handhöfum viðurkenninga fyrir vel unnin störf í þágu skógræktar. F.v. Svandís Svavarsdóttir,
Guðjón Sveinsson og Jóhanna Sigurðardóttir, Guðjón Jónsson, Bjarni Hákonarson og Finndís Harðardóttir, Ingimar Sveinsson, Björn Bjarnarson og Magnús Gunnarsson, formaður Skógræktarfélags Íslands. (Mynd: RF).
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JÓLAGÁTUR
1

Sársaukahljóð

2

Friður

3

Draga fram lífið

4

5

Færa til og frá

6

Hluti Dana

7

Miður fallegar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pinus uncinata
Picea abies
Picea engelmannii
Salix caprea
Salix phylicifolia
Pinus contorta
Pinus sibirica

Skrifið íslensku heitin á trjátegundunum
í viðkomandi línu. Stafirnir í skyggðu reitunum
mynda þá heiti trjátegundar:
______________________________

1
3

3
5
5
7
7
9
9
11
11

3
3
2

4

6

8

12 13 12

8

6

4

2

Skyggðu reitina eftir vísbendingunum og sjáið myndina!
Tölurnar segja til um fjölda samliggjandi skyggðra reita í
hverri línu/dálki. Skyggðu reitirnir geta verið hvar sem er í
hverjum dálki/línu.

Algengt í desember
Fyllið út í reitina eftir vísbendingum til hægri.
Í næst efsta þrepinu er stafurinn úr efsta þrepinu
að viðbættum einum staf, í þriðja efsta þrepinu
eru stafirnir úr næst efsta þrepinu að viðbættum
einum staf o.s.frv. niður öll þrepin.

Laufblaðið - Fréttablað Skógræktarfélags Íslands

12

Vel var mætt á vökuna, en á annað hundrað gesta komu til að hlýða á það efni sem í boði var.
Hér er Jón Geir Pétursson í pontu (Mynd: RF).

Varsjárbandalagið skemmti vökugestum í hléi og seinni hluta dagskrár, með miklum tilþrifum
(Mynd: RF).

Freysteinsvaka
Laugardaginn 7. nóvember stóð Skógræktarfélag Reykjavíkur, ásamt Orku-veitu
Reykjavíkur, fyrir Freysteinsvöku í Gamla
salnum á Elliðavatni. Var vakin haldin til
minningar um Freystein Sigurðsson jarðfræðing, sem lést á síðasta ári, 67 ára að
aldri.
Freysteinsvakan tókst sérlega vel, en
á annað hundrað manns mættu og var
þétt setið í báðum sölum. Þóra Arnórsdóttir sjónvarpskona kynnti og stjórnaði
vökunni, en eftirlifandi eiginkona Freysteins, Ingibjörg Sveinsdóttir, er móðursystir hennar. Inn á milli erinda tóku
vökugestir lagið, undir stjórn Aðalsteins
Sigurgeirssonar.
Fyrstur tók til máls Árni Hjartarson,
sérfræðingur hjá ÍSOR og vinnufélagi
Freysteins til um aldarfjórðungs. Fjallaði
Árni um skáldið og hagyrðinginn Freysteinn og gaf dæmi um kvæði og lausavísur sem eftir hann liggja. Því næst
steig Jón Geir Pétursson, sérfræðingur
hjá Umhverfisráðuneytinu, í pontu og
fjallaði um kynni sín af Freysteini í gegnum skógræktarhreyfinguna. Næstur tók
til máls Kristinn Einarsson, yfirverkefnis-stjóri auðlindamála hjá Orkustofnun,
með umfjöllun um vatnsvísindamanninn
Freystein, en sérsvið Freysteins innan
jarðfræðinnar var á sviði vatnajarðfræði.
Því næst fjallaði Aðalsteinn Sigurgeirsson, forstöðumaður Rannsóknastöðvar
Skógræktar ríkisins, um endurreisn skógarlandsins og lagði þar út af grein sem
Freysteinn skrifaði í Skógræktarritið árið
2000. Síðastur á mælendaskrá fyrir hlé var
Guðmundur Halldórsson, rannsóknastjóri
hjá Landgræðslu ríkisins, sem fjallaði um
verkefnið SkógVatn, sem lýtur að rannsóknum á áhrifum skógræktar og landgræðslu á vatnsgæði, vatnahagi og lífríki
straumvatns, en Freysteinn var einn af forsprökkum þess verkefnis.
Í hléi tók Varsjárbandalagið nokkur
lög í austur-evrópskum stíl. Eftir að vökugestir höfðu hresst sig á kaffi, kleinum og
flatkökum með hangikjöti tók Sigurður G.
Tómasson útvarpsmaður til máls og rifjaði upp þá tíma er hann var í rannsóknum

á foldinni með Freysteini fyrir mörgum
árum. Næst á mælendaskrá var Ragnhildur Freysteinsdóttir og kynnti hún stuttlega
næsta erindi á dagskránni, sem var hluti af
upptöku á fyrirlestri sem Freysteinn hélt
í Guðspekifélaginu árið 2006 og nefnist
Hringferð Herúlanna um Evrópu til Íslands. Að erindi Freysteins loknu steig
Þórólfur Hafstað jarðfræðingur í pontu og
fjallaði um heilaga Barböru, sem er verndardýrlingur jarðfræðinga, en Freysteinn
var einn af forsprökkum óformlegs gildis
heilagrar Barböru á Íslandi. Því næst fluttu
Árni Hjartarson og Þórólfur Hafstað rímur
eftir Freystein. Dagskránni lauk svo með
leik Varsjárbandalagsins og fjöldasöng.
Formleg menntun Freysteins var á
sviði jarðfræði, en hann má með sönnu
kalla náttúrufræðing, því hann var vel að
sér um flest það sem laut að náttúru og
umhverfi. Hann var einnig mikil félagsmálamaður, en hann var formaður Félags
íslenskra náttúrufræðinga 1986-1988, formaður Hins íslenska náttúrufræðafélags
1990-2001, einn af stofnendum Oddafélagsins og stjórnarmaður þar frá upphafi
og varaformaður í Landvernd frá 1998 til
dauðadags.

Aðalsteinn Sigurgeirsson leggur út af grein Freysteins – Sess skógræktar á Íslandi – úr Skógræktarritinu árið 2000 (Mynd: RF).

Síðustu bolirnir fluttir úr Guttormslundi
Í Skógræktarritinu
2009-1 voru birtar myndir af
síðustu grisjun í Guttormslundi. Þegar þær voru teknar
var ekki farið að flytja viðinn úr skóginum. Nú er búið
að því og ljósmyndarinn
náði einmitt meðfylgjandi
mynd af því, þegar Jón Þór
Tryggvason vélamaður hjá
Skógræktinni á Hallormsstað var að lyfta síðasta
bolnum úr grisjuninni upp á
timburvagninn.
Texti og mynd: S.Bl.
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Jólaskógar skógræktarfélaganna

Jólaskógar
skógræktarfélaganna
Skógræktarfélög víða um land selja jólatré fyrir
jólin í ár, eins og undanfarin ár. Það er öllum í hag að
velja ferskt íslenskt jólatré af skógræktarfélögunum
og styrkja með því skógræktarstarfið í landinu, en
fyrir hvert selt jólatré geta skógræktarfélögin gróðursett 30-40 ný tré.
Þau skógræktarfélög sem selja jólatré fyrir jólin
2009 eru:
Skógræktarfélag Austurlands er með jólatrjáasölu í Eyjólfsstaðaskógi helgarnar 12.-13. og 19.-20.
desember.
Skógræktarfélag Austur Húnvetninga er með jólatrjáasölu að Gunnfríðarstöðum laugardaginn 19. desember, en einnig verða seld jólatré (stafafurur) að
Fjósum í Svartárdal inn af Húnaveri.
Skógræktarfélag Austur Skaftfellinga er með
jólatrjáasölu í Haukafelli sunnudaginn 12. desember.
Skógræktarfélag Árnesinga er með jólatrjáasölu
á Snæfoksstöðum í Grímsnesi helgarnar 12.-13. og
19.-20. desember.
Skógræktarfélag Borgarfjarðar er með jólatrjáasölu í samvinnu við björgunarsveitir á félagssvæðinu.
Jólatrjáasala verður í Daníelslundi laugardaginn 12.
desember og helgina 19.-20. desember.
Skógræktarfélag Dýrafjarðar fyrirhugar jólatrjáasölu, en upplýsingar um stað- og tímasetningu
höfðu ekki borist er Laufblaðið fór í prentun.
Skógræktarfélag Eyfirðinga er með jólatrjáasölu

á Laugalandi á Þelamörk helgarnar 12.-13. og 19.-20.
desember.
Skógræktarfélag Eyrarsveitar mun selja jólatré
og verður Lionsklúbbur Grundarfjarðar með tré frá
félaginu til sölu.
Skógræktarfélag Garðabæjar er með jólatrjáasölu

helgina 19.-20. desember í aðstöðu félagsins austan
Vífilsstaða (við gatnamót Vífilsstaðavegar og Elliðavatnsvegar.
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar er með jólatrjáasölu í bækistöðvum sínum í selinu við Kaldárselsveg
Frh. á bls 14

Þegar fjölskyldan er búin að velja og fella rétta tréð í jólaskóginum skiptir miklu að koma því heilu og höldnu heim. Víða
aðstoða starfsmenn skógræktarfélaganna gesti við að setja jólatrén í net, svo að minna fari fyrir þeim og þau fari betur
í flutningum. Stundum ratar fleira en jólatré í netin og hafa bæði krakkar og jólasveinar sést á ferli klædd í net! (Mynd:
RF).
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Jólaskógar
Frh. af bls 13
allar helgar í desember.
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar er
með jólatrjáasölu í Hamrahlíð við Vesturlandsveg frá 9. desember.
Skógræktarfélag Rangæinga er með
jólatrjáasölu sunnudagana 13. og 20.
desember, í Bolholti.

Skógræktarfélag Reykjavíkur er með
jólatrjáasölu á jólamarkaði félagsins að
Elliðavatni allar helgar fram að jólum og
í Hjalladal helgarnar 12.-13. og 19.-20.
desember.
Skógræktarfélag Siglufjarðar var
með jólatrjáasölu í skógræktinni í
Skarðsdal laugardaginn 5. desember.

Skógræktarfélag Skagfirðinga er með
jólatrjáasölu laugardaginn 12. desember
í Hólaskógi og Varmahlíð.
Skógræktarfélag Stykkishólms selur
tré til þeirra sem eiga lögheimili í Helgafellssveit og Stykkishólmi.
Skógræktarfélag Skilmannahrepps er
með jólatrjáasölu helgina 12.-13. desember
í Furulundi (norðan í Akrafjalli).
Skógræktarfélagið Mörk er með
jólatrjáasölu í í reit skógræktarfélagsins í
Stóra-Hvammi, Fossi á Síðu sunnudaginn

13. desember .
Fossá í Hvalfirði – Skógræktarfélög
Kópavogs, Mosfellsbæjar, Kjalarness og
Kjósarhrepps eru með jólatrjáasölu á Fossá
í Hvalfirði allar helgar fram að jólum.
Skógræktarfélag Íslands tekur á móti
skipulögðum hópum í Brynjudal í Hvalfirði allar helgar fram að jólum.
Nánari upplýsingar eru á jólatrjáavef
skógræktarfélaganna á heimasíðu Skógræktarfélags Íslands - www.skog.is

(Mynd: BJ).

Skógurinn að
vetri til
Jólatréð er mikilvægur þáttur af jólahaldinu, sérstaklega fyrir yngri kynslóðina. Flestum
krökkum finnst því mjög gaman að taka þátt í að velja jólatréð fyrir fjölskylduna og skiptir
miklu að vanda valið, hvort sem keypt eru felld tré eða fjölskyldan heggur sitt eigið (Mynd:
RF).

Jóla- og tækifæriskort Skógræktarfélags Íslands árið 2009
er komið út. Á kortinu er mynd úr myndröðinni „Vefir“ frá
2008, olía á striga, 80 x 10 cm, eftir Ólöfu Oddgeirsdóttur.
Ljósmyndina tók Guðbjörg Magnúsdóttir. Þessi mynd prýðir
einnig forsíðu 2. heftis Skógræktarritsins 2009.
Sérstök hvatning er á kortinu, þar sem kemur fram að fyrir
hvert selt kort gróðursetur félagið eitt tré. Ekkert er prentað inn
í kortin, þannig að þau nýtast áfram eftir jól sem afmæliskort,
boðsmiðar eða hvað sem fólki dettur í hug.
Kortin eru seld 10 saman í búnti með umslagi, á kr. 1.000.
Ef pöntuð eru 50 kort eða fleiri er veittur 25 % afsláttur.
Hægt er að nálgast kortin á skrifstofu Skógræktarfélags Íslands, í Skúlatúni 6, 2. hæð. Þá er einnig hægt að panta kortin
í síma 551-8150, eða með tölvupósti til skog@skog.is, og fá
þau póstsend en þá bætist við 250 kr. afgreiðslugjald. Einnig
eru til eldri útgefin kort – sjá nánar á heimasíðu Skógræktarfélags Íslands – www.skog.is.

Það er ekkert í heiminum fallegra en skógur með allar dældir snævi þaktar.
Það er þessi kyrra alsæla náttúrunnar, þar sem hver sproti, hvert grasstrá, hver
reyrstöngull, hvert smáatriði greinar, er þakið ljóma. William Sharp (18551905).
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Eftirtaldir hafa styrkt Skógræktarfélag Íslands
Barri hf. Skógræktarstöð
Egilsstöðum og Tumastöðum í Fljótshlíð
- www.barri.is
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Þátttakendur á European Forest Network fundi. F.v. Juhani Karvonen (Finnland), Pál
Kovácsevics (Ungverjaland), Bengt Ek (Svíþjóð), Bertram Blin (Austurríki), JózsefPethö (Ungverjaland), Maurice Rogers (Skotland), Aðalsteinn Sigurgeirsson og Brynjólfur Jónsson (Ísland), Heiki Hepner og Vaike Pommer (Eistland), Thomas Stemberger
(Austurríki), Erik Kosenkranius og Jürgen Kusmin (Eistland), Marcus Kühling (Þýskaland) og Hardi Tullus (Eistland). Á myndina vantar Kai Lintunen frá Finnlandi (Mynd:
RF).

Fundur European
Forest Network
Dagana 19.-20. september var Skógræktarfélag Íslands gestgjafi fundar
European Forest Network (EFN) árið 2009. EFN eru óformleg samtök skógræktarfélaga í Evrópu og grundvöllur samskipta og upplýsingaflæðis varðandi
skóga, skógrækt og stefnumál málaflokksins.
Fundurinn hófst með skoðunarferð laugardaginn 19. september, sem sameiginleg var alþjóðlegu ráðstefnunni Skógar í þágu lýðheilsu í þéttbýli, sem
sagt er frá annars staðar í blaðinu. Heimsóttir voru nokkrir helstu útivistarskógar höfuðborgarsvæðisins og nágrennis – Elliðaárdalur, Esjuhlíðar og
Mógilsá, Þingvellir, Heiðmörk og Höfðaskógur í Hafnarfirði.
Formlegur fundur var svo haldinn sunnudaginn 20. september, þar sem
fulltrúar hinna ýmsu landa kynntu starfsemi sína, stöðu skógræktar í sínu landi
og meginhorfur. Mættir voru fulltrúar frá Austurríki, Eistlandi, Finnlandi,
Skotlandi, Svíþjóð, Ungverjalandi og Þýskalandi, auk Íslands. Nánar má fræðast um EFN á heimasíðu samtakanna - http://www.forestrysocieties.eu/.

Líf og fjör í Heiðmörkinni
Það verður mikið líf og fjör í Heiðmörk á aðventunni eins og undanfarin ár.
Skógræktarfélag Reykjavíkur opnar Jólamarkað sinn á Elliðavatni þriðja árið í röð
þann 28. nóvember og verður hann opinn
allar helgar fram að jólum.
Að venju eru ýmsir viðburðir á
jólamarkaðnum. Á Hlaðinu við Elliðavatnsbæinn er sala á jólatrjám og í söluskúrum og kjallara hússins verður fjöldi
handverksmanna með vörur sínar; ýmiskonar fatnað og skartgripi, leirvörur,
glervörur og margt fleira. Boðið er upp
á andlitsmálningu fyrir börnin og Sirrý
spákona spáir fyrir gestum.
Í Gamla salnum er kaffihús með kakói
og ilmandi vöfflum og í elsta hluta hússins verða vörur unnar úr skóginum í Heiðmörk. Á hverjum degi dynur harmonikkan og rithöfundar lesa úr nýútkomnum
bókum sínum. Síðdegis er síðan margt á
dagskrá - kórsöngur, trúbadorar, fræðsluerindi um Heiðmerkurhunangið, trérennismíði og íkona. Og að sjálfsögðu koma
jólasveinarnir líka í heimsókn.
Í Rjóðrinu, skógarlundi skammt frá
Elliðavatnsbænum, er Barnastund á hverjum degi, kveiktur varðeldur, farið í leiki
og rithöfundar lesa úr bókum sínum.
Jólaskógurinn í Hjalladal verður svo
opinn tvær síðustu helgarnar fyrir jólin.
Þar býðst fólki að höggva eigið jólatré og
á eftir hjálpar jólasveinninn svo gestum
að ganga frá trénu og allir fá kakó og pip-

arkökur við varðeld í skóginum.
Mörgum þykir notalegt að komast úr
ys og þys borgarlífsins og fara í heimsókn

í Heiðmörkina, sem hentar ekki síður
til útivistar og skoðunar að vetri til en á
sumrin. Samkvæmt könnunum eru allt

að 600.000 heimsóknir í Heiðmörkina á
hverju ári!

Jólamarkaðurinn
á Elliðavatni

28. nóvember

opnar laugardag
– opið allar helgar fram að jólum kl. 11-17
Íslensk jólatré, handverk, hönnun, og nytjalist.
Fallegar jólaskreytingar úr skógarefni.
Jólasveinar heilsa upp á gesti,
rithöfundar lesa úr nýútkomnum bókum.
Barnastund í Rjóðrinu, harmonikkuleikur
og trúbadorar.

Jólaskógurinn
í Hjalladal Heiðmörk

12. desember

opnar laugardag
– opinn tvær helgar fram að jólum kl. 11-16

Skógræktarfélag Reykjavíkur

Komið og höggvið eigið jólatré.
Í boði eru úrvals íslensk jólatré.
Sama verðið og í fyrra, 4.900 kr – óháð stærð,
félagsmenn fá 500 kr. afslátt.
Heitt kakó og piparkökur handa öllum!
Kort og upplýsingar á heidmork.is

