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ÓFORMLEGUR FUNDUR Á MESSENGER frá 29.10.2022 og í Slakka 31.10.2022

ATTENDEES
Arite Fricke, nokkrir í hagsmunafélagi Laugaráss (HL), Anna Svava Sverrisdóttir

AGENDA

Ljósahátið 31.10.2022 kl 17

1. HL spyr menningarnefndina hvort við getum skipulagt Ljóshátiðina. Arite

og Anna Svava taka vel í það. Í samráði með þeim sem setja ljósin á

brúnna og með veðurspá í huga var ákveðið að halda (og kannski hafa

alltaf sama dag) Ljóshátiðina 31.10, kl.17.

2. Nefndin hefur samráð með sveitarstjórn um hátiðina og tillögur um styrki

(kakó, vöfflur, ofl. og leigu fyrir Slakka)

3. Dagskrán verður til: Mánudaginn 31.10. ætlum við að hittast við

Iðubrúnna kl. 17. Kveikt verður á ljósunum á fallegu brúnni og við

syngjum saman nokkur lög. Eftir athöfnina göngum við saman í Slakka þar

sem boðið er upp á kaffi, kakó og vöfflur með sultu og rjóma. Fríar

veitingar ásamt sælgæti og ís fyrir börnin í boði sveitarfélagsins. Öll

velkomin! Gleðjumst saman á síðasta degi október og fögnum vetrinum

framundan. Gaman væri að fólk mætti með lukt eða ljósker.

4. Arite og Anna Svava skrifa textan fyrir auglýsinguna. Arite setur upp

auglýsinguna og dreifir á Facebook. Arite hefur samband við Slakka og

skipuleggur með Helga. Arite og Svava mæta að morgni 31.10 í Slakka og

búa til nammipoka. Fundur með Helga á staðnum - samtals 1,5 tímar.

5. Arite, Anna Svava, Úlfar Örn og Anna Gréta baka vöfflur, dreifa

nammipokum og búa til kakó. Heiðrún dóttir Arite hjálpar til við að

þjóna.



NOTES
● Mikið af fólki mætti á staðinn (70-80). Næst þurfum við fleiri frá HL

til að aðstoða við, vöfflubakstur og að bera fram veitingar.

● Tímasetninginn: Má kannski hafa það aðeins seinna að deginum svo að

myrkrið verði meira.

● Fallegur söngur - skulum geyma lögin og hafa hóp sem sér alltaf um það.

● Hugmynd um að föndra luktir í aðdraganda, sem má hugsa um næst.

● Stýra fólki betur í kringum brúna, við sönginn og í veitingahúsinu. Þar

myndast löng biðröð eftir veitingum.


