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Hversvegna aö
burðast með
allt í fanginu
fötu.skrúbb, þvottaefni og fIr.
Hvað með tveggja fötu skruggukerru,
sem eyðirengu. kemst yfir 20 km/klst.
og erótrúlega lipur í umferðinni?

Unnið aft uppse tningu sýningar á munum vange finna aft Kjarvalsstöðum

Timamynd:Gunnar.
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tegundar hér á landi
FI — „Viljinn i ve rki" e r he iti
sýningar á Kjarvalsstöðum, se m
haldin er i tilef ni af 20 ára afmæli
Styrktarfélags vange finna. A6
sýningunni standa öll he imili
vangefinna I landinu, svo og
öskjuhllðarskóli, Þroskaþjalfaskóli tslands og Landssamtökin
Þroskahjálp. Tilgangur sýningarinnarersáaðsjínaþróun i málefnum vange finna i máli og
myndum, vinnu vistfólks á heimilum vangefinna og kynna að öðru
leyti mále fnið, se m ekki virðist
vanþörf á.
Innan Styrktarfélags vange f-

inna he fur starfaö afmælisne fnd,
sem m.a. hafði það verkefni að
undirbúa sýningu þe ssa. Varð
hún sammála um að nota skyldi
afmælisárið tíl kynningar á málefninu me ðal alme nnings.
Þess má geta, að þetta er fyrsta
sýning sinnar te gundar hér á
landi, og mun hiín vafalaust ve kja
athygli sýningarge sta, e ins og
sams konar sýningar hafa ge rt
hjá nágrannaþjóðum okkar.
Bókakynning mun og ve rða á
staðnum og þá kynnt ýmis fagrit
varðandi mále fni vange finna.
Kvikmyndir ve rða sýndar og

ýmsir listame nn munu koma
fram me ðan á sýningunni ste ndur. Að lokum skal þe ss ge tið, að
fólki ge fst kostur á að kaupa
ýmsa handunna muni, e r vangefnir hafa unnið.
Hönnuður sýningarinnar e r
Gunnar Bjarnason le iktjaldamálari.Formaðurafmælisnefndar e r
Halldóra Sigurge irsdóttir.
„Viljinn i ve rki" ste ndur frá
18.-27. marz. 1 dag, laugardag,
verður sýningin opin frá kl. 17-22.
Alla aðra daga frá kl. 14-22 nema
páskadag frá kl. 15-22, og lokað
verður á föstudaginn langa.
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Nú er rétti tímin n til þess aö huga að
nýjum hjólbörðum undir dráttarvélarnar

