Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðadagskrá og fréttabréf 2015
1. tbl. 19. árg. Mars 2015 Ábyrgðarm. Sigurborg Hákonard. og Laufey Þ. Sveinsd.
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Allir eru hjartanlega velkomnir í ferðir!

Ferðadagskrá 2015
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3. apríl Skíðaganga (föstudagurinn langi)

Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Píslarganga á skíðum.
Vonandi verður nægur snjór! Ræðst af snjóalögum hvar gengið verður.
Nánar auglýst á heimasíðu er nær dregur.

5. apríl Hátíðarganga út í Páskahelli í Norðfirði (páskadagur)

Fararstjóri: Ína Gísladóttir.
Mun sólin dansa þessa páska? Upprifjun á sögnum.
Mæting kl 06:00 við vitann á Bakkabökkum.

5. apríl Grænafell  (páskadagur)   
Mæting kl. 10 við Geithúsárgil.
Fararstjórar: Róbert Beck og Fríða Björk.
Fjölskylduganga á Grænafell  í Reyðarfirði þar sem páskaeggið er opnað.
25. apríl Sveitaferð í norðanverðum Fáskrúðsfirði

Mæting kl. 10 á bílaplani við franska grafreitinn.
Fararstjóri:  Magnús Stefánsson.
“Sveitarölt”, blandað saman fróðleik, léttri göngu og skemmtun.
Keyrt á milli bæja. Endað í kaffi á Sumarlínu kaffihúsi.

2. og 3. maí Fuglatalning og fuglaskoðun
á leirum Reyðarfjarðar og Norðfjarðar

Mæting kl. 9 við Andapollinn á Reyðarfirði  þann 2. maí og kl. 9
við Leiruna í Norðfirði þann 3. maí.
Samvinnuferð með Náttúrustofu Austurlands.
Sérfræðingar stjórna talningu og koma með „fuglaskóp“ fyrir þátttakendur.

23. maí Snjóflóðavarnargarðar í Neskaupstað

Mæting kl. 10 við Mána í Neskaupstað.
Gönguferð um snjóflóðavarnargarðana í Neskaupstað með leiðsögn Ínu D. Gíslad.
Komið við í garðinum hjá Úlfheiði álfkonu.

30. maí Fossaganga í Seldal

Mæting við Seldalsbæinn kl. 10.
Gengið upp með Selánni og fallegu fossarnir skoðaðir í fylgd Ínu D. Gísladóttur
sem alin er upp í Seldal og Dodda á Skorrastað með gítarinn.

Upphitun fyrir gönguviku.
13. júní Náttmálahnjúkur

Mæting kl. 10 við afleggjarann til Vöðlavíkur.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið á Náttmálahnjúk (718m).

14. júní Reyðarfjall

Mæting kl. 10 við Kolfreyjustað í Fáskrúðsfirði.
Fararstjóri: Magnús Stefánsson.
Gengið upp í Urðarskarð og þaðan út á Reyðartind. (597m)

20. - 27. júní Á fætur í Fjarðabyggð

Göngu- og gleðivika fyrir alla fjölskylduna.
Nánar auglýst síðar.

4. júlí Búðará - Kollaleiruháls

Mæting kl. 10 við Stríðsárasafnið.
Fararstjóri: Einar Þorvarðarson.
Gengið upp með Búðará meðfram Búðarárfossi
upp að rafstöðvarstíflu, þaðan yfir nýju göngubrúna
að Kollaleiruhálsi og komið við á Kollaleiru
í munkaklaustrinu.

11. júlí Krakkadagur með Kolfinnu     
Mæting kl. 10 fyrir neðan Kirkjuból í Norðfjarðarsveit.
Skemmtidagur með Kolfinnu Þorfinnsdóttur í Neskaupstað.
18. júlí Kistufell, eitt af fjöllunum fimm     
Mæting kl. 10 við Áreyjar í Reyðarfirði.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið frá Áreyjum á Kistufell (1239m).

24. júlí Kvöldganga á Hátún í Oddsdal   

Mæting kl. 20 við Oddsskarðsgöngin.
Lýsing: Gengið yfir Geldingaskarð út á Hátún í fylgd Ínu D.Gísladóttur.
Mjög fallegt útsýni.

25. júlí Fannardalshringurinn     
Mæting við bæinn Seldal kl. 07:30 og sameinast í bíla.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið á Goðaborg (1132 m), síðan inn eggjar
á Fönn (1058m) þaðan er haldið út Fannarhnjúka
um Ljósártind, Sauðatind og Nóntind,
endað niður Hólafjall í Seldal u.þ.b. 33 km.
Krefjandi ferð.
Skráning í síma 864-7694 í síðasta lagi fimmtud. 23. júlí.

1. ágúst Neistaflugsganga á Nípukoll    

Mæting við Norðfjarðarvita kl. 10.
Fararstjóri: Benti og Jóna Kata.

8. ágúst Brúðardalsfjall    

Mæting kl.10 við Áreyjar í Reyðarfirði.
Fararstjóri: Árni Ragnarsson..
Gengið á Brúðardalsfjall, 876 m.

15. ágúst Vöðlavík, sameiginleg ferð
með Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs    

Mæting kl.10 við afleggjarann til Vöðlavíkur.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Lagt af stað frá kirkjugarðinum í Vöðlavík upp á Svartafjall,
þaðan á Sauðatind,  af honum á Krossanesmúla og síðan niður í Vöðlavík.
Verð kr. 1000.

22. ágúst Hoffell

Sameiginleg ferð með Göngufélagi Suðurfjarða.
Mæting kl. 10 við Hólagerði í Fáskrúðsfirði.
Fararstjóri: Eyþór Friðbergsson.
Gengið frá Hólagerði á Hoffell (1101m).

29. ágúst Hjólaferð í Mjóafirði      

Mæting kl. 10:00 við Fjörð í Mjóafirði.
Fararstjóri: Árni Ragnarsson.
Hjólað frá botni Mjóafjarðar út á Dalatanga og til baka, u.þ.b. 52 km.
Upplýsingar í síma 896-7766.

5. september Bunga í Reyðarfirði

Mæting kl. 10 við Þernunes í Reyðarfirði.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið á fjallið Bungu (ca. 850m).  
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Fjallagarpur Fjarðabyggðar
Ert þú Fjallagarpur Fjarðabyggðar?
Eða langar þig að hljóta titilinn? Ef þig
langar skelltu þá á þig gönguskónum,
keyptu þér stimpilhefti og arkaðu af stað.
Kistufellið sem er eitt af fjöllunum fimm
er á göngudagskrá sumarsins þann 18.
júlí, tilvalið að byrja á því.
Heftið kostar kr. 500 og fæst á Reyðarfirði
í Veiðiflugunni og Íslandspósti, á
Eskifirði hjá Ferðaþjónustunni Mjóeyri,
í Neskaupstað í Fjarðasporti   og Nesbæ
og á Egilsstöðum í Upplýsingamiðstöð
ferðamanna. Að leiknum loknum er varða
í verðlaun.
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     Mjóifjörður:
     Neskaupstaður:
     Eskifjörður:
     Reyðarfjörður:
     Fáskrúðsfjörður:
     Stöðvarfjörður:
     Egilsstaðir:

Sólbrekka
Kaffihúsið Nesbær og Fjarðasport
Veitingasalan Krían, Shellskálinn
Shellskálinn og Veiðiflugan
Kaffihúsið Sumarlína
Brekkan  
Upplýsingamiðstöð Austurlands

Kæru félagar og velunnarar
Árið 2014 var hefðbundið hvað varðar starf  félagsins, en helstu verkefnin eru
að: skipuleggja göngudagskrá, halda við húsunum okkar á Karlsskála, fara
yfir stikaðar leiðir, halda utan um Fjallagarpaleikinn, Fjarðabyggðarflakkið
og heimasíðuna.  Einnig er félagið þátttakandi í gönguvikunni „ Á fætur í
Fjarðabyggð“.
Í þessu fréttabréfi er ferðadagskrá ársins 2015 sem kappkostað hefur verið
að gera sem fjölbreyttasta og eru bæði erfiðar og létta gönguferðir í boði.  Við
hvetjum alla unga sem aldna að taka þátt í ferðum og njóta þess að upplifa
náttúruna  í allri sinni dýrð. Á heimasíðu félagsins www.simnet.is/ffau/ eru
allar upplýsingar um starfsemina t.d. gönguleiðakrotið, endamerkingar á
leiðum, leikina, ferðasögur og margt fleira.

Nýir félagar eru boðnir velkomnir í félagið.			
Með ferðafélagskveðjum, stjórnin.

verður haldinn í húsi björgunarsveitarinnar
Gerpis í Neskaupstað, 21. apríl kl. 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf, kaffiveitingar,
fræðsluerindi um hreindýr ofl.
Hlökkum til að sjá sem flesta félagsmenn og nýja félaga.
Stjórnin.

Heimasíða félagsins er

www.simnet.is/ffau
Tölvupóstfang: ffau@simnet.is
Allar ferðir eru auglýstar í Dagskránni. Göngumenn eru
á eigin ábyrgð í ferðum okkar. Athygli er vakin á, að fólk
kanni sínar fjölskyldu- og frítímatryggingar.
Sendu tölvupóstfangið þitt til okkar, þá færð
þú sendar allar upplýsingar um ferðir og
annað sem félagið stendur fyrir.

Héraðsprent

Aðalfundur
Ferðafélags Fjarðamanna

