Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðadagskrá og fréttabréf 2016
1. tbl. 20. árg. Mars 2016 Ábyrgðarm. Sigurborg Hákonard. og Laufey Þ. Sveinsd.
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Ferðadagskrá 2016
Píslarganga á skíðum
25. mars, föstudagurinn langi.

Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson. Snjóalög ráða för. Nánar á heimasíðu er nær dregur.

Hátíðarganga út í Páskahelli í Norðfirði
27. mars, páskadagur, kl. 6 við vitann á Bakkabökkum.

Fararstjóri: Ína Gísladóttir. Mun sólin dansa þessa páska? Upprifjun á sögnum.

Grænafell, Reyðarfirði
27. mars, páskadagur, kl. 10 við Geithúsárgil.
Fararstjóri: Róbert Beck og Fríða Björk. Fjölskylduganga á Grænafell. Páskaeggið opnað.
Sveitaferð í norðanverðum Fáskrúðsfirði
30. apríl, kl. 10 á bílaplani við franska grafreitinn. Fararstjóri: Magnús Stefánsson.
„Sveitarölt“, fróðleikur, létt ganga og skemmtun. Ekið á milli bæja og endað á Sumarlínu
kaffihúsi.
Fuglatalning og fuglaskoðun
7. maí, kl. 9 á Reyðarfirði við Andapollinn og kl. 8 á Norðfirði við Leiruna.

Samvinnuferð með Náttúrustofu Austurlands um leirur Reyðarfjarðar og Norðfjarðar.
Sérfræðingar Náttúrustofu stjórna talningu og koma með „fuglaskóp“ fyrir þátttakendur.

Göngustígur í Neskaupstað
21. maí, kl. 10 við vitann yst í Neskaupstað.
Gengið eftir nýja göngustígnum ofan við bæinn í fylgd Smára Geirssonar.
Hólmanesganga
28. maí, kl. 10 á bílastæði á Hólmahálsi. Gengið um Hólmanesið
í fylgd Guðrúnar Á. Jónsdóttur.
Upphitun fyrir gönguviku:
Valahjalli     
11. júní, kl. 10 við afleggjarann til Vöðlavíkur.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson. Gengið frá Karlsskála í Reyðarfirði á Valahjalla.

Hafranesfell í Reyðarfirði
12. júní, kl. 10 við Þernunes í Reyðarfirði.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson. Gengið á Hafranesfell ( 540 m).
Á fætur í Fjarðabyggð
18.-25. júní. Göngu- og gleðivika fyrir alla fjölskylduna. Nánar auglýst síðar.
Staðarskarð
9. júlí, kl. 10 við Kolmúla í Reyðarfirði og sameinast í bíla.

Fararstjóri: Magnús Stefánsson.
Gengið eftir gamla þjóðveginum frá Höfðahúsum í Fáskrúðsfirði yfir Staðarskarð
(458 m) til Kolmúla í Reyðarfirði.

Krakkadagur með Kolfinnu
9. júlí, kl. 10 fyrir neðan Kirkjuból í Norðfjarðarsveit.

Skemmtidagur með Kolfinnu Þorfinnsdóttur í Neskaupstað.

Hádegisfjall, eitt af fjöllunum fimm
16. júlí, kl. 10 á bílastæði við Fáskrúðsfjarðargöng í Reyðarfirði.
Fararstjóri: Árni Ragnarsson.
Gengið á Hádegisfjall í Reyðarfirði (809 m).

Ófeigsdalur
23. júlí, kl. 9 við Ytri-Þverá í Eskifirði, innan við nýju Norðfjarðargöngin.

Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið upp með Ytri-Þverá upp á Harðskafa, þaðan út Ófeigsdal upp á Ófeigsfjall (670 m)
þaðan á Tvífjöll (1025 m) síðan Nóntind og Sauðatind (1088 m) og endað við Ytri-Þverá.

Neistaflugsganga á Nípukoll
30. júlí, kl. 10 við Norðfjarðarvita. Fararstjórar: Benti og Jóna Kata.
Vindfell, Eyrarskarð, Kumlafell
6. ágúst, kl. 9 við Eyri í Fáskrúðsfirði. Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið frá Fáskrúðsfirði til Stöðvarfjarðar um Eyrarskarð með viðkomu á Vindfelli
(786 m) og Kumlafelli (943 m).
Hallberutindur
Sameiginleg ferð með Göngufélagi Suðurfjarða.
13. ágúst, kl. 10 á bílastæði Fáskrúðsfjarðarganga í Fáskrúðsfirði.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið á Hallberutind (1118 m).

Ytri-Dyrfjallatindur
Sameiginleg ferð með Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs
20. ágúst, kl. 8 við hús Ferðafélags Fljótsdalshéraðs Tjarnarási 8, Egilsstöðum.

Fararstjóri: Hafþór Snjólfur Helgason.
Verð kr. 6.000/5.000 (félagsverð). Lágmark 10 manns. Skráningu lýkur 18. ágúst.
Aðeins farið í björtu veðri. Gengið frá Brandbalarétt á Ytri-Dyrfjallatind (1025 m).

Hjólaferð, Laugafell-Kárahnjúkar
27. ágúst, kl. 10 við Laugafell Fararstjóri: Árni Ragnarsson.

Hjólað frá Laugafelli á Fljótsdalsheiði að Kárahnjúkavirkjun og til baka. Þetta eru um 50 km,
báðar leiðir. Afslöppun í lok ferðar í lauginni við Laugafell. Skráning í síma 896-7766.

Einstakafjall í Vöðlavík
3. sept., kl. 10 við afleggjarann til Vöðlavíkur. Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið á Einstakafjall. (798 m).
Berufjarðarskarð
Sameiginleg ferð með ferðafélögum á Austurlandi
10. sept., kl. 10 við hús Ferðafélags Fljótsdalshéraðs Tjarnarási 8, Egilsstöðum

eða kl. 11 við bæinn Berufjörð í Berufirði. Gengið frá bænum Berufirði um Berufjarðarskarð
til Flögu í Breiðdal. Verð kr. 1.000, 1.500 fyrir hjón og frítt fyrir 16 ára og yngri.
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Nemendur VA
ganga á Svartafjall
Árleg haustganga nemenda og starfsfólks
Verkmenntaskóla Austurlands var
farin 29. sept. s.l.   VA er heilsueflandi
framhaldsskóli og er haustgangan hluti
af hreyfingarþema skólans. Af þessu  
tilefni gaf Ferðafélag Fjarðamanna
öllum nemendum og starfsfólki VA sem
fór á topp Svartafjalls stimpilhefti   en
það er eitt af fjöllunum fimm í leiknum
Fjallagarpur Fjarðabyggðar. Þar með  
hefur þessi vaski hópur hafið leikinn
og er þeim bent á að Hádegisfjallið   er
á ferðadagskánni 16. júlí á komandi
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sumri. Það blés kröftuglega um
göngugarpana á toppnum en þaðan er
frábært útsýni yfir Norðfjörð, Hellisfjörð
og Reyðarfjörð en ef tekin er stutt
ganga til norðvesturs fæst frábært
útsýni yfir Lambeyrardalinn og niður
til Eskifjarðar. Farið var yfir stikurnar
á leiðinni upp og báru nemendur með
sér nýjar stikur og skiptu út fyrir
brotnar og ónýtar. Er það von okkar
sem starfa í Ferðafélagi Fjarðamanna
að í þessum vaska hópi leynist félagar
framtíðarinnar.

	
  

	
  

	
  

Leikir félagsins
Allir geta verið með, ungir sem
aldnir og ekki þarf að vera í
ferðafélagi til að taka þátt.
Þú þarft aðeins að kaupa þér stimpilhefti
og arka af stað til að gerast Fjallagarpur
Fjarðabyggðar. Þegar þú hefur lagt  
fjöllin 5 (eða 3 fjöll ef þú ert barn) að
baki færð þú vörðu með skáningu á
ferðum þínum í verðlaun.
Til að verða hluti af  flakkarafjölskyldunni í Fjarðabyggð þarf að kaupa bókina
„Fjarðabyggðaflakk“ og   heimsækja 12
skemmtilega staði í sveitarfélaginu.

Það er tilvalið að fara t.d. dagsferð
til Mjóafjarðar og ganga þar á 2 staði
og stimpla og njóta náttúrufegurðar
fjarðarins og þeirrar þjónustu sem þar
er boðið uppá. Allir staðirnir sem eru
í leiknum eiga sína sögu sem greint er
frá í bókinni, það er ósk félagsins að
leikurinn hvetji fjölskyldur til útivista
og samveru í bland við að fá tilfinningu
fyrir sögunni   sem er allt um kring.  
Verðlaunin er spilastokkar sem eru
sérmerkir Fjarðabyggðaflakkinu.
Allar nánari upplýsingar eru á
vefnum okkar www.ferdafelag.is.
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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

Fréttir af félagsstarfi
Stjórn félagsins skipa: Laufey
Þóra Sveinsdóttir formaður, Sigurborg Hákonardóttir varaformaður,
Árni Páll Ragnarsson gjaldkeri,
Snorri Styrkársson ritari og Kristín
Ágústsdóttir meðstjórnandi.
Félagið var stofnað 1996 og verður
því 20 ára á árinu og er  starfssvæðið
Fjarðabyggð. Í ferðadagskrá félagsins 2015 voru 20 viðburðir frá páskum og fram í september. Ferðaárið
hófst  með árlegri skíðapíslargöngu
á föstudaginn langa og endaði með
ferð á fjallið Bungu í Reyðarfirði í
september.  Myndir og frásagnir úr
ferðum félagsins eru á heimasíðu
þess:  www.ferdafelag.is.
Félagið er einn af stofnendum
gönguvikunnar „Á fætur í Fjarðabyggð“ og eins og áður tók það þátt
í framkvæmd hennar í samstarfi
við ferðaþjónustuaðila og   Fjarðabyggð.   Á dagskrá gönguvikunnar
voru sem fyrr göngur bæði léttar og erfiðar alla daga vikunnar
og kvöldvökur og skemmtun öll
kvöldin en   farnir voru 15 ferðaviðburðir auk kvöldvaka og annarra
viðburða.  Meira en nóg að gera fyrir
áhugasama þá vikuna. Útnefndir
voru Fjallagarpar gönguvikunnar  
þ.e.  þeir  sem gengið höfðu á fimm
valin fjöll í vikunni og fengu um 20
manns viðurkenningu í lok hennar
fyrir afrekið. Dagskrá gönguvikunnar  á komandi sumri verður borin á
hvert heimili í sveitarfélaginu eins
og venja er.
Félagið á og rekur einn gistiskála
sem er á Karlsstöðum í Vöðlavík.  

Þar er aðstaðan til fyrirmyndar
og almenn   ánægja hjá þeim sem
þar dvelja. Á árinu 2015 voru 216
gistinætur og nokkrir hafa pantað á
sumri komanda. Skálavarsla er sífellt að verð vinsælli og er það gott,
og auglýsum við eftir fólki sem vill
taka að sér skálavörslu nú í sumar.
Auk stjórnarinnar  eru að stöfum í félaginu ferðanefnd, gönguleiðanefnd
og húsanefnd. Það er ósk okkar að
félagar taki virkan þátt í þeim verkum sem þarf að vinna ár hvert, eins
og opna og halda við skálanum okkar að Karlsstöðum og halda við þeim
stikuðu leiðum sem merktar eru á
gönguleiðakortinu okkar.  
Afrakstur vinnu ferðanefndarinnar er þessi frábæra ferðadagskrá
hér í fréttabréfinu, vonum við að
sem allra flestir finni eitthvað við
sitt hæfi og taki þátt í ferðum sumarsins. Viljum við vekja athygli á því
að gengið er á Hádegisfjall þann 16.
júlí, en það er eitt af fimm fjöllum
sem þarf að toppa til að öðlast titilinn „Fjallagarpur Fjarðabyggðar“.
Félagar í Ferðafélagi fjarðamanna
eru 110 talsins. Heimasíða félagsins er www.ferdafelag.is.  Þar er að
finna myndir úr ferðum félagins,
ferðadagskrána, fjallagarpaleikinn,
fjölskylduleikinn Fjarðabyggðaflakk
auk upplýsinga um stjórn, nefndir,
skálann að Karlsstöðum og ýmislegt
annað er varðar starfsemi félagsins.
Að endingu viljum við bjóða nýja félaga velkomna í félagið.
Með ferðafélagskveðjum, stjórnin

Aðalfundur Ferðafélags Fjarðamanna

Venjuleg aðalfundarstörf
Kaffiveitingar
Unnur og Högni Páll kynna bókina sína
„Vegabréf, vísakort og lyklar að hjólinu“,
sýna myndir og segja frá ævintýralegri ferð sinni.
Stjórnin

Ný heimasíða félagsins er

www.ferdafelag.is
Tölvupóstfang: ffau@simnet.is
Allar ferðir eru auglýstar í Dagskránni.

Héraðsprent

verður haldinn í Safnaðarheimili Reyðarfjarðar,
fimmtudaginn 14. apríl kl. 20:00.

