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Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðadagskrá og fréttabréf 2019

1. tbl. 23. árg. Apríl 2019 Ábyrgðarm. Sigurborg Hákonard. og Laufey Þ. Sveinsd.

Allir eru hjar
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Skáli félagsins er á Karlsstöðum í Vöðlavík
Pantanir á gistingu eru hjá Ínu í gsm 894-5477.
Í skálanum er góð gistiaðstaða, rúmgóður matsalur, góður borðbúnaður
og eldað er á gasi. Vatnssalerni og sturta eru í sér húsi við hlið skálans.
Stórt kolagrill og góður sólpallur er við skálann.

Sjálfboðaliðar óskast til skálavörslu
og gefur Laufey upplýsingar í síma 863-3623.
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Ferðadagskrá 2019
Skíðaganga   
19. apríl, föstudagurinn langi. Fararstjórn: Kristinn Þorsteinsson.
Snjóalög ráða för. Nánar auglýst á heimasíðu er nær dregur.

Hátíðarganga út í Páskahelli í Norðfirði    
21. apríl, páskadagur, kl. 6 við Norðfjarðarvita á Bakkabökkum.
Fararstjórn: Auður og Daði.
Mun sólin dansa þessa páska? Upprifjun á sögnum.

Grænafell, Reyðarfirði    
21. apríl, páskadagur kl. 10 við Geithúsárgil. Fararstjórn: Róbert Beck og Fríða Björk.
Fjölskylduganga á Grænafell. Páskaeggið opnað.

Fuglatalning og fuglaskoðun   
11. maí, kl. 12:30 við Leiruna í Norðfirði og kl. 13:30 við Andapollinn á Reyðarfirði.
Samvinnuferð með Náttúrustofu Austurlands um leirur Reyðarfjarðar og Norðfjarðar.
Sérfræðingar Náttúrustofu stjórna talningu og koma með „fuglaskóp“ fyrir þátttakendur.

Bæjarrölt á Breiðdalsvík    
25. maí, kl. 11 við Hótel Bláfell. Fararstjórn: Páll Baldursson.
Blandað er saman fróðleik, léttri göngu og skemmtun.

Geldingaskarð – Seldalur     
8. júní, kl. 10 við Seldalsbæinn. Fararstjórn: Laufey Þóra Sveinsdóttir.
Fyrir alla fjölskylduna.
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Göngu- og gleðivikan „Á fætur í Fjarðabyggð“
22. - 29. júní
Dagskráin borin í hvert hús og auglýst er nær dregur.
Í gönguvikunni er lög áhersla á að dagskráin höfði til allrar fjölskyldunnar. Til að
hljóta nafngiftina “fjallagarpur gönguvikunnar” þarf að ganga á: Dýjatind í Breiðdal,
Snjóhnjúk í Reyðarfirði, Sauðatind í Eskifirði, Örnólfsfjall í Fáskrúðsfirði og Svartafjall
við Oddsskarð, svo nú er tækifærið að byrja strax að koma sér í form til að sigra fjöllin
fimm . Einnig verða stuttar göngur sem henta ungum sem öldnum, kvöldvökur og
fleira skemmtilegt. Nákvæm dagskrá vikunnar verður borin í öll hús í Fjarðabyggð, sett
á heimasíðu félagsins og auglýst á ljósvakamiðlum þegar nær dregur.

Dýjatindur

Örnólfsfjall

Sauðatindur

Sjónhnjúkur

Svartafjall

Hellisfjarðarhringurinn
13. júlí, kl. 10 við Grænanes.
Fararstjórn: Laufey Þóra Sveinsdóttir.
Gengið um Hnjúka í Hellisfjörð og Götuhjalla til Neskaupstaðar.

Stuðlaheiði
20. júlí, kl. 10 við Stuðla í Reyðarfirði.
Fararstjórn: Anna Berg Samúelsdóttir.
Gengið upp á Stuðlaheiði og út á Skessu.

Neistaflugsganga
3. ágúst, kl. 10 við Norðfjarðarvita.
Fararstjórn: Benedikt Sigurjónsson.
Fjölskylduganga út í Hundsvík.

Hnjúkurinn milli skarðanna. 1039 m.
17. ágúst, kl. 10 við Fáskrúðsfjarðargöng í Reyðarfirði.
Fararstjórn: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið upp Hrútadal á fjallið.

Glámsaugnatindur. 772 m.
24. ágúst, kl. 10 við Helgustaði í Reyðarfirði.
Fararstjórn: Kristinn Þorsteinsson.
Gengið upp með Helgustaðarárgili upp á Hrygg og þaðan á tindinn.

Hjólaferð
31. ágúst, kl. 10 við Fáskrúðsfjarðargöng í Reyðarfirði.
Hjólað út Fáskrúðsfjörð til Reyðarfjarðar. Um 60 km.

Haustganga í Vöðlavík
7. september, kl. 10 við skála ferðafélagsins á Karlsstöðum í Vöðlavík.
Fararstjórn: Kamma Gísladóttir. Nánar auglýst síðar á heimasíðu félagsins.

Fréttir af félagsstarfi
Kæru félagar og sveitungar
Að halda úti starfi ferðafélags er ærið
verk; halda þarf við byggingum okkar á
Karlsstöðum, fara yfir og   bæta stikaðar
leiðir, halda utan um Fjallagarpaleikinn
og Fjarðabyggðarflakkið. Félagið stendur
fyrir frábærri göngudagská þar sem allir
ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Einnig
erum við hluti af gönguvikunni „Á fætur
í Fjarðabyggð“ og félagið gefur út kortið
„Gönguleiðir á Fjarðaslóðum“  og heldur úti
heimasíðu.

Því biðjum við ykkur um að taka vel í það
þegar kallað er til vinnu. Áætlað er að
hafa vinnuhelgi á Karlsstöðum í Vöðlavík
þegar snjóa leysir og vegurinn verður fær í
byrjun júní. Einnig er ráðgert að skipuleggja
vinnuferðir til að fara yfir stikaðar
gönguleiðir, þetta verður allt   auglýst á
heimasíðunni www.ferdafelag.is.
Stjórnin

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.

Fjölskylduleikurinn
Fjarðabyggðaflakk
12 flakkarastaðir til að heimsækja í Fjarðabyggð,
safnaðu stimplum og fáðu flakkaraverðlaunin.
Allar upplýsingar um leikina eru á heimasíðunni
okkar www.ferdafelag.is

K
IÐ TA
M
N
Y I
E
G AE
TT
E
Þ

Aðalfundur
Ferðafélags Fjarðamanna
Venjuleg aðalfundarstörf
Kaffiveitingar
Gönguleiðir á Madeira
Nýir félagar velkomnir!
Stjórnin

Heimasíða félagsins er

www.ferdafelag.is
Tölvupóstfang: ffau@simnet.is
Allar ferðir eru auglýstar í Dagskránni
Einnig er okkur að finna á fésbókinni

Héraðsprent

verður haldinn í Safnaðarheimilinu á Reyðarfirði
2. maí nk. kl. 20:00.

