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Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðadagskrá og fréttabréf 2021

1. tbl. 24. árg. Maí 2021 Ábyrgðarm. Sigurborg Hákonard. og Laufey Þ. Sveinsd.
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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, uppl. hjá Laufey gsm 863-3623.
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Ferðadagskrá 2021
Ganga um Hólmanesið
22. maí. Mæting á bílastæðinu á Hólmanesi kl. 10.  Fræðsla um náttúrufar og sögu svæðisins.
Gott að hafa með sér nesti. Fararstjóri: Anna Berg náttúru- og umhverfisfræðingur. Nánari
uppl. www.ferdafelag.is

Bæjarrölt í Mjóafirði
30. maí.  Mæting við Brekku kl. 11:.
Fararstjóri: Sigfús Vilhjálmsson bóndi að Brekku í Mjóafirði.   Í “bæjarrölti” er blandað
saman fróðleik, léttri göngu og skemmtun. Vöfflukaffi í boði ferðafélagsins að rölti loknu í
Sólbrekku.

Kvöldganga í Seldal
11. júní. Mæting kl. 19 við Seldalsbæinn. Fyrir alla fjölskylduna.
Fararstjóri: Ína Dagbjört Gísladóttir.
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Göngu- og gleðivika fyrir alla fjölskylduna

Á fætur í Fjarðabyggð 19. - 26. júní 2021
Mánudagur 21. júní kl. 10:00.
Goðaborg í Norðfirði  1132m.
Mæting við   vatnstankinn   á Tandrastöðum   í   Norðanverðum   Fannardal. Frábært
útsýni yfir Fannardal og  yfir  til Mjóafjarðar.

Þriðjudagur 22. júní kl. 10:00
Teigagerðistindur 919  m.
Mæting í   skógræktinni   utan   við vinnubúðirnar   á Haga í   Reyðarfirði. Gengið
inn   Ljósárdal   og   kíkt yfir   í Eskifjörð   svo   þaðan út   á   tindinn. Steinboginn í  
Teigagerðistindi  skoðaður.

Miðvikudagur 23. júní kl. 10:00
Hnjúkurinn milli skarðanna 1039.
Mæting á bílastæðinu  Norðan  við Fáskrúðsfjarðargöngin. Gengið frá  bílastæðinu upp
Hrútadal  og þaðan á  tindinn. Glæsilegt  útsýni  yfir  Reyðarfjörð og  út  Fáskrúðsfjörð.

Fimmtudagur 24.j úní kl. 10:00
Sauðabólstindur í Stöðvarfirði  859m.
Mæting  við  kirkjugarðinn innan við  þorpið  á Stöðvarfirði. Gengið frá  kirkjugarðinum  
upp undir  Djúpabotn,  upp á  Hellufjall  þaðan sem  gengið er  upp austurhorn tindsins.
Fararstjóri Kristinn  Þorsteinsson,  864 7694.

Föstudagur 25. júní kl. 10:00
Svartafjall  1021m.
Mæting  við  gamla veginn  yfir Oddsskarð, Eskifjarðar  megin.  Hátíðleg  stund í  lokin,
þar  sem  verið  er  að klára  fjöllin fimm  í  gönguvikunni.
Seinniparts göngur og kvöldvökur verða auglýstar nánar á heimasíðunni og
í sér bæklingi sem borinn verður í öll hús á svæðinu.

Sumarleyfisferð á Gerpissvæðið
9. - 14. júlí með Sævari Guðjónssyni svæðisleiðsögumanni á Mjóeyri.
Gengið um Gerpissvæðið sem er á milli Norðfjarðar og Reyðarfjarðar, áhugaverðir
staðir skoðaðir. Trússferð og gist í svefnpokaplássi í 5 nætur. Lágmarksfjöldi 15
manns og hámark  30 manns. Verð kr. 80-85 þús. Innifalið: Allur matur, kokkur, trúss,
leiðsögn, gisting og bátsferð. Nánari lýsing á ferðinni: www.mjoeyri.is. og í síma 6986980.

Fjallið Reyður
24. júlí. Mæting kl. 10 við Kolfreyjustað í Fáskrúðsfirði. Gengið meðfram Sandfelli
upp í Urðarskarð og þaðan á fjallið Reyð.  Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.

Neistaflugsganga
31. júlí. Fjölskylduganga í tengslum við Neistaflug, fjölskylduhátiðina.
Mæting við Grænanes kl. 10.  Gengið út á Hellisfjarðarmúla með viðkomu á Lolla.
Fararstjóri: Benedikt Sigurjónsson.  

Helgarferð um Gerpissvæðið
7. - 8. ágúst.      
Mæting síðdegis 6 ágúst í Karlsskála, Vöðlavík.
Gengið frá Vöðlavík kl. 8 í Sandvík og aftur í Vöðlavík, 18km. Gist í Karlsskála.
Seinni dagur: Vöðlavík - Krossanes - Vöðlavík. 10 km.
Nánari lýsing á ferðinni:  www.ferdafelag.is  Þátttakendur taka með sér allan mat.
Verð kr. 10.000 fyrir félagsmenn FÍ, annars kr. 16.000.
Fararstjóri: Anna Berg Samúelsdóttir náttúru- og umhverfisfræðingur.  
Skráning: annabergsam@gmail.com

Surtarbrandsnáman í Reyðarfirði
14. ágúst. Mæting kl.10 við Fáskrúðsfjarðargöngin og gengið upp að námunni í
Innri-Jökulbotnum. Fararstjóri: Þóroddur Helgason.

Hjólaferð
21. ágúst. Mæting kl. 10 við  Fáskrúðsfjarðargöng í Reyðarfirði.
Vegalengd ca. 65 km. Hjólað út Reyðarfjörð til Fáskrúðsfjarðar. Fararstjóri: auglýst síðar.

Skælingur
28. ágúst. Skælingur er klettafjall milli Loðmundarfjarðar og Húsavíkur í Víkum.
Sameiginleg ferð með Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs. Mæting kl. 9 að Tjarnarási 8,
Egilsstöðum. Fararstjóri: Stefán Kristmannsson.
Frekari upplýsingar og skráning á heimasíðu FFF.  Verð kr. 2000-.
https://ferdaf.is/index.php/is/   Verð kr. 2000-.

Goðaborg í Fáskrúðsfirði og Kambfjall í Reyðarfirði
4. sept. Mæting kl. 10 á bílastæði við göngin í Fáskrúðsfirði. Gengið innan við Hrossadalsá
upp í Vatnsdal og þaðan á Goðaborg 1082m, þaðan haldið út á Kambfjall 1026m.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson.

Óskum eftir skálavörðum í skálann okkar að Karlsstöðum í Vöðlavík
nk. sumar. Áhugasamir hafi samband við Laufeyju í síma 863-3623.

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
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verður haldinn í húsi Björgunarsveitarinnar
Gerpis, Nesgötu 4 í Neskaupstað 1. júní nk. kl.
20:00 (ef sóttvarnareglur setja á einhvern hátt strik
í fundarhaldið verður það tilkynnt á heimasíðu
félagsins).
Venjuleg aðalfundarstörf
Kaffiveitingar og myndasýning
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

Aðalfundur
Ferðafélags Fjarðamanna

