
1 

Útgefandi: Djúpavogshreppur      3. tölublað 10. árgangur 3. mars 2011  

 

Sjóvá-Almennar tryggingar hf 
 

Umboð á Djúpavogi 

Gréta Jónsdóttir 

sími: 478 8114 / 698 8114 

 Umsjón og umbrot:  Bryndís Reynisdóttir. Ábyrgðarmaður: Gauti Jóhannesson                                              

 

Öxi, eini raunhæfi kosturinn 

Ef við hugsum okkur að Öxi yrði lokuð allt árið og vegfarendur yrðu tilneyddir að keyra fjarða-

leiðina, þá gefur myndin hér að ofan ágæta sýn á hvaða afleiðingar slíkt hefði. Heilsársvegur  um Öxi 

myndi spara gífurlegan kostnað fyrir vegfarendur  sem og ríkisjóð. Hagkvæmnin er ekki einungis 

fólgin í eldsneytissparnaði heldur  minna viðhaldi bifreiða,  lægri kostnaði á vegakerfinu, mikilli hag-

ræðingu og sparnaði fyrir atvinnubílstjóra, gríðarlegum sparnaði á tíma sem fer í að keyra á milli 

staða, meira öryggi fyrir vegfarendur,  færri slys,  minni útblástur og svona mætti lengja telja.  

Það er því mikið hagsmunamál að við höldum áfram að berjast fyrir heilsársvegi yfir Öxi.  

AS  
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Frá sveitarstjóra 

Eins og flestum er kunnugt eru nú uppi hugmyndir um breytingar á yfirstjórn í skólum 

sveitarfélagsins í þá veru að í stað þriggja skólastjóra verði ráðinn einn skólastjóri yfir leik-

skólann, grunnskólann og tónlistarskólann frá og með haustinu.   Þetta er gert með það að 

markmiði m.a. að ná   meiri samræmingu í skólastarfinu og skólatíma, meiri samfellu milli 

skólastiga, skilvirkari stjórnun og hagræðingu   í rekstri. Haft hefur verið samráð við starfs-

fólk, skólanefnd og Kennarasamband Íslands en Eiríkur Jónsson formaður þess var hér á 

fundi 21. feb. sl. Þar voru málin  rædd og hann svaraði spurningum fundarmanna.        

Þegar breytingar standa fyrir dyrum er eðlilegt að fólk hugsi sig um og mismunandi sjónar-

mið komi fram.   Mikilvægt er þá að missa ekki sjónar á því hvert lokatakmarkið er. Það 

hlýtur að vera betra skólaumhverfi fyrir börnin okkar.   Nú þegar er gott samstarf milli skól-

anna þriggja og Neista og engin ástæða að ætla annað en að fyrirhugaðar breytingar efli það 

enn frekar. Sveitarstjórn hefur ekki enn tekið endanlega ákvörðun í málinu en hennar er að 

vænta fljótlega.  

Nýlega voru hér á ferð aðkomumenn sem ýmsir héldu að hefðu eitthvað misjafnt í hyggju. 

Burtséð frá því hvort það átti við rök að styðjast eða ekki vekur uppákoman mann til um-

hugsunar.  Fyrst kemur upp í hugann þakklæti fyrir þau lífsgæði að búa í samfélagi þar sem 

fólk er tiltölulega öruggt um sig og sína. Sömuleiðis varpaði málið ljósi á að stundum hættir 

fólki til að vera fullfljót að dæma s.s. í þessu tilfelli að þarna væru örugglega útlendingar á 

ferðinni.  Við þurfum alltaf að gæta okkar á fordómunum en þótt  nágrannavarslan sem fór af 

stað af þessu tilefni hafi e.t.v. yfirdrifin ber hún merki um dýrmæta og öfluga samstöðu sem 

við getum verið stolt af. 

GJ 

Hammondhátíð á Djúpavogi 2011 

Hammondhátíð Djúpavogs hefur fyrir löngu fest sig í sessi og er nú orðinn árlegur viðburður 

á vorin. Í ár verður hátíðin haldin dagana 12. —14. maí. Yfirleitt er hátíðin haldin í kringum 

sumardaginn fyrsta en nú vill svo óheppilega til að páskar og sumardagurinn fyrsti renna 

saman og því þurfti að seinka hátíðinni. Nú er ekki 

seinna vænna en að taka helgina frá og hvetja brott-

flutta Djúpavogbúa, ættingja og vini nær og fjær að 

heimsækja okkur þessa helgi. Hátíðin er nú haldin í 

sjötta skiptið og hefur orðspor hennar farið vaxandi 

með hverju árinu, sem og fjöldi gesta. Í ár verður þar 

engin undantekning og stefnt er að því að toppa 

síðustu hátíð, þegar allt ætlaði um koll að keyra á há-

punkti hennar með tónleikum Hjálma á Hótel Framtíð. 

Í fyrra var Hammondhátíðarhelgin einnig stútfull af 

ýmiss konar menningarviðburðum m.a. ljósmyndasýningum, handverkssýningu og tískusýn-

ingu á lofti Löngubúðar. Í ár er stefnan sett á það sama, þ.e að bjóða upp á sem flesta við-

burði yfir daginn um þessa helgi.   Þeim, sem áhuga hafa á því að vera með og setja upp sýn-

ingu, viðburði eða hvað annað, er bent á að hafa samband við ferða - og menningarmála-

fulltrúa á netfangið bryndis@djupivogur.is eða í síma 868 4682. Nánar verður fjallað um 

Hammondhátíðina í næstu  Bóndavörðu en Hammondhátíðarnefndin situr nú sveitt við 

samningaborðið að semja við þá tónlistarmenn er fram koma á hátíðinni. Baggalútur hefur 

staðfest komu sína en á þessu stigi er því miður ekki hægt að staðfesta fleiri flytjendur. Það 

verður þó vonandi allt komið á hreint   þegar næsta Bóndavarða kemur út og mun þá verða 

kynntur endanlegur listi flytjenda. Óhætt er þó að fullyrða að enginn verður svikinn í ár,   því 

samningaviðræður standa yfir við nokkra af vinsælustu tónlistarmönnum landsins og því 

vissara fyrir áhugafólk um tónlist að taka helgina frá og panta sér gistingu.  

Hammondhátíðarnefnd 

mailto:bryndis@djupivogur.is
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Frá Sæbakka 

Við Voginn býður upp á heitan hádegis-
verð alla virka daga, heimabakað bakkelsi 
og kaffi ásamt ýmis konar smávöru.   
 
Minnum á sprengidaginn, saltkjöt og 
baunir í hádeginu og fiskibollur í hádeginu 
á bolludaginn.  
 
Verið velkomin 
 

Við Voginn auglýsir 
 

 

Kveðja frá þorrablótsnefnd 

Það mun vera góður siður að þakka fyrir sig þegar vel 

er gert.  Því vill fráfarandi þorrablótsnefnd þakka 

öllum þeim sem aðstoðuðu við undirbúning síðasta  

blóts kærlega fyrir ! Við óskum næstu nefnd vel-

farnaðar við undirbúning fyrir næsta  þorrablót 2012. 

Að lokum er hér smá áminning „engin verður 

skemmtunin nema einhver vilji skemmta―. Enn og 

aftur þökkum við fyrir okkur og “Allt fyrir Djúpa-

vog”. 
Kveðja, Þorrablótsnefnd 2011 

Þá er nú Þorri karl að baki og miðað við 

veðurfarið að undanförnu hillir undir vor. 

Farfuglar eru aðeins farnir að sjást og fólkið 

fer ekki lengur til vinnu í svartamyrkri. Því 

er við hæfi að tileinka fuglunum okkar 

þennan þátt og byrja á stefi úr gömlum viki-

vaka: 

Fagurt syngur svanurinn 

um sumarlanga tíð. 

Þá mun lyst að leika sér 

mín liljan fríð. 

Fagurt syngur svanurinn í sóleyjarhlíð. 

 

Eg fann fallega vísu eftir austfirska konu, 

Ástu Jónsdóttur sem lengi bjó á Uppsölum í 

Eiðaþinghá. Það er svo mikill vorfögnuður í 

þessari stöku: 

Vorið nálgast, víst eg finn 

að vetrar dvínar kraftur. 

Þú ert kominn, þröstur minn! 

Þá fer að hlýna aftur. 

 

Það eru mörg íslensk skáld sem hafa heilsað 

farfuglunum með ljóðum. 

Þannig ávarpar Jóhannes úr Kötlum maríu-

erluna í gamansömum tón: 

Maríuerla mín, mín 

mikið hef eg saknað þín 

varstu úti í Danmörku  

að drekka mjöð og vín? 

 

Og ekki má nú gleyma yndislegu vísunni hans 

Páls okkar  Ólafssonar: 

Sólskríkjan mín situr þarna á sama steini 

hlær við sínum hjartans vini 

honum Páli Ólafssyni. 

 

Það er líka gaman að heyra vorvísu frá árinu 

1746 eftir Eggert Ólafsson: 

Tjaldar syngja um tún og móa 

tildrur, stelkur, gaukur,lóa 

endar “hörkur” hljóðið spóa 

hreiðrin byggir þessi fans 

út um sveitir Ísalands. 

 

Davíð Stefánsson er samt ekki að fagna vor-

komu í ―Kvæðinu um fuglana‖ 

Fuglarnir, sem hann yrkir um, eru ljóðin hans, 

sem hann vonar að nái þeim hugblæ og boð-

skap er hann langaði að færa lesendum sínum: 

Úr furutré sem fann eg út við sjó 

eg fugla skar og líka úr smiðjumó 

í huganum til himins oft eg svíf 

og hlýt að geta sungið í þá líf.  
 

HJ 
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Félag eldri borgara á Djúpavogi var stofnað 13. janúar 1996.   Tildrög stofnunarinnar voru þau, að til-

mæli komu frá Landsambandi eldri borgara hvort ekki væri tímabært að þessi hópur stofnaði sinn félags-

skap.  Á aðalfundi sem haldinn var í mars það ár voru félagar 22.   Fundardagar hafa alltaf verið fyrsti 

laugardagur í mánuði. Félagið fékk strax aðstöðu fyrir fundina á Helgafelli, dvalarheimili aldraðra í 

Djúpavogshreppi og sáu konurnar, sem þar unnu um kaffi fyrir fundargesti. Einn vetur, 2004 - 2005 

hafði félagið aðstöðu í Miðhúsum, en hreppurinn hafði þá nýlega keypt húsið og gert það upp, var þar 

þjónustuaðstaða fyrir tjaldstæði að sumrinu en 

fyrir EBD að vetrinum.   Þennan vetur var opið 

hús einu sinni í viku og voru stundum einhverjar 

uppákomur.  En sem sagt þarna var aðeins verið 

einn vetur.  Eftir það var aftur farið á Helgafell 

og fundirnir hafðir þar.   Oftast er eitthvað til 

skemmtunar  á fundum eftir venjuleg fundarstörf, 

s.s. upplestur, myndasýningar, bingó og svo bara 

skemmtilegt spjall yfir kaffinu. Félagar eldri 

( heldri ) borgara á Djúpavogi hafa verið duglegir 

að fara í ferðalög.   Á hverju ári hefur verið farin 

ein ferð að sumri  og var lengi vel farin dags-

ferð.  Við höfum heimsótt alla Austfirði í þessum 

ferðum og þar sem við höfum látið félögin á við-

komandi stöðum vita af okkur, hefur verið tekið 

afskaplega vel á móti okkur og vil ég sérstaklega 

nefna Seyðisfjörð og Norðfjörð.   Eins höfum við farið um allt Fljótsdalshérað.   Líka hefur verið farið í 

Lón og Hornafjörð að minnsta kosti tvisvar.  Síðustu ár hafa verið farnar lengri ferðir  þar sem gist hefur 

verið eina eða tvær nætur.   Það voru líka farnar það sem við kölluðum skammdegisferðir, sem voru 

farnar í desember.   Þá voru nágrannar okkar á Breiðdalsvík heimsóttir, litið inn í handverkshús og fleira 

og auðvitað fékk fólk sér hressingu.   Allar þessar ferðir hafa verið mjög vel heppnaðar. Við höfum líka 

fengið heimsóknir eldri borgara sem hafa komið  hér við  á ferðum sínum. Ekki hefur þessi litli hópur 

okkar haft aðstöðu eða  getu til að afla félaginu tekna.   Þó hafa verið haldnar félagsvistir,  oftast tvisvar á 

vetri. Í vetur höfum við haft aðstöðu á Helgafelli, fyrir starfsemina, Þar er opið  þrjá daga í  viku.  Starf-

semin þar er ekki bara fyrir heldra fólkið,  öllum er frjálst að koma. Núna erum við 18 í fél...EBD og eru 

allir sem eru 60 ára og eldri hjartanlega velkomnir í félagið ásamt mökum. 

Erla Ingimundardóttir, varaformaður  

Pistill frá Félagi eldri borgara á Djúpavogi 

Stofnfundur hollvinasamtaka um gömlu kirkjuna 
Stofnfundur hollvinasamtaka um gömlu kirkjuna hér á Djúpavogi verður haldinn laugardaginn 12. 

mars nk. kl. 14.00 í Löngubúð. Kynntar verða hugmyndir um útlit 

og innlit kirkjunnar og vonandi verður hægt að segja frá hvert fram-

lag Húsafriðunar verður til verkefnisins þetta árið. Fundurinn mun 

skipa stjórn og varastjórn. 

Eins og segir í drögum að lögum samtakanna; 

4. grein. 

Stjórn samtakanna skal skipuð fimm mönnum. Kosnir skulu jafn 

margir varamenn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

2.  grein. 

Markmið samtakanna er að vinna að fjármögnun, endurgerð og 

endurbyggingu gömlu kirkjunnar á Djúpavogi og munum hennar. 

3. grein. 

Aðild að samtökunum er öllum frjáls. 

Hvetjum við alla sem áhuga hafa á málefninu til að mæta. 

Undirbúningsnefndin 

Ragnhildur Garðarsdóttir, Erla Ingimundardóttir, Þórdís Guð-

jónsdóttir, Gunnar Guðmundsson og Tryggvi Sigurðsson í 

Hafnarhólman á Borgafirði eystra. 
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Frá Umf. Neista 

 

 
Aðalfundur Neista var haldinn síðastliðinn mánudag. Á fundinn mættu 6 félagsmenn fyrir 

utan fráfarandi stjórn. Guðný Helga, Þórdís, Gauti og Guðrún létu af störfum í stjórn og 

ráðum félagsins og þökkum við þeim kærlega fyrir góð störf í þágu Neista. Ný stjórn er nú 

skipuð Sóleyju Dögg, Hlíf Bryndísi, Klöru og Kristborgu Ástu sem kom ný inn á fundinum. 

Í yngriflokkaráði eru Klara, Guðný Gréta og Snjólfur og í frjálsíþrótta- og sundráði situr 

Svala ein og auglýsum við hér með eftir tveim til starfa með henni, einn úr sundráðinu 

mun svo kom inn í stjórn.  
Spurningakeppni Neista verður haldin í Löngubúð í Mars.  Á aðalfundinum var dregið um 

hvaða lið mætast  og var drátturinn svohljóðandi:      

Sunnudaginn 13.mars mætast:     Kvenfélagið Vaka    Hótel Framtíð 

       Við Voginn   Eyfreyjunes 

Þriðjudaginn 15. mars keppa:  Nemendur    Kennarar 

       Samkaup    HB Grandi                                  

Sunnudaginn 20. mars etja kappi: Djúpavogshr.   Ferðaþj. Fossárdal 

       Kirkjukórinn   Vísir                                        

Stefnt er að því að úrslitin ráðist laugardagskvöldið 26. mars á Hótel Framtíð. 

Fótboltamót, frjálsíþróttamót og tvö sundmót Það er margt framundan hjá Neistakrökk-

unum þetta vorið. Fyrst bera að telja greinamót UÍA í frjálsum íþróttum 11 ára og eldri sem 

haldið verður hér öðru hvoru megin við mánaðarmótin mars/apríl (ath. ný dags. væntanleg 

fljótl.). Fótboltamót litlu skólanna mæltist vel fyrir í fyrra og er áætlað að endurtaka leikinn 

hér laugardaginn 9. apríl. Að lokum ber svo að nefna sundmótið okkar  í apríl og vormót 

UÍA í sundi sem haldið er á Neskaupstað 7. maí. 

Uppskeruhátíð Neista  fór fram í Íþróttahúsinu þann 9. febrúar.   Byrjað var á því að fara í 

ýmsa skemmtilega leik og voru bæði Neista -börn og foreldrar dugleg að taka þátt. Eftir 

mikið fjör og skemmtilegheit þá var komið að verðlaunaafhendingu.  Að þessu sinni fékk 

sunddeildin bikar sem íþróttamaður ársins. Sundkrakkarnir áttu mjög gott ár og unnu öll mót 

UÍA á síðast liðnu ári. 

Einnig fengu verðlaun: Sundneistinn 2010 - Kamilla Marín Björgvinsdóttir   

Mestur framfarir í sundi 2010 - Anný Mist Snjólfsdóttir 

Fótboltaneistinn 2010 - Bergsveinn Ás Hafliðason 

Mestu framfarir í fótbolta 2010 - Ragnar Sigurður Kristjánsson 

 

 

 
 

 Þjónustuskrifstofa VÍS— Djúpavogi  
 

 Sparisjóðurinn 

 Markarlandi 1 

 Sími 470-8710 
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Að ungmennafélagið Neisti var stofnað 24. febrúar árið 1919 

Að nýtt íþróttahús var vígt 1. desember 1994. 

Að ný innisundlaug, ásamt heitum pottum og busllaug var vígð í október 2002  

Að nýr sparkvöllur sem hlaut nafnið Vörðuvöllur var formlega tekinn í notkun 28. 

nóvember 2005. Völlurinn er ofan við íþróttamiðstöðina. 

Að 94% barna á grunnskólaaldri á Djúpavogi stunda íþróttir á vegum UMF Neista  

Frá yngri flokka ráði UMF Neista 

 

 

Á vorönn eru 32 krakkar að æfa fótbolta hjá Neista.  Það er 

tvöfalt fleiri en á haustönn. Yngri hópurinn (0 -4 b.) æfir 

þrisvar í viku  40 mínútur í senn en eldri hópurinn (5 -10 b.) 

æfir 2 í viku 80 mínútur í senn. Þjálfari krakkanna er Óðinn 

Sævar. Furðufatadagur Neista var haldinn hjá krökkunum í 

fótboltanum fyrir stuttu og þá mættu allir í óhefðbundnum 

fötum, t.d. náttfötum, sundfatnaði, strákarnir mættu í pilsum 

og fl. Vakti þetta mikla lukku og skemmtu allir sér vel. Þar 

sem fáir krakkar eru í eldri árgöngunum þá hafa þeir fengið 

að æfa og spila með öðrum liðum, Sindra og Fjarðarbyggð.  

Hjá Fjarðarbyggð mæta þeir á samæfingar í Fjarðabyggðahöllinni á Reyðarfirði.  

Til stendur að hafa fótboltamót litlu skólanna 9 apríl nk.  Við (Neisti og grunnskólinn) héldum svona 

mót í fyrra og sló það vel í gegn og var ákveðið að hafa það árvisst.  Við bjóðum krökkum frá Hall-

ormsstað, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík.  Má búast við að mikið fjör og mikil barátta muni eiga sér 

stað í íþróttahúsinu okkar þennan dag.                                                                                                  

SDB 

 Snyrtistofan Alda verður á Djúpavogi  föstudaginn 1. apríl 
 

Við bjóðum upp á alhliða snyrtingu 

Andlitsbað 

Húðhreinsun 

Fótsnyrtingu 

Handsnyrtingu 

Litun og plokkun 

Vaxmeðferðir 

Nudd 

 

10% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja.  

 

Tímapantanir og upplýsingar í síma 471-1616 

 

Verið velkomin, 

Alda og Gunnhildur. 

Vissir þú? 
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Í mörg ár hefur Djúpavogshreppur unnið markvisst að húsvernd á svæðinu og hefur sveitar-

félagið lagt mikið í endurbyggingu merkra húsa sem hafa mikið gildi fyrir svæðið.    

Má þar nefna til dæmis Löngubúð, Ráðhúsið Geysi og Faktorshús en í hinu síðastnefnda 

hefur verið  unnið að endurbótum á síðustu misserum. Þá skal þess getið að nýverið 

eignaðist sveitarfélagið gömlu kirkjuna og mun Djúpavogshreppur stefna á endurreisn 

hennar á næstu árum með það að markmiði að  bæjarprýði verði af.  

Gamli bærinn að Teigarhorni sem er í vörslu þjóðminjasafnsins er sömuleiðis   í endurupp-

byggingu í samstarfi við Húsafriðunarnefnd. Auk þessa hefur verið unnið að lagfæringum á 

eldri húsum í sveitarfélaginu af einkaaðilum í samstarfi við Húsafriðunarnefnd,   má þar 

nefna Hótel Framtíð, Sólhól og gamla bæinn í Berufirði. Þá má geta þess að fimm af sex 

kirkjum í sveitarfélaginu eru friðaðar. Um þessar mundir er unnið að húsakönnun í Djúpa-

vogshreppi, þar sem viðamikil skráning og úttekt er gerð á meira en 20 húsum í sveitarfélag-

inu, sem öll þykja áhugaverð í menningarsögulegu samhengi.   Til gamans eru hér settar inn 

myndir af nokkrum húsum sem hafa gengið í gegnum miklar endurbætur og  

má sjá mynd af húsunum fyrir og eftir framkvæmdir, auk smávægilegs fróðleiks um hvert 

hús.  

Geysir, byggt árið 1900. 

Ráðist var í endurbyggingu á 

húsinu árið 1997 og húsið 

vígt við hátíðlega athöfn 17. 

júní 2001. Í dag eru í húsinu 

bæjarskrifstofur sveitar-

félagsins og þykir það hin 

mesta prýði 

 

Faktorshúsið var byggt árið 

1848 og er með elstu 

timburhúsum hér á landi. 

Árið  2007 var hafist handa 

við endurbyggingu á húsinu 

en óljóst er á þessu stigi 

hvenær henni lýkur. 

 

 

Langabúð er eitt elsta hús 

á Djúpavogi og mun í nú-

verandi mynd vera byggt 

um 1850. Um 1990 var 

ráðist í viðamiklar endur-

bætur sem lauk árið 1997. 

AS og BR 

Húsafriðun í Djúpavogshreppi 

 Afl starfsgreinafélag  
 

AFL Starfsgreinafélag 

Sími: 4700 300  
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FUGLAMÁL (hlustað á maríuerlu og fleiri fugla) 

Samkvæmt þjóðtrúnni átti að tjá sig um vandamál og leita ráða hjá fyrstu maríuerlu, sem birtist á 

bæjarhlaði á vorin, sérstaklega  um það, hvert stefna skyldi. Viðhafa átti upphafsorðin „Máríuerla, 

mín, mín,― og er reynt hér að halda þeirri hefð.  

―Máríuerla, mín, mín,― 

-Motacilla alba -. 

Minni bón er beint til þín. 

- Ei með glætu yrkja kann,  

ambögur vart kæta mann.  

Finndu, erla, einhvern þann 

sem annan sendi braginn, 

(langan eða léttfleygt vísu-fis,  

- til Bóndavörðu, Birds punktur is), 

... bráðflinkan og laginn! 

 

 

 

                         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlan svarar, kinkar kolli,  

kjusu sína með. 

(Innskot þetta þrengslum olli, 

þó á blaðið treð). 

„Nú ei plagar nóttin dimm, 

nettar vísur sendum 

á netfang Birds punktur is,  

pistla líka, á póstfang Bóndavörðu, 

sjö sex fimm.   

-Sjá, - áður blöðum brenndum, 

-bið, ei neinum óflokkuðum hendum, 

og eigi fisi, - örðu, 

svo eigi verði í umhverfinu slys; 

og daglegt neyslu-dramb oss eigi káli, 

er díoxínið rýkur upp af báli; 

-því ryð og mölur ráða oss af dögum 

Ef rétt ei breytum eftir siðalögðum...‖ 

Erlan virtist ögn greinarbetri bréfdúfa en spyrillinn og 

koma víðar við; vildi snúa sér að brýnni málum en 

bögugerð. En þótt henni blöskraði bögubósaháttur var 

hún eindregið fylgjandi því að menn tjáðu sig, en 

þegðu ekki þunnu hljóði. E.t.v. hefur þetta sjónarmið 

þó orðið hennar eigin banabiti eins og stundum hefur 

orðið reyndin í valdabaráttu.  

- Erlan fékk ekki lokið predikun sinni. Ránfuglarnir 

ventu kvæðinu í kross, sbr. þjóðkvæðið um álfavilluna; 

sneru sem sagt blaði því sem maríuerlan hafði í nefi, 

algerlega við. 

  

- Kemur hér ein álkuleg hringhenda um  hringlanda-

háttinn: 

Þöndum vængjum fÁLki flaug, 

frægðu skÁLkar ræðu. 

Hjá öðrum tÁL í eyru smaug,  

olli sÁLarmæðu.  
―Þú heilaspuna hefur þessum stolið,  

hugsa fálkar, - skelfilegt er volið. 

Hagvöxturinn heillar öllu meir. 

Höldum bara áfram, mengum meira,  

og megi sérhver breiða veginn keyra,  

því sannarlega sérhver eitt sinn deyr . 

Hér hvort eð er mun allt í báli og brandi, 

við blásum á að umhverfið sé vandi;  

en betra mun að blessa að yfirskini, 

en böl ef skyldi eignast trúa vini. 

Og þjöstnist hver með sína frekju fram 

þótt finni og viti raunar hver sitt vamm. 

Ránfuglunum reyndar eigi förgum 

og rétt að hlífa jarðarinnar vörgum. 

Munnbiti er maríuerlan smá,  

og megi hún eigi ræðu lokið fá...‖ 



9 

 ―Það er nú svo..‖ sagði systir Jónasar Hallgrímssonar í sögunni Grasaferð, þegar hann hafði 

lokið við að þylja henni Heiðlóarkvæði sitt. (Vonandi hafa íslensk börn ekki verið talin yfir 

það hafin að læra kvæðið eða lesa söguna á undangengnum velmektartímum). - En þótt ―hart 

sé í heimi..‖ skulu ránfuglarnir vonandi ekki eiga síðasta orðið, sbr. orð Önnu á Hesteyri, 

fyrir kosningar 2007. „Allir þykjast vilja vernda hina smáu, en þegar kemur að hinum 

minnstu, litlu fuglunum, þá vilja allir vernda ránfuglana.‖ -Málin eru erfið og reynandi að 

leita ráða hjá maríuerlunni. – Ætti að kosta minna en ýmsir skrýtnir hæstaréttardómar.  Hér 

erum við á hálum brautum og veltum fyrir okkur óskiljanleika tilverunnar. Mundi fylla     

ótölulegan grúa heimspeki -, trúar - og sagnfræðirita, auk bókmennta, með viðfangsefninu 

hvernig bregðast skuli við hinu illa. ―Við skulum ekki gefa um það, - við skulum bara vera 

að táa ullina okkar‖, var svarið, þegar strákurinn spurði hann pápa sinn flókinna spurninga, 

er þeir sátu á rúmum sínum í baðstofunni við ullarvinnu. Líklega mundi maríuerlan bara taka 

undir það, alvön jarðneskri og himneskri ullarvinnslu, sbr. maríutásurnar sem hún nafna 

hennar breiðir stundum svo yndislega á himinhvolfið.  

En vel á minnst: Kærar þakkir til Steinunnar Bjargar fyrir ánægjulega kynningu á ullarþæf-

ingu á Helgafelli hér fyrir skemmstu.  
 

Eftirfarandi Maríuerlukvæði, frá því í fyrra, læt ég svo fylgja hér.  

Ástin sanna höllu hafnar.  

heldur velur kofa einn. 

Eigi hún í auði kafnar, 

aldrei smánar lítinn neinn. 

Erlan kát úr suðri svífur, 

sinni okkar lyftir mjög. 

Upp að svífa, aftur dýfur, 

eru Guðs og manna lög. 

Kofa túnsins kát þú velur, 

kankvís horfir dótið á. 

Undrasafnið ekki telur 

armæðu að hverfa frá. 

Vina mín af visku sinni 

víst mun skilja heimsins basl. 

Eftirlæt ég erlu minni,  

ullarlagð og spýtnatjasl. 

Vel þér komi, vinan kæra, 

verji hreysið unga smá. 

Mikinn kærleik má hér læra, 

mikla alúð börn þín fá. 

Maríu-erlu myndin smáa 

milljónanna þróun er. 

Mun nú eitur-mengun fláa 

murka lífið, spyrjum vér. 

Helgur fugl þú ert, mín erla, 

undur, sem hér fetar stig. 

Lofa ég þig, lífsins perla, 

líka himnar blessi þig. 

Kristín Vilh. Sigfinnsdóttir 

Fagna ég þér, fagra erla, 

flögrar þú hér hlaði á.  

Sanna vor- og sumarperla, 

sæl nú undu vist mér hjá. 

Samt og jafnt þitt sæla yndi 

sífellt bræðir hjarta mitt. 

Sveiflast hér í sunnanvindi,  

síkvikt, litla stélið þitt. 

 

Yndisþokkinn! - Þvílík húfa! 

-Þessu lík, ein heillar mig. 

Aldrei tekst þó upp að skrúfa 

eitthvað líkt, sem klæðir þig!  

Ullarlagða, lítil stráin,  

lagar mjúkt í hreiðurgerð. 

Mjög þér drjúg er mýrarbláin, 

marga, góða eystra sérð. 

Sæl um loftið svífur, klýfur, 

sífellt vökul, dag og nótt. 

Borgararana betri hrífur 

barónshöll og kofatótt. 

Sauðir heimsins, svartir, hvítir, 

sjá þig vítt um jarðargeim. 

Eigi tel, að á þú lítir 

yfirborðsins list hjá þeim. 

Langtum meir en lítill grunur 

læðist að, - til ama mér. 

Hjá erlu varla manna-munur, 

mjög hún stendur framar hér. 
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Frá Grunnskóla Djúpavogshrepps 

Góðverk dagsins 

Eins og einhverjir hafa séð í fjölmiðlum þá stóð skátahreyfingin fyrir Góðverkadögum um land allt 

dagana 21. – 25. febrúar.  Í skólanum var mikið  skeggrætt um  hvað væri góðverk og hvernig við 

getum látið gott af okkur leiða. Nemendur í 9. og 10. bekk gerðu eftirfarandi pistla um þetta góða 

málefni.                                                                                                                                                  

BE 

Frá 9. bekk 

Góðverk eru þegar maður gerir eitthvað fyrir einhvern annan án þess að búast við einhverju í staðinn. 

Það er til dæmis þegar maður hjálpar einhverjum yfir götuna, slær lóðina fyrir einhvern eða heldur 

hurðinni fyrir einhverjum án þess að biðja um eitthvað í staðinn. Í mannkynsögunni eru mörg fræg 

góðverk. Einn frægasti góðverkamaður allra tíma var Jesús Kristur Jósepsson. Samkvæmt sögunum 

vakti hann fólk upp frá dauðum og lét blinda sjá á ný. Þetta er að sjálfsögðu læknisfræðilega ómögu-

legt, en hann gerði að sjálfsögðu mörg önnur góðverk. Fólk sem að hjálpaði til eftir fall Tvíburaturn-

anna, og fékk ekki borgað fyrir, var að gera góðverk sem varð mörgum að gagni. Einnig er hægt að 

minnast á Bill Gates, en hann gefur milljónir dollara í góðgerðastarfsemi á hverju ári. Hann er einn af 

ríkustu mönnum í heimi, en tekur sér samt sem áður tíma til að hjálpa þeim sem eru í neyð. Það sama 

er hægt að segja um Warren Buffett, en Buffett hefur heitið því að gefa tíu milljón dollara í sjóð 

stofnunar Bill og Melindu Gates. Það geta allir gert góðverk; það þarf ekki að vera stórt eða taka 

langan tíma. Það er þess virði að fara út af leið sinni til að að hjálpa þeim sem minna mega sín. 

Heiðbrá, Axel, Adam 

Frá 10. bekk 

Góðverk þarf ekki að kosta neitt, góðverk er það þegar maður gerir eitthvað fyrir einhvern án þess að 

fá neitt til baka, þá á náunginn eftir að taka eftir því og verður eflaust glaður og þakklátur yfir því.  

Þegar krakkar labba í hús til þess að safna pening fyrir ABC barnahjálp eru þau að gera góðverk, með 

því að styrkja barnahjálp, án þess að fá eitthvað í staðinn nema gleði. Dæmi um góðverk er til dæmis 

þegar þú heldur á pokanum útí bíl fyrir gamla konu, eða halda hurðinni í búðinni opni fyrir fólk. 

Styrkja þá sem eiga erfitt. Hjálpa gömlu fólki yfir götuna. Hjálpa litlum krökkum ef þau eru villt. 

Raka lauf í garðinum eða slá garðinn. Fara útí búð fyrir aðra ef vont veður er úti.  

Kenna litlu systur eða litla bróður að lesa eða reikna í stærðfræði eða jafnvel hjálpa með heimanám.  

Gefa villtum dýrum að borða þegar það er frost úti og dýrin eiga erfitt að finna sér fæði úti.  

Það er mjög gott góðverk að hjálpa blindu fólki í búðinni. Þetta eru dæmi um góðverk, allir geta gert 

góðverk á sinn hátt og það kostar ekki neitt að gleðja og hjálpa öðrum. 

Margrét, André, Elín og Gabríel 
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Keppnisdagar verða í grunnskólanum 7. – 9. mars. Eins og undanfarin misseri kemur Grunnskóli 

Breiðdalshrepps í heimsókn þessa daga og tekur þátt í gleðinni með okkur. Þess vegna hefst 

keppnin ekki fyrr en kl. 9:00. Nemendur héðan þurfa ekki að mæta fyrr en þá. Skólinn verður 

hins vegar opnaður klukkan 7:45 þessa daga eins og 

venjulega fyrir þá nemendur sem hafa ekki aðstöðu til 

að bíða heima til kl. 9:00.  Nemendur fá einar langar 

frímínútur  þar sem þeir snæða fyrst nesti og fara síðan 

út til að viðra sig. 

Keppt verður í sex greinum, sundi, íþróttum, heimilis-

fræði, talnaspeki,  landafræði og hæfileikakeppni.  

Keppni lýkur hvern dag kl. 12:30 og þá fara nemendur í 

hádegismat.  Engin kennsla verður eftir hádegi en 

Neistatímar, tónskóli og viðvera verða með hefðbundnu 

sniði á mánudag og þriðjudag en frí er í tónskólanum og 

Neista eftir hádegi á öskudag. Skólabílar koma í skólann  kl. 9:00 þessa þrjá daga og fara aftur 

kl. 15:00 

 

Mikilvægt er að muna eftir að koma með sundföt og íþróttaföt sem hér segir: 

 

1. – 5. bekkur  íþróttaföt á mánudegi og sundföt á þriðjudegi 

6. – 10. bekkur  sundföt á mánudegi og íþróttaföt á þriðjudegi 

 

Á öskudag mæta allir í búningum en þann dag verður  hæfileikakeppnin, verðlaunaafhending og 

húllumhæ á eftir. Hátíðin hefst kl. 10:30  í íþróttamiðstöðinni og eru allir velkomnir. 

(Nemendur mæta í síðasta lagi kl. 9:00 eins og hina keppnisdagana).  

 

Allar nánari upplýsingar eru veittar í skólanum. 

 

Ítrekað skal að foreldrar verða að biðja um leyfi sem fyrst  verði nemendur ekki í skólanum 

þessa daga!!! 
BE 

 

Stóra upplestrarkeppnin 

 

Eins og síðustu ár tekur 7. bekkurinn þátt í Stóru upplestrarkeppninni. 

Nemendur hófu æfingar í fyrra þegar núverandi 8. bekkur var að undirbúa 

sig fyrir keppnina. Síðustu daga og vikur hafa nemendur fengið úthlutað 

ljóðum og hluta úr sögu sem þeir lesa í undankeppninni en hún verður 14. 

mars.  Þá eru valdir tveir nemendur til að keppa fyrir hönd skólans. Loka-

keppnin fer fram á Hornafirði 23. mars.  Meginmarkmið keppninnar er að 

vekja athygli nemenda á mikilvægi þess að geta lesið skýrt og fallega fyrir 

aðra.   

BE  
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Frá leikskólanum Bjarkatúni 

Í þessum mánuði ætlum við að segja frá Einingakubbum sem við notum í hópstarfi með börn-

unum.  En leikskólinn er svo heppinn að eiga hálft sett af einingakubbum.  Þessir kubbar eru 

hannaðir af Caroline Pratt sem var barnakennari í New York fylki í kringum aldamótin 1900.  

Þegar henni fannst vanta hentugt námsefni í skólanna ákvað hún að hanna kubba sem myndu falla 

vel að hugmyndafræði hennar þar sem börnin áttu að finna sjálf lausnina á þeim verkefnum sem 

þau fást við og vinna úr nýrri þekkingu á eigin forsendum.  Kubbanna nefndi hún Einingakubba 

eða Unit blocks en þeir eru gerðir úr Hlyn sem er hægsprottin viður og hefur þann eiginleika að 

flísast ekki  og er hann því mjög endingargóður og 

sterkur.  Einingakubbarnir er opinn og skapandi efni-

viður sem er hannaður í stærðfræðilegum hlutföllum 

þar sem byggt er út frá einum grunnkubbi sem er 14 

cm. langur eða tvisvar sinnum lengri en breidd hans og 

er breidd hans tvisvar sinnum lengri en þykkt hans.  

Miðast síðan allir hinir kubbarnir út frá þessum grunn-

kubbi.  Hönnun hans er mjög sérstök þar sem öll 

kubbaformin ganga á einhvern hátt upp í hann.  Í starfi 

með Einingakubbum læra börnin mismunandi eigin-

leika kubbanna, hver kubbur hefur sína lögun, breidd 

og lengd.  Kubbaleikurinn gerir kröfur um stærðfræði-

legar lausnir sem efla hugtaka- og rúmskilning barnanna.  En börnin hafa einnig möguleika á að 

geta byggt heiminn á sínum forsendum og þeirri reynslu sem þau búa yfir.  Í kubbaleik ganga 

börnin í gegnum stigskipta þróun í kubbaleik óháð aldri en öll börnin byrja að leika sér með kubb-

anna eins og síðan bæta þau við sig stigum í þróuninni eftir því sem þau þroskast.  Þannig að 

mikilvægt er að kennarinn þekki hvert stig fyrir sig og 

sýni þeim öllum sömu virðingu því fyrstu stigin er undir-

staða frekari byggingarleiks.  Þegar hlutverkaleikurinn í 

kubbunum er farinn að vega þyngra má bæta við efnivið í 

kubbastarfið eins og límband, pappír, bönd, litaða ten-

inga, tréfígúrur og margt fleira.  Þegar börnin eru búin í 

kubbaleik er tiltekt sem er ekki síður mikilvæg þar sem 

börnin flokka kubbana eftir stærð og lögun og raða þeim 

inn í skápinn.  Eftir því sem færnin eykst fá þau flóknari 

fyrirmæli í tiltektinni.  Þarna er hægt að fara inn á margs-

konar stærðfræði þætti eins og að taka upp ákveðinn 

fjölda kubba, finna kubb með ákveðið mörg horn, hversu 

marga kubba hver þarf að taka til að allir fái jafnmarga 

og enginn verði eftir á gólfinu.  Í mars höldum við upp á 

bolludag með því að fá okkur bollur að borða í næstum 

allar máltíðir.  Síðan kemur náttúrulega sprengidagurinn 

þar sem við borðum saltkjöt og baunir.  Á öskudaginn 

sláum við köttinn úr tunnunni og dönsum á eftir.  Börnin 

mega mæta í furðufötum, grímubúningum eða náttfötum.  

Við höldum upp á afmælisdag mánaðarins þann 25. mars 

en það er eitt barn í leikskólanum sem á afmæli í mars.  

ÞS  
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Frá Tónskóla Djúpavogs 

 

 

 

Alls eru 36 nemendur í Tónskóla Djúpavogshrepps og þar af eru 7 nemendur sem koma úr leik-

skólanum í svokallað forskólanám. Í dag eru nemendur skólans því helmingi fleiri en í upphafi skóla-

árs 2008. Um 65% nemenda grunnskóla Djúpavogs stunda nú einnig nám í tónskólanum og það 

verður að segjast eins og það verður að teljast nokkuð gott.  Flestir nemendur skólans læra á fleiri en 

eitt hljóðfæri en hér fyrir neðan má sjá lista yfir fjölda nemenda á hvert hljóðfæri.  

Píanó: 12 nemendur 

Gítar: 12 nemendur 

Flauta: 3 nemendur 

Trommur: 3 nemendur 

Bassi: 1 nemandi 

Klarínett: 1 nemandi 

Söngur: 1 nemandi 

Í tónlistarkennslu er lögð áhersla á nótnalestur en slíkt er mjög mikilvægt til þess að nemendur geti 

flutt tónverk.  Fyrir utan venjubundna kennslu, fá nemendur tækifæri til þess að sækja aukakennslu 

einu sinni í viku, 30 mínútur í senn en sá tími er ætlaður til þess að kenna nemendum að vinna saman 

í hópastarfi. Þessir aukatímar geta gert mikið til þess að hjálpa nemendum að læra að lesa og skrifa 

nótur og síðast en ekki síst að læra nýja takta í tónlist. Alla jafna líkar nemendum helst að læra að 

spila tónlistarverk þar sem fleiri en eitt hljóðfæri eru notuð, yfirleitt rokk - og popptónlist.  Þessar 30 

mínútur af hópastarfi, einu sinni í viku, duga skammt til þess að við getum náð markmiði okkar og 

þess vegna erum við að vinna að því að kynna mikilvægi kammertónlistar fyrir nemendum jafnt sem 

íbúum Djúpavogs. 

Ég byrjaði að kenna tónlist árið 1993. Á þeim tíma hafði faðir minn stofnað tónlistarskóla með 40 

nemendum í Polgárdi, í Ungverjalandi. Fimm árum seinna hafði nemendafjöldinn þrefaldast og var 

því orðinn um 127 nemendur. Það þótti mikil fjölgun á stuttum tíma, jafnvel þótt íbúafjöldinn í 

Polgárdi væri 7000 manns en í grunnskólanum voru um 500 nemendur.  Kórastarf er með miklum 

ágætum á Djúpavogi en hér starfa í dag tveir kórar. Það sýnir áhuga bæjarbúa á tónlist og íbúar hafa 

mikinn áhuga á því að syngja. Það má m.a. sjá á þeim mikla fjölda barna er sækja nám í tónskólanum. 

Þess vegna erum við himinlifandi yfir því að kenna Djúpavogsbúum tónlist. Við verðum að virða tón-

listina og þakka fyrir að hafa valið tónlist.  

Meðfylgandi myndir eru í starfi tónskólans.   

 

JK 
 

 



14 

Farandpenninn 

Eins og við sögðum frá í síðasta blaði Bóndavörðunnar 

munum við birta hér pistil frá Djúpavogsbúa, ýmis núverandi 

íbúa eða brottfluttum. Síðast var það Gunnar Sigvaldason 

sem skrifaði í febrúarblaðið og sendi pennann áfram á Ásdísi 

Heiðdal, sem hér birtir sinn pistil.  Ásdís ætlar að senda 

farandpennann á Gísla Sigurðsson frá Vegamótum og mun 

hann því rita pistil í aprílblaðið.  

Ætlar þú að búa á Djúpavogi þangað til þú deyrð? 

Þessa spurningu fæ ég reglulega, ég svara alltaf „ég veit það 

ekki―. Því ég veit það engan vegin hvað ég ætla að gera í 

framtíðinni. En eitt veit ég að ég ætla að búa á Djúpavogi 

þegar ég orðin gömul og krumpuð, og ala upp börnin mín hér 

enda ekkert jafn yndislegra en að vera barn á Djúpavogi, svo 

frjáls. En í millitíðinni veit ég ekki hvað ég vil gera. Kannski 

reyna að klára menntaskólann ef ég finn „nennið― mitt aftur, kannski ég fer ég á flakk um heiminn, 

kannski verð ég bara á Djúpavogi. Mér lá svo agalega á að flytja til Reykjavíkur að ég var rokin út úr 

húsinu daginn eftir tvítugs afmælið mitt, var sko búin að fá nóg af Djúpavogi í bili og hélt að allir 

mínir draumar myndu rætast í borginni. Ekki leið á löngu þangað til ég var komin með heimþrá, sá 

Djúpavog fyrir mér hvar sem ég var og vefmyndavélin er auðvitað snilld þegar maður er með heim-

þrá. Get ekki lýst því með orðum hvað það var gott að koma aftur heim í dýrðina. Ég hreinlega elska 

Djúpavog , ég elska allt við hann, kyrrðina, þokuna, gleðina, barnalánið, að maður sé 2 mín á milli 

staða.  Enda finnst mér þetta flottasti staðurinn á landinu, ásamt Borgafirði eystra.  Hvað er að hægt 

að óska sér meira ? Hér vil ég vera og mun vera hér eitthvað áfram. Ef mínir draumar rætast þá fer ég 

á flakk um heiminn með vel völdum vinum en aðeins tíminn getur leitt það í ljós. Auðvitað sakna ég 

vina minna og systkina minna , sem búa ekki hérna, alveg gríðarlega mikið. En þá fer maður bara í 

bæjarferð annað slagið sem er alveg nóg fyrir mig.  

Höldum svo áfram að hafa Djúpavog svona æðislegan eins og hann er .  

Ásdís Heiðdal 

Frá Löngubúð 

Opnunartími í mars 

Spilavist verður haldin öll föstudagskvöld í mars. 

 

Minnum á spurningakeppni Neista sem haldin verður í 

Löngubúð í marsmánuði.  

 

Sjáumst í Löngubúð !  
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Fyrirtæki í Djúpavogshreppi 

HB Grandi hf. er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi en starf-

semi þess er fólgin í veiðum og vinnslu á bolfiski og uppsjávarfiski.  

Fyrirtækið gerir út tólf skip og er með starfstöðvar í Reykjavík, 

Akranesi, Vopnafirði og á Djúpavogi.  Hjá fyrirtækinu vinna um 700 

starfsmenn til sjós og lands.   

HB Grandi hóf tilraunir með þorskeldi í Berufirði árið 2004 en fyrir-

tækið stefnir að því að verða leiðandi í aleldi á þorski í framtíðinni.  

Við fiskeldið starfa að jafnaði þrír starfsmenn og dagleg störf felast 

fyrst og fremst í umhirðu fisksins og viðhaldi tækja og búnaðar.  Eldisstöðin er þjónustuð með vinnu-

bátnum Sigurrós og  fóðurlager og fóðrunarkerfi er staðsett í fóðurstöðinni í Stapaey.  Nú eru tveir 

árgangar af þorski í fjórum kvíum í Berufirði og reiknað er með að bæta við seiðum í eina kví í sumar.  

Aleldi á þorski er tiltölulega ung eldisgrein á heimsvísu og það tekur langan tíma að byggja upp þekk-

ingu og efnivið til þess að raunhæft sé að færa eldið upp á iðnaðarstig.  Eitt af því sem skiptir máli í 

því sambandi eru kynbætur en frá árinu 2003 hefur verið í gangi kynbótaverkefni sem mun skila betri 

efnivið í framtíðinni.  Hvenær svo rannsóknar og þróunarvinnan hefur skilað þeim árangri að hægt 

verði að auka við eldið er ekki gott að segja en máltækið „þolinmæði þrautir vinnur allar― á kannski 

nokkuð vel við starfsemi fiskeldisdeildar HB Granda. 

KI 

Safnaðarstarf í Djúpavogskirkju í mars 

TTT starf fimmtudaginn 3. mars kl. 17.00 

Sunnudagur 6. mars kl. 14.00:   Guðsþjónusta á æskulýðsdegi.                                                   
Messukaffi fermingarbarna.   Kór leiksskólabarna syngur undir stjórn Andreu og nemendur tónlistar-

skólans taka þátt í tónlistarflutningi.  

Sunnudaginn 13. mars kl. 11.00:  Kirkjuskóli 

TTT starf fimmtudaginn 17. mars kl. 17.00 

Sunnudaginn 20. mars kl. 20.00. Taize stund á föstu 

TTT starf fimmtudaginn 24. mars kl. 17.00 

Sunnudaginn 27. mars kl. 11.00: Kirkjuskóli 

Þá vil ég minna á að 8—9. apríl er TTT mót á Eiðum.  

Sunnudaginn 10. apríl kl. 11.00 verður Kirkjuskólamót á Eskifirði og þangað eru öll börn velkomin. 

Ef áhugi er fyrir hendi, er sjálfsagt að skipuleggja ferð þangað.     

Fermt verður á pálmasunnudag, 18. apríl í   Berufjarðarkirkju og skírdag  21. apríl í Djúpavogskirkju.   

Á föstudaginn langa er ætlunin að  lesa  Passíusálma sr. Hallgríms Péturssonar í einni af kirkjum 

prestakallsins.  Gott væri ef áhugafólk sem vill taka  þátt í lestrinum, hefði samband við sóknarprest  

eða sóknarnefndir og allar ábendingar um góða upplesara eru vel þegnar.  

Dagskrá aprílmánaðar auglýst síðar.   

                   Sóknarprestur    
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Það er alltaf skemmtilegra um páskana 
  

"MEIRA FYRIR MINNA" 

 

Vetrartilboð á gistingu hjá okkur: 

 

 1 manns herbergi: sér baðherbergi, sími, sjónvarp  

1 nótt : 8.600,- 

2 nætur : 14.000,- (7.000,- nóttin) 

3 nætur : 19.000,- (6.350,- nóttin) 

 

 2ja manna herbergi: sér baðherbergi, sími, 

sjónvarp  

 

1 nótt : 11.200,- 

2 nætur : 18.900,- (9.450,- nóttin) 

3 nætur : 24.700,- (8.250,- nóttin) 

4 nætur + : 29.400,- (7.350,- nóttin)  

 

* Morgunverður er innifalinn í gisti-

tilboðum* 

 

*Tilboðin gilda um páskana  

 

*Takmarkað herbergjaframboð er á tilboði* 

 

Hótel Framtíð   


