
Skaftfellingafélagið mun senda keppnislið í spurningakeppni átthagafélaganna, en 
fyrsta keppniskvöldið verður 6. febrúar nk. Breiðfirðingafélagið hýsir keppnina og 
verður henni að öllum líkindum sjónvarpað eins og síðasta vetur. Dagsetningar eru 
ekki endanlega ákveðnar enn sem komið er, en félagsmenn eru hvattir til að fylgjast 
með á heimasíðunni „skaft.is“ eða á féssíðunum: „Skaftfellingafélagið í Reykjavík“ og 
„Spurningakeppni átthagafélaganna“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurningakeppni átthagafélaga 

Dynskógar 

Út er komið 13. bindi Dynskóga, rits Sögufélags Vestur-
Skaftfellinga. Bókin, sem er full fróðleiks og frásagna, 
geymir auk þess upplýsingar um héraðsbúa sem látist 
hafa árin 2011-2012. Meðal efnis ritar Þórður Tómas-
son um Heiðarselsætt. Birtir eru nokkrir þættir um 
Vesturfara. Greint er frá skipsströndum og fornum 
gönguleiðum. Í ritinu er sérlega yfirgripsmikil og 
athyglisverð nærri 80 blaðsíðna umfjöllun um fýlatekju 
og sigmenn í Mýrdal. Fjallað er um sæluhúsið í Dýra-
lækjarskerjum. Auk annála Mýrdalshrepps og Skaftár-
hrepps árin 2011-2012.  
Stjórnarmenn annast sölu og dreifingu ritsins auk þess 
sem það er fáanlegt í Kirkjubæjarstofu. 
 

Myndakvöld 

Skaftfellingafélagið í Reykjavík  • Laugavegi 178  • 105 Reykjavík  •  Sími 553 9955 
Ritstjóri: Sigurlaug J Sigurðardóttir 

 Endursendist með upplýsingum um  

nýtt póstfang ef viðtakandi er fluttur 

 1. tbl. janúar 2014 
 

 Spilakvöld 

í samvinnu við Rangæinga 
í Skaftfellingabúð 
kl. 20, fimmtudagskvöldin 
16. janúar 2014 
30. janúar 2014 
13. febrúar 2014 
27. febrúar 2014 
 

 Myndakvöld 
í Skaftfellingabúð kl. 20 
fimmtudagskvöldið 
20. febrúar 2014 
 

 Skaftfellingamessa 
í Breiðholtskirkju kl. 14 
sunnudaginn 
23. mars 2014 
 

 Spurningakeppni 

fyrsta kvöldið 
í Breiðfirðingabúð 
6. febrúar 2014, kl. 20 
um framhald verður 
nánar auglýst í vefmiðlum 
 

 Vortónleikar 
kl. 14 
sunnudaginn 
4. maí 2014 
 

 Vorkaffi 
í Skaftfellingabúð kl. 16 
sunnudaginn 
4. maí 2014 
 

 Aðalfundur 
í Skaftfellingabúð kl. 20 
fimmtudagskvöldið 
8. maí 2014 
 

 Skálm 
Miðvikudaga kl. 19:30 
Laugardaga kl. 11:00 
 
Skaftfellingafélagið í 
Reykjavík er á 

  

Skaftfellingafélagsins verður haldið í Skaftfellingabúð 

laugardaginn 25. janúar 2014 
og hefst með borðhaldi kl. 20 – húsið opnað kl. 19 

Glæsilegt þorrahlaðborð frá Höfðakaffi 
 

Sextett valinkunnra Skaftfellinga 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Hljómsveitin Ballest leikur fyrir dansi 
Ballest skipa Einar Bjarki Hróbjartsson, Fjalar Hauksson, 

 Jón Geir Birgisson, Oddsteinn Árnason og Valdimar S. Einarsson. 
 
 

Miðapantanir til og með 23. janúar 
Hákon – 821 2115 og Helgi – 899 4818 

 
Miðaverð kr. 6.500 / eftir borðhald kr. 1.500 

Útleiga Skaftfellingabúðar 

er í höndum Skúla Oddssonar form., s. 864 3415 

 

Netfangasöfnun 

Munið að senda inn netföng á  skaft@skaft.is 

 

Fimmtudagskvöldið 20. febrúar 2014, sýnir Njörður Lárusson gamlar myndir úr safni 
föður síns Lárusar Siggeirssonar, bónda á Kirkjubæ, meðal annars frá gullleitarævin-
týrinu á Skeiðarársandi ásamt myndum úr daglegu brasi stórhuga Klaustursmanna 
áður fyrr.  Aðgangur ókeypis, en kaffiveitingar seldar í hléi.  

 

 

 

 

 

 

Um veislustjórn og gamanmál 
sér fjallamaðurinn 
Vigfús Gunnar Gíslason 
frá Flögu 

Finna má upplýsingasíðu Dynskóga á fecebook. 

mailto:skaft@skaft.is


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaftfellingamessa í Breiðholtskirkju 

Sunnudaginn 23. mars kl. 14, verður árviss Skaftfellingamessa haldin í Breiðholtskirkju. 
Prestar Breiðholtskirkju, þau sr. Gísli Jónasson og sr. Bryndís Malla Elídóttir þjóna fyrir 
altari, en auk þess eru  prestarnir sr. Ingólfur Hartvigsson og sr. Haraldur M. Kristjáns-
son og kirkjukórar úr Vestur-Skaftafellssýslu boðaðir til messunnar. Kórarnir leiða 
saman messusöng undir stjórn organistanna og kórstjóranna Friðriks Vignis Stefáns-
sonar, Kára Gestssonar í Vík og Brians Rogers Haroldssonar á Kirkjubæjarklaustri. 
Söngfélag Skaftfellinga selur kaffi að messu lokinni í safnaðarheimili kirkjunnar. 

Söngfélag Skaftfellinga 

 
Söngfélag Skaftfellinga er enn komið á stjá eftir 
áramótin og verða söngæfingar sem fyrr öll 
þriðjudagskvöld kl. 20 í Skaftfellingabúð. Alltaf 
er pláss fyrir nýja félaga og eru áhugasamir 
hvattir til að líta inn á æfingu og sjá hvort  
þeim hugnist að slást í hópinn. 
Framundan er Skaftfellingamessa í mars, 
tónleikaferð austur á Klaustur 1. maí og  
árlegir vortónleikar í Reykjavík 4. maí. 
Minnt skal á að enn er hægt að kaupa nýút-
kominn geisladisk á samkomum félagsins. 
 

Aðalfundur 

Aðalfundur Skaftfellingafélagsins verður haldinn 
fimmtudagskvöldið 8. maí 2014, kl. 20, í Skaftfellingabúð, Laugavegi 178. 
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Vorkaffi 

Vildarvinir Skaftfellingafélagsins 

Sunnudaginn 4. maí kl. 16 verður árlegt vorkaffi Skaftfellingafélagsins í Skaftfellinga-
búð, Laugavegi 178, eða að loknum vortónleikum Söngfélagsins. Kórinn syngur 
nokkur lög undir stjórn Friðriks Vignis Stefánssonar. Kaffihlaðborð að venju í boði 
söngfélaganna og Skaftfellingafélagsins. 

Hreinsunardagur í Heiðmörk 

Allir sem þrá að láta gott af sér leiða og taka til hendinni í fögru umhverfi mæta í 
lund félagsins í Heiðmörk laugardaginn 24. maí, kl. 10, með nesti, sagir, klippur og 
annað er að gagni kemur við fegrun lundarins. 

Stjórn Skaftfellingafélagsins 2013-2014 

Skúli Oddsson, formaður 587 1799 864 3415 skuli.oddsson@umh.stjr.is 

Anna Sigurðardóttir 564 2210 861 5817 anna@brunabot.is 

Helgi Pálsson 565 4818 899 4818 hpfoss@simnet.is 

Jón Geir Birgisson 567 5558 865 6604 jongeir@reykjafell.is 

Svavar M. Sigurjónsson 564 0670 698 9053 svavar@teknik.is 

Varastjórn   Gunnþóra Gunnarsdóttir, Hákon Jón Kristmundsson og Rúnar Þór Guðbrandsson. 

 

Eitthundrað sjötíu og fjórir hafa gerst vildarvinir Skaftfellingafélagsins undanfarnar 
vikur með því að greiða 1.500 krónur inn á reikning þess í heimabanka sínum í 
gegnum valgreiðsluformið.  Það er fallegt að tengja sig á þann hátt við átthagana og 
félaginu afar dýrmætt að fá slíkan stuðning; hann hjálpar til við koma fjáreiðum þess 
réttu megin við núllið.  
Eflaust eiga einhverjir enn eftir að ýta á „greiða“ í línu Skaftfellingafélagsins í 
netbankanum sínum. Einnig er hægt að leggja inn á reikning þess: 
Skaftfellingafélagið í Reykjavík; 

bankanúmer: 0526-14-102225; kennitala: 580269-7299 

 

 

Fjórir af stofnendum Söngfélags Skaftfellinga starfa enn 
með kórnum; Páll Jóhannesson, Bjarndís Sumarliðadóttir, 
Valgerður Sumarliðadóttir og Einar Brynjólfsson,  
hér samankomin á 40 ára afmæli Söngfélagsins vorið 2013 
ásamt Kolbrúnu Einarsdóttur núverandi formanni. 

 

 

 

 

 

 

Myndir úr starfi Skaftfellingafélagsins 
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