
Ágætu félagar. 
Eins og ykkur er mörgum kunnugt hefur fýlaveisla verið árviss 
viðburður til margra ára, en þar sem lítið var um fýl á hefð-
bundnum slóðum í Mýrdal síðastliðið sumar og ekki náðist að 
veiða það magn sem til þurfti, þá verður því miður að tilkynna 
að engin slík veisla verður þetta haustið hjá félaginu. 
 

Einar Klemenzson og Hrefna Finnbogadóttir í Presthúsum hafa 
nú um nokkurra ára skeið séð okkur fyrir fýl, en sjá sér ekki 
fært lengur til að verða við óskum okkar. Félagið færir þeim 
sínar bestu þakkir fyrir gott samstarf og góðan fýl. 
 

Vonandi tekst betur til næsta haust og hafa þegar verið gerðar 
ráðstafanir til að svo megi verða. 
 
Þar sem samkoma þessi fellur niður í ár hefur stjórn félagsins 
þegar hafið undirbúning að þorrablóti sem haldið verður í 
Skaftfellingabúð, laugardaginn 26. janúar 2008 og verður 
það nánar auglýst í fréttabréfi eftir áramót. 
 

 
 
 
 

 

 
           

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skaftfellingafélagið í Reykjavík  • Laugavegi 178  • 105 Reykjavík  •  Sími 553 9955 

Endursendist með upplýsingum um 
nýtt póstfang ef viðtakandi er fluttur 

Spil — Hornafjarðarmanni 

Efnt verður til spilakvölds í Hornafjarðar-
manna fimmtudaginn 15. nóvember 2007 
kl. 20:00 í Skaftfellingabúð. 
Albert Eymundsson og/eða Sigurpáll Ingi-
bergsson (núverandi Íslandsmeistari) 
kenna spilareglur og stjórna keppni. 
 

Boðið verður upp á léttar veitingar í hléi. 
Aðgangseyrir 800 kr. 
 

Fjölmennum og gerum kvöldið skemmtilegt 

Myndakvöld 

 2. tbl. október 2007 
 
 
• Frá stjórn 

Skaftfellingafélagsins 
 

 
• Kennsla og spil í 

Hornafjarðarmanna
í Skaftfellingabúð 
fimmtudag kl. 20:00 
15. nóvember 2007 

 
 
 
• Myndakvöld 

í Skaftfellingabúð 
fimmtudag kl. 20:00 

    22. nóvember 2007 
 
 
 
• Aðventustund 

í Skaftfellingabúð 
sunnudag, kl. 15:00 
 9. desember  2007 

 
 
 
• Söngfélagið 

í Skaftfellingabúð 
Söngæfingar  öll 
þriðjudagskvöld kl. 20 
 

 
• Sumarskálm 2007 

Guðrún Arnarsdóttir og 
Sigurlaug J Sigurðardóttir 
 

 
• Skálm 

Miðvikudaga kl. 19:30 
Laugardaga kl. 11:00 

Fimmtudaginn 22. nóvember verður fyrra 
myndakvöld vetrarins í Skaftfellingabúð og 
hefst kl. 20:00. 
 

Sýndar verða m.a. myndir af mannlífi úr 
Öræfum þær elstu frá um 1900. 
• Gamlar myndir frá Ara og Guðjóni Jónssonum 

og Helga Arasyni frá Fagurhólsmýri.  
Guðjón Jónsson og Jón Guðni Arason. 

• Gamlar myndir frá ættarmóti. 
Stefán Bjarnason og Gunnþóra Gunnarsdóttir. 

• Myndir frá Jakobi Guðlaugssyni. Fjöruferðir og 
fleiri myndir frá Skaftafelli, Skeiðarársandi og 
næsta nágrenni. 
Sigurður og/eða Heiðar Jakobssynir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þeir sem eiga í fórum sínum myndasöfn tengd 
Skaftafellssýslum eru hvattir til hafa samband við 
stjórnina. 
 
Aðgangur ókeypis. - Seldar verða léttar veitingar. 

Skaftfellingabúð 
Útleiga Skaftfellingabúðar er í umsjón  
Ingu Jónu Sigfúsdóttur s. 863 2087.

 
 
 
 
 
 

Njóttu haustsins á Hótel Klaustri 
Nú á haustmánuðum eru framundan heljarins 
matarveislur af ýmsum toga á Icelandairhotel 
Klaustri þar sem matreiðslumaðurinn fer létt 

með að töfra fram hvern réttinn á fætur 
öðrum. 

 

Villibráðarhlaðborð 
Laugardagskvöldin 3. nóvember,  

10. nóvember (uppselt), 17. nóvember 
(uppselt) og 24. nóvember verðum við með 
okkar margrómuðu villibráðarhlaðborð þar 

sem hlaðborðið svignar undan kræsingunum 
sem eru m.a.: 

Gæs, hreindýrapaté, reykt bleikja, grafinn 
sjóbirtingur, kofareyktur sjóbirtingur, grafin gæs, 
villibráðarpottréttur, villibráðarsúpa, lundi, súla, 
saltfiskréttir, rammvillt lamb, gæs, önd, hreindýr 

og fleira og fleira. 
Hrikalega góðir eftirréttir fylgja með  

Verð pr. mann með dansleik er kr. 6.250. 
 

Jólahlaðborð 
Laugardagskvöldin 1. desember og  

8. desember verðum við með jólahlaðborð á 
„rólegum og rjómantískum nótum“ með úrvali 

af girnilegum réttum s.s. Síld og síldarsalöt, 
reykt bleikja, grafinn sjóbirtingur, kofareyktur 
sjóbirtingur,  hangikjöt, hamborgarahryggur, 

purusteik, laufabrauð, jafningur, eplasalat, ris a la 
mande, creme brule, eplakaka og fleira nammi 

namm svo fátt eitt sé nefnt. 
Verð pr. mann er kr. 5.400. 

 
Á Hótel Klaustri tökum við vel á móti þér 

hvort sem þú ert að koma með hóp á árshátíð, 
gleðjast með starfsfélögum, saumaklúbbnum 

eða vinahópnum, halda upp á afmælið þitt 
eða láta dekra við þig og þína í mat og drukk. 

 

Gerum tilboð í hópa – og svo verða sérkjör á 
gistingu ofangreindar helgar í tengslum við 

veislur þessar. 
 

Hlökkum til að heyra frá ykkur. 
Starfsfólk Icelandairhotel Klaustri 

Sími 487 – 4900. 
Skaftfellingafélagið og Söngfélagið standa fyrir aðventustund  

sunnudaginn 9. desember 2007 
í Skaftfellingabúð, Laugavegi 178, kl. 15:00. 

Söngfélagið syngur nokkur jólalög, kaffiveitingar  
og gengið verður í kringum jólatré. 

Aðgangseyrir kr. 1000 
(frítt fyrir 17 ára og yngri) 

Netfangasöfnun 
Munið að senda inn netföng á 
skaftfellingar@simnet.is 

 
Einar Jónsson á Fagurhólsmýri við 
skipbrotsmannaskýlið á Skeiðarársandi 1. maí 1936. 

 



Skálmað verður áfram á... 
laugardagsmorgnum kl. 11 (2 klst.) 
 
 

27.10: Hvaleyrarvatn 
 3.11: Hveradalir v/Skíðaskálann 
  takið með smá nesti þar sem gangan gæti 

tekið lengri tíma en venja er og e.t.v. gæti 
hún fallið niður vegna veðurs. 

10.11: Mosfellsbær - Álafoss 
17.11: Heiðmörk – Furulundur 
24.11: Úlfarsfell v/skógrækt 
 1.12: Hvaleyrarvatn 
 8.12: Mosfellsbær - Álafoss 
15.12: Heiðmörk – Furulundur 
22.12: Úlfarsfell v/skógrækt - jólafrí 
29.12: Úlfarsfell v/skógrækt - jólafrí 
  2008 
 5.1: Heiðmörk – Furulundur 
 12.1: Mosfellsbær - Álafoss 
 19.1: Hvaleyrarvatn 
 26.1: Úlfarsfell v/skógrækt 
 
 

og á miðvikudögum kl. 19:30 (70 mín) 
frá Víkingsheimili 
(bílastæði við Lækjarás þjálfunarstofnun – Stjörnugróf 7) 
 
 
 

Miðvikudaginn 5. desember verður: 
Miðbæjarganga frá Hallgrímskirkju kl.18.30 

„Jólasveina- og skoðajólaljósaganga” í miðbæ, snarl 
á eftir ef okkur verður hleypt einhvers staðar inn. 

 

Brettið nú upp ermar, 
þið sem eruð alltaf á leið í skálmið... 

 
 

Nánari uppl. hjá Gunnu í síma 897 6382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skálm 

Stjórn Skaftfellingafélagsins 2007-2008
 

Skúli Oddsson, formaður 587 1799 864 3415 skuli.oddsson@umh.stjr.is 
Ármann Ó Sigurðsson 553 6156 693 7425 armann@verktaki.is 
Ingibjörg Ingimundardóttir 478 1570 862 3433 ingaingi@mi.is 
Svavar M. Sigurjónsson 564 0670 698 9053 svavar@teknik.is 
Stefán Bjarnason 565 3919 822 8895 stefan@seltjarnarnes.is 
Varamenn 

Guðrún B Jónsdóttir 587 3315 659 3315 gulla@straumur.net 
Helgi Pálsson 565 4818 899 4818 hpalsson@actavis.is 
Jón Rafnsson 551 2566 863 3177 jrbass@mmedia.is 

Sumarskálm 10. — 13. júlí 2007 í Mýrdal

Söngfélag Skaftfellinga hóf sitt 35. starfs-
ár þann 11. september sl. 
Fjölmargir Skaftfellingar og fólk úr fleiri 
héruðum landsins hefur átt góðar söng- 
og gleðistundir til lengri og skemmri 
tíma, sumir hverjir allt frá árinu 1973 
þegar kórinn var stofnaður. 
Violeta Smid hefur stjórnað kórnum 
farsællega síðastliðin 25 ár, en hún lét af 
því starfi í vor sem leið. Henni eru færðar 
alúðarþakkir fyrir eljusemi og góðar 
stundir. 
Í haust var ráðinn til Söngfélagsins nýr 
söngstjóri, Friðrik Vignir Stefánsson. 
Æfingar eru á þriðjudagskvöldum í vetur 
og hefjast kl. 20 í Skaftfellingabúð. 
Kórinn fer í æfingabúðir að Nesjavöllum 
helgina 10. og 11. nóvember næstkom-
andi, tekur þátt í aðventustund 
Skaftfellingafélagsins þann 9. desember 
og syngur fyrir vistmenn á tveimur deild-
um Landspítalans þann 11. desember. 
Nýir félagar eru ávallt velkomnir. 
Nánari upplýsingar veitir stjórn félagsins. 
 

Stjórn Söngfélagsins 2007-2008: 
Sigurlína S. Kristjánsdóttir      s. 862 6789 
Hákon J. Kristmundsson s. 821 2115 
Kjartan Kjartansson  s. 894 9488 
Sigurlaug J. Sigurðardóttir s. 891 7354 
Svandís P. Kristiansen s. 897 0956 
Þóra G. Ingimarsdóttir s. 898 2427 

Söngfélag Skaftfellinga 

Ágætu Skaftfellingar 
Við konur í Kvenfélagi Kirkjubæjarhrepps ætlum að bregða undir okkur betri fætinum og halda á vit burt-

floginna  sýslunga og selja þeim og öðrum heimabakaðar flatkökur (brauð) og jafnvel kleinur.  
Við verðum í Garðheimum 17. nóvember  nk. Vonumst til að sjá ykkur sem flest. 

Kvenfélagskonur 

Þetta var sjötta sumarið sem Skálmar storm-
uðu saman til íslenskra fjalla. Mýrdalurinn varð 
fyrir valinu að þessu sinni og eins og ætíð í 
okkar góðu göngum lék veðrið við okkur. Leið-
angursstjóri var Kristinn Kjartansson, enda oft 
búinn að minnast á fjöllin sín þar eystra. 
Höfðum við afnot af félagsheimilinu Eyrarlandi í 
Reynishverfi alla göngudagana. 
10. júlí  huldu smá þokuský efstu tinda í 
Mýrdalnum, en fyrsta daginn var skálmað á  

Reynisfjall. Gengið frá Eyrarlandi upp fyrir 
Reynisdal, upp úr Einbúaskarði og á Hnúkinn.  

 
 
Þaðan var farið fram eftir Reynisfjalli og horft 
af báðum brúnum, austan og vestan, yfir Vík 
og haldið fram yfir Hvassahraun, Hraunhól og 
fram á brún þar sem áður stóð Loranstöðin á 
Reynisfjalli, sem aflögð var upp úr 1970. 
Gaman var að horfa fram af brúninni niður í 
fjöruna og yfir Reynisdranga, Dyrhólaey og 
Hjörleifshöfða, svo langt sem skyggni leyfði. Þá 
var haldið norður eftir vesturbrúninni og horft 
yfir hið ægifagra Reynishverfi og komið niður 
hjá Tjarnarhamri. Fórum í skjól séra Jóns 
Steingrímssonar, skoðuðum stuðlaberg og hella 
við Reynisfjöru og eftir það stefnt að Eyrar-
landi. 
11. júlí rann upp með þokuslæðum á tindum 
svo breyta þurfti eilítið fyrri áformum um 
fjallgöngur. Völdum að fara á Hjörleifshöfða og 
fór sólin að skína þegar á leið. Gengum upp að 
Hjörleifshaugi og þaðan norðaustur þar til við 
fundum góðan "niðurgang" nálægt Miðbrekku-
hausum. Fylgdum síðan hamrabeltinu suður 
fyrir höfðann, gengum framhjá Kötlukletti sem 
barst með Kötluhlaupi 1918, er 10 km frá jökli 
og stendur 5 m upp úr sandi, ummál neðst er 
36 metrar. Komum að dranginum Lata  og 
áðum við Arnardrang. 

Skoðuðum hellinn "Gígargjá" við slysavarna-
skýlið og þaðan var stutt í bíla. Keyrðum eftir 
það upp að Hafursey og hring í kringum hana, 
sem virtist um 15 km langur. Þar mætti eyða 
góðum göngudegi.  
12. júlí var aftur á móti sólríkur frá morgni til 
kvölds. Ekið var upp á Fall, og þaðan gengið 
upp Gatnahraun, Sofndali inn á Heiðarheiði. 
Þaðan á Gæsatind, horft yfir Gæsavatn, að 
Ögmundarhöfði, Vatnstindi, Norðurgilshnaus, 
héldum svo inn undir Mosakamb. Sáum þar 
glitta í flugvélarflak sem nýlega kom undan 
jökli. Af Gæsatindi sást vel til Vestmannaeyja 
og austur á Öræfajökul. Gengið til baka og 
komið niður hjá Stóruheiði. Ógleymanlegur 
dagur með fegurð við hvert fótmál. Að kvöldi 
var glatt á hjalla, sögur sagðar, grillað og etið 
kjet undir ljúfum harmonikkuleik. 
13. júlí var einmuna blíða og hlýindin hvað 
mest. Þá átti eftir að fara á Höttu ofan Víkur. 
Gangan hófst við kirkjugarð, en þaðan var 
gengið vestan í Hrafnatindum, norður fyrir 
Höttu meðfram Grafargili og Víkurá, innundir 

 
 

Engigarð, upp úr Kjósum upp á Arnarstakks-
heiði, að Kennarafelli og horft norður yfir 
Heiðarvatn. Þar var einnig góð yfirsýn yfir 
göngusvæði gærdagsins. Þá hófst uppganga á 
Höttu (504m). Ægifegurð blasti við hvarvetna, 
Reynisfjall, Drangar og Dyrhólaey, austur á 
Mýrdalssand, inn á jökul og óralangt út á sjó. 
Gengum sem leið lá ofan af Höttu suður með 
Hrafnatindum og niður hjá Bratthól ofan 
kirkjugarðs. 
Sundferðir til Víkur voru ómissandi í lok hvers 
dags. Ógleymanlegir dagar voru á enda runnir 
og fóru göngugarpar að tínast heim á leið 
hinir ánægðustu.                   

 Gunna & Lauga    

Bræðurnir Kjartan og Kristinn á Gæsatindi 

Guðni, Kjartan, Guðrún, Steinunn, 
Kristín, Jóna, Lilja, Lauga, Bjarney, Ólafur. 

Á myndina vantar feðgana Kristin og Steinar 
Ljósm. Kristinn Kjartansson

Ljósm. GO 


