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Matur og menning úr héraði

Dagskrá

Sjá einnig á www.sofnasudurlandi.is
Þorbergssetur á Hala í Suðursveit
Opið hús laugardag og sunnudag frá 13- 17:00
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 14:00
Kynning á nýrri sýningu Söguslóð á Suðausturlandi
Kl. 15:00
Kaffihlaðborð
Sunnudagur 8. nóvember
Kl. 14:00
Sýning á nokkrum sérstökum munum Þórbergsseturs og
sögð saga þeirra. Þar má nefna trékross frá 1904,merki-leg
saga fjalhöggs sem hefur verið lengst inn í Hvannadal öldum saman, merkileg saga brodds sem notaður var síðast í göngu á Breiðamerkurjökli um 1930 og saga glerlistaverks máluðu af Nínu Tryggvadóttur o.fl.
Kl. 15:00
Kaffihlaðborð
Ókeypis á sýningar en kaffihlaðborð á 1000 kr.
Kirkjubæjarstofa á Kirkjubæjarklaustri
Föstudagur 6. nóvember
Kl. 21:00 23:00 Eldprestur í öðru ljósi. Opið hús hjá
Kirkjubæjarstofu Klausturvegi 2. Aðgangur ókeypis
Héraðsbókasafnið á Kirkjubæjarklaustri
Föstudagur 6. nóvember
Kl. 20:00-22:00 Opið hús hjá bókasafninu. Kaffi á könnunni og konfekt
á skálum. Ungir og aldnir lesa upp.

Kirkjubæjarstofa á Kirkjubæjarklaustri og Hótel Geirland
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 13:30
Kirkjubæjarstofa efnir til málþings um „Fornar byggðir
og þjóðtrú í Skaftárhreppi“ á Hótel Geirlandi.
Erindi flytja: Júlíana Þóra Magnúsdóttir þjóðfræðingur og
Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur.
kl. 15:00-17:00 Miðdagskaffi með þjóðlegum veitingum á Hótel Geirlandi.
Verð kr. 600.Félagsheimilið Kirkjuhvoll á Kirkjubæjarklaustri
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 16:00
Tónleikar í Félagsheimilinu Kirkjuhvoli.
Fram koma kirkjukór Prestsbakkakirkju,
Ásakórinn og kirkjukór Breiðabólsstaðarsóknar í
Fljótshlíð. Aðgangur ókeypis
Hótel Klaustur á Kirkjubæjarklaustri
Laugardagur 7. nóvember
Villibráðarhlaðborð á Icelandair hotel Klaustri. Boðið verður upp á villbráð í
sérflokki þar sem hráefni úr heimabyggð verða í öndvegi.
Verð pr. mann er 6.990.- borðpantanir í síma 487 4900. Lifandi tónlist.
Sértilboð á gistingu.

Múlakotsskóli á Síðu
Sunnudagur 8. nóvember
Kl.14:00
Múlakotsskóli á Síðu 100 ára. Afmælissamkoma þar
sem rifjað verður upp eitt og annað úr sögu skólahalds
og mannlífs í þessu merka húsi. Kaffiveitingar í boði
heimilisfólks í Múlakoti, afkomenda skólastjóra skólans.
Veitingastaðurinn Ströndin við Víkurskála
Laugardagurinn 8. nóvember
Kl. 20:00
Fýlaveisla Fýll var mikil búbót fyrir mörgum árum síðan
og étinn einu sinni í viku á sumum bæjum allan veturinn.
Í dag þykir þetta herramannsmatur og er mikil hátíð þegar
fjölskyldur og vinir koma saman til að snæða fýl. Fýlaveislan í Vík er einmitt
hugsuð til þess að fá fólk til að koma saman. Heimamenn, brottfluttir, vinir og
vandamenn hittast til að snæða fýl sem er sérstakt mýrdælskt fyrirbæri.
Fýllinn sem verður á borðum var veiddur og verkaður í byrjun september en
er svo búinn að liggja í salti síðan. Á borðum verður fýll, kartöflur og rófur
og mikið af smjöri, einnig verður í boði hangikjöt og uppstúfur til tilbreytingar.
Rammíslenskur og skaftfellskur forréttur verður í boði áður en Fýllinn verður
borin á borð. Þjóðþekktir skemmtikraftar stíga á svið og endað verður á
lifandi tónlist fram eftir nóttu. Miðaverð er 3,500,Miðapantanir í síma 487 1230
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Halldórskaffi í Vík
Föstudagur 6. nóvember
Kl. 18:00-00:02 Líf og fjör með óvæntum uppákomum.
Skógasafn
Opið alla daga kl. 11 – 16. Aðgangur ókeypis um safnahelgina
Fimmtudagur 5. nóvember
Kl. 10:30-16:00 Afmælismálþing Byggðasafnsins í Skógum
Í tilefni af 60 ára afmæli Byggðasafnsins í Skógum verður
haldið málþing í héraðsskólahúsinu í Skógum fimmtudaginn 5. nóvember og
hefst það kl. 10:30. Á málþinginu verður meðal annars farið yfir sögu safnsins
og framtíðarhorfur þess. Í beinu framhaldi af málþinginu verður Safnahelgi á
Suðurlandi formlega opnuð í Skógakaffi í Samgöngusafni.
Nánari upplýsingar og dagskrá: www.skogasafn.is . Skráning á málþingið í
síma 697 9986 eða á ragnhildur@hfsu.is. Lokadagur skráningar er mánu
dagurinn 2. nóvember 2009. Ekkert þátttökugjald er á málþinginu.
Kl. 16:30
Samgönguminjasafnið. Safnahelgi á Suðurlandi 2009
Formleg opnun. Tónlist og ávörp.
Veitingar frá Matarkistu Suðurlands.
Laugardagur 7. nóvember    
Kl. 12:00-16:00 Eldsmíði, silfursmíði
Kl. 12:30-13:00 Barnaleiðsögn með börnum fyrir börn
Kl. 13:30-15:30 Handverkssmiðja
Kl. 14:00-14:30 Leiðsögn með Þórði Tómassyni
Kl. 15:00-16:00 Sagnastund í Skógakaffi – Sögumaður Bjarni Harðar
Sunnudagur 8. nóvember
Kl. 12:00-14:00 Eldsmiður að störfum
Kl. 13:30-15:30 Morsekennsla – Radíóamatörar leika listir sínar
Kl. 14:00-14:30 Leiðsögn um fjarskiptasýningu - Siggi Harðar
Kl. 15:00-15:45 Tónleikar í Skógakirkju: Elísabet Hermundardóttir,
sópran; Organisti: Smári Ólason.
Skógarkaffi, Skógum
Opið laugardagur 7. nóvember og sunnudagur 8. nóvember
Kl. 12:00-16:00 Á boðstólum íslensk kjötsúpa, heimabakað kornbrauð úr
eyfellsku byggi og rjómapönnukökur í eftirrétt.Vöfflukaffi.
Sögusetrið á Hvolsvelli
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 14.00
Opnun sýningar á uppstoppuðum fuglum í eigu Bjarna E.
Sigurðssonar, Hanasetursins og Uppstoppuðubúðarinnar í
Ásgarði. Sýningin stendur nóvember og desember.
Hvollinn Hvolsvelli
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 20:00
Tónleikar í Hvolnum Hvolsvelli. Kvennakórinn Ljósbrá
með 20 ára afmælis- og útgáfutónleika.
Hótel Rangá
Villibráðarhátíð. Seljurótarsúpa með jarðsveppum - Silungur - Villt gæs
Dádýr - Heitt súkkulaði „fondant“ með kirsuberjaís.
Verð kr. 8.500.- pantanir í síma 487 5700
Handverkshúsið Hekla, Hella
Opið hús/heitt kaffi og nýbakaðir ástarpungar.
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 13:00-17:00 Ullarvinnsla og prjónakonur að störfum.
Sunnudagur 8. nóvember
Kl. 13:00-17:00 Endurunnir pappírspokar, bókagerð.
Bókasafn Hellu
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 14:00-15:00 Nemendur úr 7. bekk lesa úr nýjum bókum.
Söngur nemenda á unglingastigi. Heitt á könnunni.
Þykkvibær
1000 ára sveitaþorp - myndir af gömlum bæjarstöðum til sýnis meðfram
veginum. Verkefnið er styrkt af Menningarráði Suðurlands.
Þykkvabæjarkirkja
Sunnudagur 8. nóvember
Kl. 11:00
Messa, Guðbjörg Arnardóttir prestur.
Nýstofnaður Gospelkór Suðurlands syngur nokkur lög í
lok messunar, undir stjórn Maríönnu Másdóttur
Gallerí Smákot, Þykkvabær
Laugardagur 7. nóv og sunnudagur 8. nóv.
Kl. 12:00-16:00 Leir í hlutverki skála, stjaka, jólasveinar og epla.
Verið velkomin
Gallerý Kofi að Háfi 2; 7 km vestur af Þykkvabæ
Sunndagur 8. nóvember
Kl. 12:00-15:00 Kartöflusúpa og kaffi á könnunni. Þar er í boði
ýmiskonar glerverk, skartgripir og fleira efir Önnu G.
Þar verður einnig Saumastofa Jóku og saumað í ýmislegt á staðnum td.
hárhandklæði, handklæði, töskur og fl.

Safnahelgi á Suðurlandi
Þingborg í Flóahreppi
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 12:00-16:00 Opið hús í ullarvinnslu og handverkshúsi Þingborg
Kl. 14:00
Ertu í vandræðum með rokksnúruna þína.
Guðný Ingibjörg Einarsdóttir mættir á svæðið og verður
með sambland af sýnikennslu og fyrirlestri um íslenska
rokkinn og hvernig eigi að laga rokksnúruna.
Kl.15:45
Þjóðlagasveit Korka spilar nokkur lög.
Á efnaskrá Korku er þjóðlagatónlistfrá Íslandi, Írlandi,
Noregi og Mið-Evrópu. Má þar nefna íslenskar barnagælur, tvísöngslög og
sagnadansa auk annarra þekktra þjóðlaga, írskar melodíur, norsk víkingastef
og fjörlega miðaldatólist m.a. frá Frakklandi svo eitthvað sé nefnt. Hópurinn
mætir klæddur víkingaklæðum.
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Gamla Borg Grímsnesi
Menningarkvöld á Gömlu-Borg í Grímsnesi
Föstudaginn 6. nóvember
Kl. 20:30
Menningarþríeykið: Margrét, Ann-Helen og Skúli verða
hvert með sitt innlegg. Rammíslenskar veitingar á
boðstólum: kaffi, meðlæti og barinn opinn.
Dagskrá Menningarklasa uppsveita Árnessýslu þjófstartað
Menning uppsveitanna skoðuð frá þremur sjónarhornum
- Af vatni og fólki - mannlíf við Þingvallavatn á 20. öld
Margrét Sveinbjörnsdóttir frá Heiðarbæ segir frá undarlegu áhugamáli
sem á hug hennar allan
- Baðmenning og notkun handklæðisins
Ann-Helen Odberg, íþróttafræðingur á Laugarvatni, gluggar í gamla
kennsluhætti Íþróttaskólans – og býður upp á sýnikennslu
Tré og list listasmiðja Forsæti III, Flóahreppi
- Steinboginn í Brúará
Tré og list kynnir tréskurðalist og sérstakt handverk. Auk þess eru nú tvær Skúli Sæland, sagnfræðingur í Reykholti, rifjar upp sögu steinbogans
sýningar í gangi í Tré og list. Annarsvegar „Hennar fínasta púss“ sem sem Helga Jónsdóttir biskupsmaddama lét brjóta niður 1603
samanstendur af upphlutssettum, skyrtum, svuntum og slifsum. Þar er áhersla Hvern þyrstir ekki í að læra að þurrka sér með handklæði.
lögð á að sýna ótrúlega fjölbreytni í efnis- og litavali. Hinsvegar er sýning á
gömlum vefstól og íslenskum vefnaði. Oddný Kristjánsdóttir, klæðskeri frá Bókasafn Árborgar, Selfossi Austurvegur 2, 800 Selfossi
Þjóðbúningastofu sá um uppsetningu á sýningunum.
Nýjir lánþegar fá ókeypis bókasafnskort sem gildir fram að áramótum.
• Sögusýning í útlánasal, Bókasafn Árborgar, Selfossi, 1909-2009
Föstudagur 6. nóvember
• Nemendur af myndlistarbraut FSU mála myndir og tákn á súluna við
Kl. 13:00-18:00 Sýningin: „Hennar fínasta púss“ ásamt sýningu um
unglingadeildina undir stjórn Halls Karls Hinrikssonar myndlistarmanns
íslenskan vefnað
• Listagjáin. Tré og myndir. Hjónin Jóhanna Björnsdóttir og Erling Rafn
Laugardagur 7. nóvember
Ormsson eru með sameiginlega sýningu.   
Kl. 12:00-18:00 Sýningin: „Hennar fínasta púss“ ásamt sýningu um
• Sigríður Harðardóttir sýnir heklaðar japanskar Amigurumi fígúrur.
íslenskan vefnað
• Sólveig Lúðvíksdóttir sýnir í útlánasal handverk m.a. úr fiskibeinum og
Listakonan Sigga á Grund verður á staðnum frá kl 14:00
ull, unnið úr íslensku hráefni og vísar til íslenskrar þjóðmenningar.
Sunnudagur 8. nóvember
Norrænir fánar skreyta glugga enda er norræna vikan í beinu framhaldi af
Kl. 12:00-18:00 Sýningin; ,,Hennar fínasta púss“ ásamt sýningu um
safnahelginni. Minnst verður sérstaklega 150 ára árstíðar Knut Hamsun.   
íslenskan vefnað. Aðstandendur Þjóðbúningastofu verða
Í sögustund þriðjudaginn 10. nóv. kl. 14 verða lesnar norrænar barnasögur.
á staðnum frá kl 14:00. Aðgangur kr 500, frítt fyrir börn.
Bókasafn  Árborgar, Stokkseyri
Lestrarfélag Skeiða- og Gnúpverjahrepps Brautarholti
Gimli, Hafnargötu 1, 825 Stokkseyri
Laugardagur 7. nóvember
Fimmtudaginn 5. nóvember
13.00 -17.00 Bókamarkaður: margir titlar, bæði nýleg og eldri eintök,
Kl. 20:00-21:00 Dóttir og dótturdóttir Ragnheiðar Jónsdóttur rithöfundar
verða til sölu gegn vægu gjaldi.
frá Stokkseyri lesa upp úr verkum hennar og segja frá lífi
Ekki verður hægt að taka greiðslukort.
hennar og starfi. Sigrún Guðjónsdóttir myndlistamaður og
Ragnheiður Gestsdóttir rithöfundur segja frá. Norrænir fánar skreyta glugga
Skálholt
enda er norræna vikan í beinu framhaldi af safnahelginni.
Skálholtskirkja og sýningin í kjallaranum eru opin alla daga frá kl. 9:00.
Davíð Art Sigurðsson verður með myndlistarsýningu í Bókasafni Árborgar,
Aðgangur ókeypis um safnahelgi
Stokkseyri, frá 5. nóv. út mánuðinn. Hann sýnir landslagsmyndir.
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 20:30
Dagskrá í Skálholtskirkju í tali og tónum, helguð Jóni
Bókasafn  Árborgar, Eyrarbakka,
Arasyni og sonum hans en 7. nóvember er dánardægur
Túngötu 40, 820 Eyrarbakka
þeirra.
• Ný sýning í sýningarskáp bókasafnsins, „Hendur“.
Erindi: Jón Bjarnason organisti spilar á orgelið
• Mikið úrval af alls kyns matreiðslubókum til útlána, enda tekur
Sunginn náttsöngur.
matarklasi Suðurlands virkan þátt í Safnahelginni.
Gengið um safnið í kjallara kirkjunnar og um göngin.
Blysför að minnisvarða Jóns Arasonar.
Héraðsskjalasafn Árnesinga
Kaffi og heitt súkkulaði í Skálholtsskóla í boði staðarins, að göngu lokinni. Föstudagur 6. nóvember kl. 13:00-17:00
Sunnudagur 8. nóvember
Laugardagur 7. nóvember kl. 10:00-14:00
Kl. 13:00
Í Skálholtsskóla er sýningin „Endurreisn Skálholts“ opin
Konur og kvenfélög. Kvenfélög á Íslandi eiga sér langa og merka sögu. Félag
sunnudag frá . Skúli Sæland, höfundur sýningarinnar,
héraðsskjalavarða og Kvenfélagasamband Íslands hafa staðið að átaki um
verður á staðnum og leiðir gesti um sýninguna.
söfnun skjala kvenfélaga um land allt. Kvenfélög voru stofnuð í flestum
Kl. 14:00
Söguganga á Skálholtsstað undir leiðsögn heimamanna
hreppum sýslunnar, það fyrsta á Eyrarbakka 1888 og síðan koll af kolli fram
Kl. 15:00
Kaffihlaðborð í Skálholtsskóla
á miðja síðustu öld. Skjöl þeirra og skjöl kvennalistans á Selfossi verða til
sýnis á safninu og þau má einnig sjá á vef Norræna Skjaladagsins 2009 sem
Kaffi Klettur Reykholti
er samsýning skjalasafna á Norðurlöndum.
Dagskrá Prjónaseturs á Kaffi Kletti Reykholti á safnahelgi.
Laugardagur 7. nóvember
Hótel Selfoss
Kl 14:00 -17:00 Hulda Hákonardóttir markaðs og kynningarstjóri hjá Ístex Föstudagur 6. nóvember
segir frá íslensku ullinni, eiginleikum hennar og kynnir í Kl. 18:00-22:00 Sunnlenskt menningarkvöld í Hótel Selfossi
máli og myndum vinnsluferlið í spunaverksmiðju Ístex í Mosfellsbæ.
Tíska – tónlist – menning – list fyrir alla Sunnlendinga.
Allt til enda. Sigríður Jónsdóttir frá Arnarholti sýnir nytjahluti úr sinni eigu Ljósmyndasýning Maríu Katrínar Fernandez, Riverside SPA verður með
og segir frá tilurð þeirra, allt frá hugmyndum að frágangi. Allt sem þér TAX FREE af vörum, sérfræðingar frá Guerlain og Gosh á staðnum, Stofan
hugkvæmist, getur þú gert og allt sem þú gerir getur þú gert vel.
hársnyrtistofa kynnir það nýjasta í hárvörum og verður með glæsileg tilboð,
Um kvöldið: Svið og sönghefðir, sviðaveisla og sönghefðir að hætti Motivo sýnir íslenska hönnun og fleiri fyrirtæki og hönnuðir verða með
Klettsins.
skemmtilegar uppákomur ásamt frábærum tónlistaratriðum.
Sunnudagur 8. nóvember
Kl 14:00-17:00 Ranka í Kotinu sýnir ýmiskonar handverk.
Pakkhúsið - ungmennahúsið í Árborg
Þrjár raddir og Beatur flytja þjóðlega tónlist og kynna
Kvikmyndahátíðin Riff í Pakkhúsinu
lög af nýjum diski sem kemur út fyrir jólin.    
Föstudagur 6. nóvember
Kl. 20:00-22:00 Stúlkan / The Girl / Flickan; Leikstjóri Fredrik Edfeldt
Geysisstofa/Geysir
Hlaut verðlaun erlendra kvikmyndagagnrýnenda á Riff
Laugardagur 7. nóvember og sunnudagur 8. nóvember
Miðaverð 300 krónur. Hægt að greiða með greiðslukortum
Kl. 12:00-17:00 Geysisstofa opin. Aðgangur ókeypis
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 11:30-14:00 Alíslenskt hádegisverðarhlaðborð með sunnlensku ívafi
Kl. 15:00
Þrjár myndir hver um 50 mín
aðeins kr. 1.500 per pers. Frítt fyrir börn yngri en 8 ára.
• Farseðill til Parísar-Ticket to Paradise; Leikstj. Janus Metz
Kl. 14:00-14:30 Upplifun / hverasmakk við Strokk. Bjarki Hilmarsson,
• Ást í heimsendingu-Love on Delivery; Leikstj. Janus Metz
yfir matreiðslumeistari tekur vel á móti öllum á
• Umoja: Þorpið þar sem karlar eru bannaðir/
hverasvæðinum á þessum tíma.
Umoja: The Village where Men are Forbidden; Leikstjóri
Ný bakað hverabrauð smakkað með hversoðnum eggjum, síld, ísl. smjör og
Jean-Marc Sainclair & Jean Crousillac
Geysissnafs. Upplifunin er ókeypis.
Miðaverð 300 krónur. Hægt að greiða með greiðslukortum
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Sunnudagur 8. nóvember
Kl. 15:00-16:00 Barnasýning frítt inn
• Björninn kemur
• Rauði riddarinn
• Töfravatn
• Þegar eplin rúlla
• Ævintýraprinsessan
18:30-20:30
Verðlaunamynd, sigurvegari Riff sem hlaut Gyllta Lunda
Ég drap mömmu-I killed my mother, leikstj. Xavier Dolan
Miðaverð 300 krónur. Hægt að greiða með greiðslukortum
Kaffi krús Selfossi
Contry þema
Tilboð af countrymatseðli alla helgina
Einnig tilboð á kaffi, kökum, pönnukökum og vöfflum
Óvænt munu klaufar koma við og taka lagið alla daganna
Verið velkomin Kaffi Krús.
Vilbergs bakarí og kökuhús Selfossi
Hunangsspeltbrauð, spelteplakökur með jógúrt
Knarrarósviti
Laugardagur 7. nóvember .
kl. 14:00-16:00 Vitavörðurinn Sigurður Pálsson stendur vaktina,
ef veður leyfir.
Draugasetrið og Álfa- trölla- og norðurljósasafnið á Stokkseyri
Opnunartími Draugasetursins
Laugardagur 7. nóvember kl. 14:00-18:00.
Sunnudagur 8. nóvember kl. 14:00-18:00.
Opnunartími Álfa,- Trölla og norðurljósasafnsins
Laugardagur 7. nóvember kl. 14:00-18:00
Sunnudagur 8. nóvember kl. 13:00-18:00
Menningarmiðstöð Holmaröst Hafnargata 9 á Stokkseyri
Vinnustofa Gussa Hólmaröst 3. hæð
Föstudagur , laugardagur og sunnudagur 6.-8. nóvember
Kl. 14:00-18:00 Myndlistasýning. Gussi (Gunnar G. Gunnarsson) verður
með ný málverk til sýnis um safnahelgina 6-8. nóv.
og næstu tvær helgar á eftir 13.-15. nóv. og 20.-22. nóv.
Gallery Svartiklettur, 2.hæð
Föstudagur , laugardagur og sunnudagur 6.-8. nóvember
Kl. 14:00-18:00 Sýningar Málverk og Mosaic; Elfar og Þóra
Veiðisafnið á Stokkseyri
laugardagur 7. og sunnudagur 8. nóvember
Kl 11:00-18:00 Opið fyrir gesti.
Við Fjöruborðið á Stokkseyri
Sýning á málverkun eftir Ingu Hlöðversdóttir listmálara
Föstudagur 6. nóvember veitingahús opið frá kl. 18:00
laugardagur 7. og sunnudagur 8. nóvember,
veitingahús opið frá kl. 12:00. Uppl. og borðpantanir: 695 9588
Byggðasafn Árnesinga og Sjóminjasafnið á Eyrarbakka
Frítt verður inn á dagskrárliði safnanna
Húsið á Eyrarbakka
Föstudagur 6. nóvember
Kl. 18:00-21:30 Vasaljósaheimsókn. Húsið verður myrkrað og gestir skoða
safnið með vasaljósi. „Leikið á safninu“
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 14:00
Kot. Fyrirlestur Margrétar Hallmundsdóttir fornleifafræðings um uppgröft við Heklurætur. Heitt á könnunni.
Sunnudagur 8. nóvember
Kl. 14:00
Hver var Guðmunda Nielsen? Lýður Pálsson safnstjóri
fræðir gesti um þessa merku konu og samtíð hennar.
Nýsaumaður búningur Hússins í anda Guðmundu verður til sýnis. Kúmenkaffi
og bollur í boði. „Leikið á safninu“
Sjóminjasafnið á Eyrarbakka
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 16:00
Minjasýningin Ferjustaður kynnt.
Gengið úr Sjóminjasafninu í Beitingaskúrinn og
hann skoðaður í krók og kring.
Rauða húsið, Eyrarbakka
Rómantískur fjögurarétta kvöldverður víð kertaljós og lifandi undirleik
föstudags og laugardagskvöld á kr 5700,Pantanir í síma 483 3330 / 896 6850
Gónhóll á Eyrarbakka
Föstudagskvöld 6. nóvember
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Bæjarbóka- og byggðasafn Ölfuss
Samsýning og skapandi stemning í Ráðhúsi Ölfuss.
Lista- og handverksfólk í Ölfusi sýnir muni sína. Einnig er gestum boðið að
taka þátt í skapandi starfi.
Laugardagur 7. nóvember og sunnudagur 8. nóvember
kl. 13.00-17.00 Markaðstorg, grænmeti, sultur, mauk og kæfur í bland við Föstudagur 6. nóvember
kl. 20:00-22:00 Sýningaropnun þar sem boðið verður upp á
handverks- og nytjamarkað með jólalegu ívafi.
tónlistaratriði, kaffi og konfekt.
Krambúð, kaffihús og gisting.
Laugardagur 7. nóvember
Básaleiga í síma 842 2550 og annaarna@gmail.com
kl. 14:00-18:00 Sýning opin í Ráðhúsi. Allir geta tekið þátt í að búa
Gónhóll er með fjölskylduíbúðir fyrir þá sem vilja gista í vöggu
eitthvað til, t.d. tekið í prjóna, unnið að myndlist,
menningar á Suðurlandi.
botnað fyrriparta eða leira.
Ástarhreiður við sjóinn, tilboð á gistingu á Eyrarbakka 6. til 8. nóvember í
Tónlistaratriði og upplestur úr nýjum
tilefni af Safnahelginni. (Sólahringurinn á kr. 12.000. uppábúið rúm og
barna- og unglingabókum á heila tímanum.
handklæði.) Sími 898 1197.
Sunnudagur 8. nóvember
kl. 14:00-18:00 Sýning opin í Ráðhúsi. Allir geta tekið þátt í að skapa
Gallerí Regína á Eyrarbakka
í prjónahorni, myndlistarhorni, hagyrðingahorni eða
Laugardagur 7. nóvember og sunnudagur 8. nóvember
leirlistarhorni. Tónlistaratriði og upplestur úr nýjum
Kl. 13:00-17:00 Myndlist, glerlist, trélist, prjónalist og mikið úrval
barna- og unglingabókum á heila tímanum.
gjafavöru af ýmsu tagi. Jólastemming og heitt á
könnunni. Endalaust gaman á Eyrarbakka.
Kl. 20:00

Hagyrðingakvöld í umsjón Þórðar Helgasonar.
Myndlistarsýning - Þórdís Þórðardóttir sýnir olíumálverk

Vestmannaeyjar:

Listasafn Árnesinga
Opið fimmtudaga - sunnudaga kl. 12:00-18:00. Aðgangur ókeypis.
Veitingasala. Afþreying fyrir börnin.
Föstudagur 6. nóv. til sunnudags 8. nóv.
Kl. 12:00-18:00 Þræddir þræðir og Einu sinni er
Í gangi eru tvær sýningar sem kallast á. Það má segja
að önnur fjalli um handverk og myndlist á meðan hin
fjallar um handverk og hönnun, en umræður um mörk
lista og hönnunar lengi verið ofarlega á baugi.
Á sýningunni Þræddir þræðir eru verk eftir fjórar veflistakonur sem vinna
með þráðinn sem vettvang átaka, hvort heldur um mörk myndlistar eða
togstreitu milli kynja og pólitískra afla en ímyndir þráðarins birtast á ólíkan
hátt hjá fjórum kynslóðum. Sýningarstjóri er Inga Jónsdóttir og í sýningarskrá
ritar Úlfhildur Dagsdóttir, bókmenntafræðingur, en hún hefur einnig fengist
við myndlestur.
Sýningin Einu sinn er kemur frá Handverki og hönnun. Hugmyndin að henni
var að hvetja til nýsköpunar og vöruþróunar með því að stefna saman tveimur
ólíkum listamönnum. Þema sýningarinnar er „gamalt og nýtt“ og á sýningunni
má sjá fjölda nýrra og áhugaverðra nytjahluta sem unnir eru af þessum tólf
pörum.
Laugardagur 8. nóvember
Kl. 14:00-15:00 Náttúruvefurinn www.natturan.is „Græna Íslandskortið, Ísland og heimurinn í grænu ljósi“
Sýnd verða græn kort sem þróuð hafa verið víða um
heim auk þess sem vefútgáfa „Græna Íslandskortsins“
verður kynnt.
Tilgangur grænkortagerðar er að gera vistvæna kosti á sviði viðskipta,
menningar og ferðaþjónustu um allan heim sýnilegri og aðgengilegri.
Grænt Íslandskort/Green Map Iceland en samvinnuverkefni Náttúran.is,
fyrirtækis sem starfrækt er í Hveragerði, Land- og ferðamálafræðistofu
Háskóla Íslands og alþjóðlega verkefnisins Green Map System.
Kl. 15:00       	 Þráður eða lína – listasmiðja í teiknun.
Guðrún Tryggvadóttir myndlistarmaður með meiru
leiðbeinir gestum, efni á staðnum endurgjaldslaust
til afnota.
Sunnudagur 9. nóvember
Café María
Beikonvafður skötuselur úr Háadýpinu með lakkrísfroðu, ruccolasalati, Kl. 14:00-15:00 Náttúruvefurinn www.natturan.is kynning eins og daginn áður.
cilliolíu og koriander brauð crösti.
Ofnbakað lambafille með puru,og kókossýrópi rauðvínsgljá og soðkartöflu Kl. 15:00      	 Sýningarspjall á sunnudegi
Inga Jónsdóttir safnstjóri ræðir við gesti um sýningarnar
Kr. 3.850.-    Irish café og cocktail's á dekurverði
og skapar umræður um verkin og markmið sýninganna.    
Vilberg kökuhús
Bókasafnið í Hveragerði
Hunangsspeltbrauð, spelteplakökur með jógúrt
Föstudagur 7. nóvember
kl. 18:00
Myndlistarsýning Örvars Árdal Árnasonar og Péturs
Arnór bakari
Reynissonar. Sýningaropnun.
Vanilluhringir Bubbu frá Ekru (Ekra stóð við Urðaveg, fór undir hraun).
Örvar og Pétur verða á staðnum kl. 18-19.
Súkkulaðikökur Sissíar í Húsavík (Húsavík stóð við Urðaveg, fór undir
Laugardagur 8. nóvember
hraun).
Hálfmánar Erlu frá Brautarholti (Brautarholt stóð við Landagötu, fór undir Kl. 11:00-17:00 Safnið opið. Myndlistarsýning Örvars og Péturs.
Sunnudagur 9. nóvember.
hraun).
kl. 13:00-17:00 Safnið opið. Myndlistarsýning Örvars og Péturs
Bókasafn
Heilsustofnun NLFI, Hveragerði
Opið laugardag 12:00-18:00
Matsalur Heilsustofnunar
Fiska- og náttúrugripasafn
Fimmtudagur 5.-sunnudagur 8.nóvember
Opið laugardag og sunnudag 14:00-17:00
Kl. 11:45-12:45 Girnilegur grænmetishádegisverður alla daga,
Byggðasafn - Pálsstofa
Kr. 1.350,- pr.mann ½ gjald fyrir 7-12ára
Opið laugardag og sunnudag kl. 14:00-17:00
Kl. 18:15-19:15 Léttur kvöldverður
Sjóminjasafn Þórðar Rafns
Kr. 1.250,- pr. Mann ½ gjald fyrir 7-12 ára
Opið sunnudag kl. 15:00-17:00
Eyjabúð Sýning og markaður Berglindar og Siggu
Sundlaug - Baðhúsið Kjarnalundur
opið fimmtud. kl. 14:00-18:00, föstudag 14:00-23:00,
Laugardagur 7. nóv og Sunnudagur 8. nóv
laugardag og sunndag 14:00-18:00
Kl.10:00-17:30 Innilaug, útilaug, heitir pottar, nuddpottar, víxlböð,
  
sauna og vatnsgufa. 50% afsláttur fyrir alla gesti

Safnahelgin í Eyjum
Fimmtudagur 5. nóvember
Kl. 14.00
Eyjabúð. Glerlist og fatahönnun
Opnun á sýningu og markaði
Berglind Kristjáns og Sigga Te..
Föstudagur 6. nóvember
Kl. 17.00
Stafkirkjan. Formleg setning, flautusveit Védísar
Kl. 18.00
Safnahús. Opnun Pálsstofu Steingrímssonar á
Byggðasafni.
Kl. 21.00
Kiwanis. Skarfar - einstök aðlögun.
Frumsýning á nýrri heimildarmynd Páls Steingrímssonar
Kl. 21.00
Todmobile tónleikar í Höllinni
Laugardagur 7. nóvember
Kl. 14.00
Safnahús – bókasafn. Kynning á nýjum bókum.
Viktor Arnar Ingólfsson - Sólstjakar
Jón Kalman Stefánsson - Harmur englanna
Ottar Norðfjörð - Paradísarborgin
Safnahús - skjalasafn: Skjöl og bækur um sögu
kvenfélaga á Íslandi
Kl. 16.00
Bethel. Afmælistónleikar Lúðrasveitar Vestmannaeyja
Kl. 20.00
Fiska- og náttúrgripasafn.
Ingi Tómas Björnsson.
Ferðir um Ísland í máli og myndum
Kl. 21.00
Herjólfsbær
Magnús Eiríksson tónlistarmaður kynnir nýja bók sína.
„Reyndu aftur”
Jóna Ingibjörg Jónsdóttir kynnir og ræðir nýja bók sína:
Kynlíf - heilbrigði, ást og erótík.
Magnús Eiríks og band á Vulcano Café síðar um kvöldið
Kl. 00.00
Todmobile dansleikur í Höllinni
Sunnudagur 8. nóvember
Kl. 15:00-17:00 Sjóminjasafn Þórðar Rafns: Dala - Rafn Flötum
Kl. 18.00
Bæjarleikhús. Heimsmethafinn í vitanum.
Heimildarmynd Jóns Karls Helgasonar um Stórhöfðavita.
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Minningarherbergi Jónasar Kristjánssonar læknis – opin
Föstudagur 6. nóvember: Kl. 15:00-16:00
Laugardagur 7. nóv. og Sunnudagur 8. nóv.: Kl.13:00-15:00
Jónas Kristjánsson (f.1870) var langt á undan sinni samtíð og barðist fyrir
heilbrigðum lífsháttum landsmanna. Heilsustofnun er uppskera baráttu
þessa mikla atorku- og hugsjónamanns, en draumur hans rættist þegar
Heilsuhælið var formlega opnað 1955. Jónas lagði sín lóð á vogarskálarnar
í því skyni að gera fólki ljóst að heilsuna beri að virða og öllum sé skylt að
líta í eigin barm og tileinka sér einkunnarorð Náttúrulækningafélags
Íslands: „Berum ábyrgð á eigin heilsu“. Minningarherbergi Jónasar
hefur staðið óbreytt frá því að Jónas lést 3. apríl 1960, en þar bjó hann
síðustu ár ævi sinnar.

DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Hellisheiðarvirkjun
Kl. 09:00-18:00 Hellisheiðarvirkjun er opin frá alla daga vikunnar.
Í tilefni Safnahelgar á Suðurlandi 6. – 8. nóvember verður
boðið upp á fjölbreytta dagskrá í virkjuninni.
Föstudagskvöldið 6. nóvember
Kl. 20:00          Kolviðarhólsdagar, frásagnir um lífið á Hólnum á
árum áður. Einnig verða ljósmyndir og gamlir munir frá
Kolviðarhól til sýnis.
Samgöngur og sagnir um Kolviðarhól. Þór Vigfússon sagnfræðingur heldur
fyrirlestur um Kolviðarhól og samgöngur yfir Hellisheiði á fyrri tímum.
Kynning á Skjálfta og Móra frá brugghúsinu Ölvisholti
Laugardagur 8. nóvember
Ljósmyndir og gamlir munir frá Kolviðarhól til sýnis.
Leiðsögn um virkjunina.

Sunnudagur 9. nóvember
Ljósmyndir og gamlir munir frá Kolviðarhól til sýnis.
Leiðsögn um virkjunina.
Kl. 14:00-15:30 Gönguferð. Gengið frá virkjun og inn í Dauðadal.
Þaðan gengið upp á Hádegishnjúk og að skíðastökkpalli
við Búastein. Sagt frá Hellisheiðarvirkjun og
Kolviðarhólssvæðinu. Gönguferð þessi er dálítið erfið,
gengið er upp brattar hlíðar og tekur gangan ca. 1,5 klst.
Kl. 16:00-17:30 Gönguferð. Gengið frá virkjun og inn í Dauðadal.
Þaðan gengið upp á Hádegishnjúk og að skíðastökkpalli.
Sagt frá Hellisheiðarvirkjun og Kolviðarhólssvæðinu á
fyrri tímum. Gönguferð þessi er dálítið erfið, gengið er
upp brattar hlíðar og tekur gangan ca. 1,5 klst.

Svo hollt og gott fyrir alla að
upplifa og njóta
Ásborg Arnþórsdóttir,ferðamálafulltrúi uppsveita Árnes
sýslu situr í verkefnisstjórn
safnahelgarinnar. Hún hefur
mikla reynslu af skiplagi ýmissa
viðburða og hlakkar mikið til
helgarinnar.
Hún
svaraði
nokkrum spurningum af því
tilefni.

Allir vilja vera með
Dorothee Lubecki, menningar
fulltrúi Suðurlands er allt í öllu
verðandi safnahelgina enda er
hún framkvæmdastjóri helgar
innar og hefur séð um að setja
saman dagskrána í samráði við
verkefnisstjórn helgarinnar.
Dorothee, sem er frá Þýska
landi, er búsett á Löngumýri á
Skeiðum. Hún hefur starfað,
sem menningarfulltrúi Suður
lands síðustu þrjú ár en þar áður
starfaði hún sem ferðamálafulltrúi
á Vestfjörðum í 11 ár.

Margt skemmtilegt í boði
„Það hefur náðst mjög góð
stemmning fyrir safnahelginni
og allir vilja vera með. Helgin í
fyrra sýndi okkur hvað við
eigum frábært fólk á Suðurlandi,

„Það er svo hollt og gott fyrir
alla að upplifa og njóta, við
verðum miklu betri og hressari á
eftir að öllu leiti. Dagskráin er
svo fjölbreytt að það getur hver
einasti maður fundið eitthvað
við sitt hæfi.
Þarna gefst
tækifæri fyrir fjölskyldur að
skemmta sér saman og svo er
kjörið að bjóða með sér
gestum.“

Hvað skoðun hefur þú á
þessari helgi og hvað finnst
þér almennt um að það sé
verið að halda sérstaka helgi
með öllum þessum uppá
komum?

Hátíðin vex frá ári til árs
„Við viljum þjappa menn
ingarfrumröðum á Suðurlandi
saman og vekja athygli á öllu
því góðu sem er í boði á svæðinu.
Þetta verkefni gerir hvern og
einn og svæðið í heild sinni
mjög sýnilegt og skapar sam
kennd, hvetur til samstarfs og
verður vonandi til þess að hátíðin
vaxi frá ári til árs,“ sagði
Dorothee þegar hún var spurð
um tilgang safnahelgarinnar en
þetta er annað árið í röð, sem
hún er haldin. Nú er Höfn í
Hornafirði með í fyrsta skipti en
sveitarfélagið er innan samtaka
Sunnlenskra sveitarfélaga.

Af hverju ætti fólk að taka
þátt í helginni?

Dorothee Lubecki,
menningarfulltrúi Suðurlands og
framkvæmdastjóri safnahelgar
Suðurlands 2009.

sem vinnur í kringum söfnin og
veitingastaðina. Ég hvet að
sjálfsögðu alla til að taka þátt í
helginni því það er svo margt
skemmtilegt í boði, sem mun
koma heimamönnum og öðrum
gestum á óvart. Er ekki upplagt
að eyða helginni í ævintýraferð
um Suðurland og fá að sjá, prófa
og smakka það besta sem við
höfum upp á að bjóða og
skemmta sér í leiðinni? Ég hvet
fólk til að taka þessa helgi frá
hjá sér, það verður engin svikin
af því,“ sagði Dorothee að
lokum.

Menningarráð

„Mér finnst mjög jákvætt og
skemmtilegt að halda svona
viðburðahelgi. Þetta hjálpar til
við að vekja athygli á þeirri
óendanlega fjölbreyttu menn
ingu sem blómstrar á svæðinu
öllu. Hér er mikið af frábæru
fólki að gera góða hluti á
vettvangi menningar, sem íbúar
og gestir njóta svo góðs af. Það
hefur aldrei verið mikilvægara
en einmitt nú að koma saman og
njóta samveru og upplífa, fólk
hefur mikla þörf fyrir það. Svo
er samvinnan svo holl hún
þjappar mönnum saman, sem
aftur styrkir svæðið.“
Hverju skilar svona helgi
að þínu mati?
„Svona helgi getur gefið
mikið af sér þegar vel tekst til.
Við erum gjarnan að líta inn á
við núna og til baka, fólk er að
spá í fyrir hvað Ísland stendur í
raun og veru. Mörg svör við
þeirri
spurningu
felast
tvímælalaust í menningu okkar
og sögu og við getum verið stolt
af því.
Upp úr svona

Suðurlands

Hvernig ætlar þú að eyða
helginni og hvað finnst þér
mest spennandi í dagskrá
hennar?
Ásborg Arnþórsdóttir,
ferðamálafulltrúi uppsveita
Árnessýslu.

samstarfsverkefnum spretta líka
alltaf nýjar hugmyndir og þetta
eflir samstöðu.
Safnahelgin
vekur athygli, heimamenn verða
meðvitaðir og gestir koma
aftur.“
Nú er ástandið eins og það er
í þjóðfélaginu. Hefur það
ekkert dregið úr því að fólk og
fyrirtæki vilji vera með í
helginni?
„Nei, þvert á móti ástandið
hefur einmitt hleypt miklum
krafti í fólk, það er reyndar mín
upplifun allt þetta ár. Menn hafa
spýtt í lófana og ákveðið að
sækja á brattann, ekkert
uppgjafarhljóð að finna aðeins
ótrúlegt hugmyndaríki og elja.
Enda leyfi ég mér að segja að
þetta er besta ferðasumar á okkar
svæði frá landnámi.“

Samtök
safna
á Suðurlandi

„Eins og á síðasta ári verð ég
á ferðinni með fjölskyldunni og
við tökum þátt í sem flestu.
Það er erfitt að gera upp á milli,
enda allt áhugavert, þannig að
þátttakan takmarkast bara af
tíma og vegalengdum. Ég ætla
að vera
á Skógasafni við
opnunina, afmæli safnsins er
merkur áfangi. Svo ætla ég að
fara á Gömlu-Borg og læra að
þurrka mér með handklæði og
hlusta á sögur.
Við heimsækjum örugglega
söfnin við ströndina t.d. finnst
mér
vasaljósaheimsókn
á
Byggðasafnið spennandi, ásamt
fróðlegum fyrirlestrum um ýmis
efni.
Myndlistasýning og
myndasýning verða líka
á
óskalista hjá okkur ásamt
sögugöngu. Einhvers staðar inn
á milli smakkar maður svo á
gómsætum
veitingum
úr
heimabyggð því mörg veitinga
hús bjóða upp á slíkt í tilefni
helgarinnar,“ sagði Ásborg að
lokum.

