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Handraðinn við Víkurbraut
Föstudagur 4. nóvember 
Kl. 11:00 – 18:00. Handverk frá heimafólki til sölu.
Laugardagur og sunnudagur 5.og 6. nóvember 
Kl. 11:00 – 16:00 Handverk frá heimafólki til sölu.

Huldusteinn, steinasafn við Hafnarbraut
Laugardagur 5. nóvember opið frá kl. 13:00 – 17:00

Gamlabúð Byggðarsafn við Hafnarbraut
Laugardagur 5. nóvember
Kl. 13:00 – 16:00 glaumur og gleði í Gömlubúð 

Frítt er á alla viðburði á Höfn

Múlakotsskóli á Síðu
Föstudagur 4. nóvember
Kl. 20:30-22:00  Opið hús í Múlakotsskóla og heitt á 
könnunni.

Félagsheimilið Kirkjuhvoll á Kirkjubæjarklaustri 
Laugardagur 5. nóvember
Kl. 16:00-18:00  Opið í Skaftárstofu, myndir á tjaldi og 
blaðað í bókum. 

Veitingastaðurinn Ströndin við Víkurskála
Laugardagur 5. nóvember 
kl. 20:00  Fýlaveisla. Fýll var áður mikil búbót. Í dag 
er hátíð þegar fjölskyldur og vinir koma saman að 
snæða fýl. Fýlaveislan er hugsuð til að fá 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 
hangikjöt og uppstúfur til tilbreytingar.
Miðapantanir og upplýsingar í síma 896 0360, elias@
strondin.is, www. http://strondin.is/

Skógasafn
Laugardagur  og sunnudagur 5.-6. nóvember. 
kl. 11:00-16:00 Byggðasafnið og Samgöngusafnið 
eru opin. Aðgangur ókeypis.
skogasafn@skogasafn.is, www.skogasafn.is

Safnahelgi á Suðurlandi 
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4. - 6. nóvember 2011
Matur og menning úr héraði

OpnunarHátíð
SaFnaHeLGar

unDIr eYJaFJÖLLuM

Gestastofan Þorvaldseyri
Laugardagur  og sunnudagur 5.-6. nóvember. 
kl: 10:00 – 17:00 Gestastofan verður opin, þar sem 
m.a. er sýning um gosið í Eyjafjallajökli 2010 og 20 
mín. löng kvikmynd um gosið og lífið á bænum. Í 
tilefni safnahelgar er aðgangur 500 kr.  Ýmsar vörur til 
sölu beint frá býli, s.s. bygg, hveiti, morgunkorn, sápur 
og nuddolíur úr repjuolíunni.
 info@icelanderupts.is, www.icelanderupts.is

Gamla Fjósið Steinum 
Laugardagur 5. nóvember
 kl. 11:00 til 23:00 Opið hús - Myndlistasýning
Gamla fjósið  verður opið.  Myndlistasýning með 
verkum Ásmundar Friðrikssonar af þekktum Vest
manna eyingum. Veitingar af matseðli   Kaffi, kökur, 
nautakjöt og fiskur dagsins.  Sími  697 9202 og 487 
7788, Netfang: oldcowhouse@gmail.com, 

Mikligarður við bryggjuna
Laugardagur 5. nóvember 
Kl. 13:00 – 18:00 Opin vinnustofa. Eyrún Axelsdóttir 
listakona sýnir sitt lítið af hverju, m.a. olíumyndir, 
vatnslitamyndir, kort úr endurunnum pappír og þæfð 
blóm og epli. Gott í gogginn og spjall. 

Kaffihornið 
Föstudagur-sunnudagur 4 – 6. nóvember 
Kl. 13:00 – 18:00 Guðrún Ingólfsdóttir listakona: 
Fjarlægð af landi
Landslagsmyndir, allar málaðar í akríl.

Hleinin í pakkhúsinu
Laugardagur 5. nóvember 
Kl. 13:00 – 16:00 Guðrún Ingólfsdóttir listakona: 
Náttúra.
Leikið sér með form úr náttúrunni og sett á striga. 

prjónakaffi í nýheimum
Laugardagurinn 5. nóvember
Kl. 13:00 – 16:00. Prjónakaffi á Bókasafninu og heitt á 
könnunni.

Kaffihornið kaffihús
Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóvember 
Kl. 14:00 – 16:00 Kaffihornið við Hafnarbraut.
Kaffihlaðborð fyrir alla fjölskylduna

pakkhúsið við bryggjuna
Laugardagur 5. nóvember
Kl. 13:00– 16:00 Notaleg kaffihúsastemning.
Kl 14:00 – 15:30 Hljómsveit leikur létt lög á milli.

HÖFn í HOrnaFIrðI
KIrKJuBÆJarKLauStur

VíK í MÝrDaL

Sögusetrinu Hvolsvelli
Fimmtudaginn 3. nóvember  kl. 16:30

 
að afloknu Geopark málþingi, opnar 
Dorothee Lubecki, menningarfulltrúi 
Suðurlands Safnahelgi á Suðurlandi.
Flutt verða ávörp og tónlistaratriði og 
boðið upp á léttar veitingar.

Geymið frammá 

næstu helgi
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Sigurjónssonar, eldgosa og veðurfarsmyndir
Laugardagur 5. nóvember 
kl. 13:00-18:00 Ljósmyndasýning Ólafs Sigurjóns
sonar. Listakonan Sigga á Grund og Ólafur verða á 
staðnum og kynna handverk sitt.
Sunnudagur 6. nóvember 
kl. 13:00-18:00 Ljósmyndasýning Ólafs Sigurjóns
sonar. Aðgangseyrir kr. 500, frítt fyrir börn.
Sími 486 3335.

 
Skálholtskirkja og safnið í kjallaranum eru opin alla 
daga frá kl. 9:00.
Gestastofan opin alla daga frá kl. 10:00.
Aðgangur ókeypis um safnahelgi.

Laugardagur 5. nóvember
Kl. 20:30  Dagskrá í Skálholtskirkju í tali og tónum, 
helguð Jóni Arasyni og sonum hans en 7. nóvember er 
dánardægur þeirra.
Erindi um Jón Arason
Jón Bjarnason organisti spilar á orgelið
Að dagskrá lokinni verður gengið í safnið í kjallara 
kirkjunnar og um göngin. Blysför að minnisvarða Jóns 
Arasonar. Kaffi og heitt súkkulaði í Skálholtsskóla í 
boði staðarins, að göngu lokinni.

Sunnudagur 6. nóvember
Kl. 14:00 Guðsþjónusta í Skáholtskirkju.
Kl. 15:00 Söguganga á Skálholtsstað undir leiðsögn 
heimamanna. Kaffihlaðborð í Skálholtsskóla að göngu 
lokinni.

Kertasmiðjan, Brautarholti.
Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóvember
Kl. 12:00-16:00 Kertasmiðjan. Hvað er notalegra en 
kertaljós á vetrarkvöldum? Í tilefni safnahelgarinnar 
mun Kertasmiðjan veita 10 % afslátt af kertum. Einnig 
geta gestir fengið að spreyta sig í kertagerð gegn vægu 
gjaldi. Verið velkomin!

Félagsheimilið á Flúðum
Laugardagur 5. nóvember 
kl. 13:00-17:00  Safnarasýning upplits. Framlag 
Upplits til Safnahelgar á Suðurlandi er safnarasýning.  
Þar munu safnarar sýna smá jafnt sem stærri einkasöfn 
sem sjaldan koma fyrir sjónir almennings. Má þar 
nefna agnarsmá bollastell og vínflöskur, 
þjóðbúningadúkkur, norska sardínumiða, uglur og aðra 
fugla.

 
Sólheimum Hrunamannahreppi, 

6 km frá Flúðum
Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóvember 
Kl. 13:00-17:00 Samansafnið.
Samansafn ýmissa hluta úr öllum áttum, á öllum aldri, 
tengdum búskap, heimilishaldi og bílum. 
Símar: 4866590 / 8658761. Aðganseyrir 500 kr. í tilefni 
safnahelgarinnar en frítt fyrir börn.

Bjarkarhóll reykholti
Föstudagurinn 4. nóvember 
Kl. 12:00-21:00 Húsið opið
Bók fyrir bók, bókaskiptimarkaður verður opnaður og 
verður svo opin framvegis. 
Opnuð málverkasýning 
Samsýning listakvennanna: Sigrúnar Hjálmtýrsdóttur 
(Diddú) óperusöngkonu; Ólafíu Hrönn Jónsdóttur, 
leikkonu; Signýar Sæmundsdóttur, óperusöngkonu; 
Svanhvítar Valgeirsdóttur, förðunarkennara.
Kl. 20:30  heldur Bjarni Harðarson bóksali bóka-
uppboð á sérstökum bókum og segir skondnar sögur úr 
Tungunum. Sigríður Jónsdóttir frá Arnarholti kynnir og 
áritar nýútkomna ljóðabók sína, Kanill.

Laugardagurinn 5. nóvember 
Handverksmarkaður, 5 handverkskonur sýna og 
selja handverk. 

SKáLHOLt

 Safnahelgi á Suðurlandi           sunnanmenning.is
Kl. 12:00-18:00 Bókaskiptimarkaður 
Kl.14:00  Kennsla í handgerðu jólaskrauti, út-
saumað, heklað og prjónað.
Kl.16:00  Sultukeppni. Þátttakendur skrái sig í síma 
587 6655.

Sunnudagurinn 6. nóvember
Kl. 12:00-18:00 Bókaskiptimarkaður 
Kl. 14:00-20:00  Listakonurnar taka á móti gestum 
á málverkasýninguna sína. Tónlistaruppákoma.

Café Mika
Föstudagur-sunnudagur 4.-6.nóvember
Kl. 10:00-21:00 Okkar fræga Humarsúpa og nýbakað 
brauð á tilboði alla helgina Verðum líka með okkar 
hefðbundna matseðil í boði.  Borðapantanir í síma 896 
6540.  

Kaffi Klettur 
Reykholti

Föstudagur 4. nóvember 
Kl. 21:30 Drengjakór Hafnarfjarðar, söngur, sögur og 
kveðskapur
Sunnudagur 6. nóvember  
Kl 15:00 Sunnudagskaffið „Segðu mér sögu“  
Tilboð á matseðli alla helgina.
Símar 4861310 og 847 5057.

reykholt hesthúsahverfi
Laugardag og sunnudagur 5. og 6. nóvember
kl. 11:00-17:00 „Myndlist í hesthúsi“ vinnustofa 
Sigurlínu Kristinsdóttur í hesthúsahverfinu í Reykholti 
verður. Þar eru til sýnis og sölu myndir og listmunir 
sem tengjast íslenska hestinum.  Þar er einnig mynd
listar horn fyrir börn, litir, penslar, blöð og hestamyndir 
til að lita. Símar 695 1541 og 690 9716.

Gullkistan, dvalarstaður fyrir skapandi fólk, 
Eyvindartungu 

Laugardagur 5. nóvember  
14:00-17:00 Leitin að gullinu. Gullkistan býður 
heimamenn og aðra gesti velkomna til að skoða 
aðstöðuna í Eyvindartungu.Til sýnis verða teikningar 
og skissur frá námskeiði sem haldið var í september. 
Þar var unnið að því að gera teiknimyndasögu útfrá 
þjóðsögunni um Gullkistuna á Miðdalsfjalli. Einnig 
verða til sýnis nokkur verk eftir listamenn sem hafa 
dvalið á Gullkistunni frá stofnun vorið 2009.  
Námskeið sem Gullkistan heldur í vetur verða kynnt. 
Símar 6990700 / 8924410  www.gullkistan.is

Bókasafn árborgar, 
Austurvegur 2, 800 Selfossi  

Laugardagur 5. nóvember
Kl. 11:00-17:00 Skósýningin „Á gangi gegnum lífið; 
skór og aftur skór“ er opin í anddyri bókasafnis. 
Í listagjánni verður handverkssýning með jólaþema frá 
konum í Árborg. 
Kl. 11:00 Samstarf Listasafns árnesinga og Bóka-
safna árborgar kynnt.
Bókasafn Árborgar á Selfossi og Listasafn Árnesinga 
hefja samstarf um kynningu á myndlist fyrir yngri 
kynslóðina. Nokkur verk verða hengd upp í barnadeild 
bókasafnsins ásamt umjöllun á skiljanlegu máli fyrir 
börn. Einnig geta þau leyst þrautir og farið í leiki tengda 

Sögusetrið Hvolsvelli 
Laugardagur  og sunnudagur 5.-6. nóvember. 
Kl. 10:00-17:00 Opið hús. Frítt inn fyrir alla.
njala@njala.is, www.njala.is 

Hvollinn, Hvolsvelli
Föstudaginn 4. nóvember 
Kl. 20:30 Tónleikar með kvennakórnum Ljósbrá auk 
góðra gesta.  Létt og skemmtilegt prógram. Uppl. og 
miðapantanir í síma 868 2543 eða omargret@simnet.is 

Hótel Hvolsvöllur 
Laugardagur 5. nóvember
Kl. 21:00 tónleikar. Þeir sem spila eru GRM. Þrjár 
stjörnur. Gylfi Ægisson; Megas; Rúnar Þór. Miðaverð 
kr. 2.000. Pantanir: 487 8050. 

Sunnlenski Sveitamarkaðurinn á Hvolsvelli 
opið alla daga frá klukkan 12 til 18

Laugardagur 5. nóvember 
Kl. 10:00-18:00 Jólamarkaður, opið þann dag  
kynning á Fossís og Humarsúpu, krem úr íslenskum 
lækninga jurtum, Söluborð með ull, silki, loðskinni, 
trémunum og skartgripum. Blómaskreytingar gerðar á 
staðnum. Kökubasar frá kvenfélaginu Eygló 
VEyjafjöllum,  
Kl. 15:00 tískusýning , aðrar uppákomur auglystar 
síðar, Alltaf að koma meira handverk í hús, sími 483 
3062.

Föstudagur 4. nóvember
Kl. 20:00 Ljósmyndasýning, guðsþjónusta og tónlist.
Gamlar bæjarmyndir við afleggjara heim að bæjum 
verða upplýstar með kyndlum. Létt guðsþjónusta hjá sr 
Guðbjörgu Arnarsdóttur í Þykkvabæjarkirkju. Ungir 
tónlistarmenn úr Þykkvabæ flytja tónlist. 
Sími 849 3677  

Gamla Þingborg
Búbót

Föstudag, laugardag og sunnudag 4.-6. nóvember.
kl. 13:00-18:00 Verslunin Búbót í GömluÞingborg 
Flóahreppi er bændaverslun. Boðið er uppá uppruna
merktar matvörur og eru þær sóttar eins skammt og 
mögulegt er. Guðbjörg Jónsdóttir 693 6864 
guggabondi@emax.is, 

ullarvinnslan
Gamla Þingborg

Föstudag, laugardag og sunnudag 4.-6. nóvember.
Kl. 13:00-18:00  Sýning á jurtalituðu bandi. 
Ásthildur og Dóra verða með eitthvað spennandi í 
pottunum á laugar deginum. Tilboð verður á jurtalituðu 
bandi. Ásthildur Magnúsdóttir, tildamagg@me.com

Þingborg 
Laugardagur 5. nóvember 
Kl. 21:00 tónleikar - Helgi Björns og reiðmenn 
vindanna. Húsið opnar kl. 20:30 aðgangseyrir kr. 
3.500. Miðapantanir í síma 691 7082. 

tré og list Forsæti III
Föstudagur 4. nóvember. 
Kl. 13:00-18:00 Ljósmyndasýning Ólafs 

FLÓaHreppur

ÞYKKVIBÆr

SeLFOSS

SKeIða- OG GnúpVerJaHreppur

FLúðIr OG náGrennI

reYKHOLt
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HVOLSVÖLLur
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 Safnahelgi á Suðurlandi           sunnanmenning.is
málverkunum. Myndunum verður síðan skipt út 
mánaðarlega en þetta er tilraunaverkefni til c.a. eins árs. 
Boðið verður upp á tónlistaratriði og léttar veitingar. 
http://bokasafn.arborg.is

Héraðsskjalasafn árnesinga, 
Austurvegi 2, 800 Selfoss

Laugardagur 5. nóvember
Kl. 11:00-17:00 „Greining á gömlum ljósmyndum“. 
Gestum boðið að aðstoða við greiningu á gömlum 
ljósmyndum. Um 20.000 myndir verða í gangi á stóru 
tjaldi og geta áhugasamir komið við og hjálpað til við 
greiningu þeirra.

Sundhöll  Selfoss
Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóvember
Kl. 9:00-19:00 Uppskriftir í pottunum um Safna
helgina. Gestir geta skoðað gómsætar mataruppskriftir í 
heitu pottunum. 

Leikfélag Selfoss, 
Sigtúnum

Laugardagur  5. nóvember kl. 16:00  
Sunnudagur 6. nóvember kl. 14:00 
Barna og fjölskylduýningin „Rúi og Stúi“ 
Miðapantanir í síma 482 2787.

Hótel Selfoss, 
Eyravegi 2, 800 Selfoss

Föstudaginn 4. nóvember  
Kl. 21:00-01:00 Vestfirðingar og Sunnlendingar 
stinga saman menningarnefjum. 
Bækur  tónlist – söfn  mannlíf og mennigarveita. 
Hafliða Magnússonar frá Bíldudal minnst. Hljómsveitin 
Granít frá Vík í Mýrdal verður með útgáfuhátíð og 
söngvararnir Hlín Pétursdóttir frá Stokkseyri og Jón Kr. 
Ólafsson frá Bíldudal skemmta. Fjöldi Vestfirðinga og 
Sunnlendinga stíga á stokk og taka dansspor í lokin.

Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóvember
Kl. 10:00-18:00 Ljósmyndasýningin „Það sem fangar 
augað“ eftir Valdimar Jónsson verður til sýnis á Hótel 
Selfoss ásamt málverkasýningum frá Halli Karli 
Hinrikssyni og Meistara Tarnús. Tilboð 20% afsláttur af 
matseðli á Riverside Restaurant alla safnahelgina.

Sunnudaginn 6.nóvember 
Kl. 20:00 Kómedíuleikhúsið á Ísafirði sýnir leikritin 
Jón Sigurðsson strákur að vestan sem Elfar Logi 
Hannesson leikur og Bjarni á Fönix sem Ársæll 
Níelsson leikur. Allir velkomnir.

ungmennahúsið pakkhúsið, 
Austurvegi 2b, Selfossi

Sunnudagur 6. nóvember
Ungmennaþing í Pakkhúsinu en því lýkur 
Kl. 20:00 með tónleikum í Hofinu, menningarsal 
ungmennahússins.  
Nánari upplýsingar á www.pakkhusid.is. 

Skruggudalur, 
sýningarsalur í húsnæði Grunnskólans á Stokkseyri

Laugardagur 6. nóvember
Kl. 14:00-17:00 Davíð Art Sigurðsson sýnir málverk 
unnin á Vori í Árborg sl. ár af honum og yngri 
kynslóðinni með öðrum verkum sínum. Sýningin 
verður opin áfram fram eftir vetri.

Sundlaugin á Stokkseyri
Laugardagur 5. nóvember 
Kl. 10:00-15:00 Sundlaug Árborgar á Stokkseyri 
verður með uppskriftir í pottunum um Safnahelgina. 
Gestir geta skoðað gómsætar mataruppskriftir í heitu 
pottunum. 

álfa-, trölla- og norðurljósasafnið og Draugasetrið
Lista og menningarverstöðin á Stokkseyri

Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóv. 
Kl. 13:00-18:00 Söfnin verða opin. Tilboðsverð inn á 
söfnin í tilefni safnahelgar.

Veiðisafnið - Stokkseyri
Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóvember
Kl. 11:00-18:00 Byssusýning Kynning á Drífu 
haglbyssum Jóns Björnssonar frá Dalvík og synd byssa 
frá Jóni Þorsteinssyni frá Ólafsfirði. Einnig eru til sýnis 
byssur frá Sigga Tófu, Einari frá Þverá ásamt öðrum 
byssum í eigu Veiðisafnsins og fl.  Sími 896 6131 

eYrarBaKKI
Bókasafn  árborgar, 

Túngötu 40, 820 Eyrarbakka 

Laugardagur 5. nóvember 
Kl. 20:00-21:00 Margrét Steinunn Kristinsdóttir og 
Unnur Arndísardóttir í Merkigili kynna jóga, 
blómadropa, tarot spil og fl.   Mikið úrval af alls kyns 
matreiðslubókum verður til útlána í söfnunum í 
tengslum við mataruppskriftir í sundlaugum Árborgar. 

Laugabúð á eyrarbakka, 
v/Eyrargötu

Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóvember
Kl. 12:00-17:30 Verslunin sem Guðlaugur Pálsson rak 
í húsinu Sjónarhól frá 1919 til 1993 hefur verið 
endurgerð með upprunalegum innréttingum. Opið hús 
yfir safnahelgina.

Merkigil eyrarbakka 
v/Eyrargötu

Sunnudagur 6. nóvember 
Kl.16:00 tónleikar með ragnheiði Gröndal. Frítt 
inn. rauða húsið með sértilboð á súpu fyrir 
tónleikagesti. 

Byggðasafn árnesinga, 
Húsinu

Föstudagur-Sunnudags 4.-6. nóvember
Kl. 13:00-18:00 Hvar var Þorsteinn? 
Greiningarsýning á myndum Þorsteins Jósepssonar 
ljósmyndara. Allir eru hvattir til að koma og greina 
gamlar ljósmyndir.  Ókeypis aðgangur. Sýningin er 
haldin í samstarfi við Ljósmyndasafn Íslands í 
Þjóðminjasafni.
Laugardagur 5. nóv.
Kl. 14:00 Þjóðlagahljómsveitin Korka spilar í 
stássstofu Hússins.

Sunnudagur 6. nóv.
Kl.  14:00-16:00 Flutt verður erindi um ljósmyndarann 
Þorstein Jósepsson. 
Gunnar Marel Hinriksson segir frá nýútkominni 
ljósmyndabók sinni Selfoss. 
Blokkflautukvartett Rangæinga spilar kaffihúsatónlist 
milli erinda.

Langa safnahelgin í Eyjum  
3. – 7. nóvember 2011 

Kaffi Kró
Fimmtudagur 3. nóvember.
Kl. 21:00  eyjakvöld. Úrval  tónlistarmanna  leika og 
syngja Eyjalög. 

Föstudagur 4. nóvember
Stafkirkjan

Kl. 18:00  Setning hátíðar. Kitty Kovács,  Balázs 
Stankowsky og Sólveig Unnur Ragnarsdóttir flytja lög 
úr tónlistararfi Vestmannaeyja.

Svölukot
Kl. 18:30  Júníus Meyvant opnar myndlistarsýningu. 

Fiska- og náttúrugripasafn
Kl. 20:30  „Dregið upp úr djúpunum.“ Opnun 
sýningar á teikningum Jóns Baldurs Hlíðberg

Laugardagur 5. nóvember
Safnahús

13:00  Opnun á myndlistarsýningu  Brynhildar 
Friðriksdóttur. Kynning á nýjum  bókum.  Gunnar 
Helgason „Víti í Vestmannaeyjum“,  Þorbjörg  
Marinósdóttir, Tobba, „Lýtalaus“ og Viðar Hreinsson 
„Eldhugi við ysta haf“. Ævisaga sr. Bjarna Þorsteins
sonar. Eftir upplestur Viðars munu Kitty Kovács og 
Balázs Stankowsky flytja lag úr íslensku tónlistar hand
riti er ritað var í Eyjum 1742 og var í eigu sr. Bjarna. 
14:00 „Oddgeir Kristjánsson  minningin og tónlistin 
lifir.“  Sýning og tónlist  í tilefni af 100 ára 
fæðingarafmæli tónskáldsins ástsæla.
15:00 Bæjarleikhúsið  Ronja ræningjadóttir   
frumsýning.
15:00 Landakirkja  Kirkjukór Hvolsvallar undir 
stjórn Guðjóns Halldórs Óskarssonar og  Kirkjukór 
Landakirkju undir stjórn Kitty Kovács. Undirleikur 
Kitty Kovács og  Balázs Stankowsky.
 17:00 Betel / Gamla höllin
Styrktartónleikar Lúðrasveitar Vestmannaeyja.
20:00  Surtseyjarstofa
Kynning á nýjum bókum. Guðmundur Andri  Thorsson  
og Hallgrímur Helgason.
21:00  Vinaminni
Tríó Glóðir flytja. Hafsteinn Þórólfsson söngvari, Jón 
Gunnar Biering Margeirsson gítarleikari og Ingólfur 
Magnússon bassaleikari.

Sunnudagur 6. nóvember
Kl. 13:00  Blóm lögð á leiði Oddgeirs Kristjánssonar í 
kirkjugarði Vestmannaeyja.
Kl. 14:00 Messa í Landakirkju. Minning látinna. Lög 
eftirOddgeir og íslensk og erlend þjóðlög.
Kl 16:00   Kaffi Kró. Vinjettuhátíð. Valinkunnir 
heimamenn lesa upp úr verkum Ármanns Reynissonar 
ásamt höfundi. Unnar Gísli Sigurmundsson leikur og 
syngur og kynnir um leið nýjan hljómdisk sinn. Hlé í  
miðri dagskrá fyrir veitingar og spjall. Aðgangur 
ókeypis.

Mánudag 7. nóvember 
Kl. 20:00 Bæjarleikhús 
Eldfjall  – verðlaunamynd Rúnars Rúnarssonar. 
Leikstjórinn ræðir við bíógesti að lokinni sýningu.   
13:00-16:00   Opið á söfnum og sýningum laugardag 
og sunnudag. Bókasafn Vestmannaeyja þó aðeins 
opið á laugardeginum.

StOKKSeYrI

VeStMannaeYJar
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DaGSKrá í ráðHúSI ÖLFuSS í 
ÞOrLáKSHÖFn

Lista- og handverkssýning í öllu ráðhúsi Ölfuss
Laugardag og sunnnudag 5. og 6. nóvember 
Kl. 14:00-18:00 Lista og handverksfólk í Ölfusi sýnir 
margvísleg verk og vinnur að list sinni á staðnum. 
Gestir geta unnið á vinnustöðvum við að mála, teikna, 
leira, prjóna og/eða  semja.  

Leiksýning í Versölum
Föstudags- og laugardagskvöld,  4. og 5. nóvember
Kl. 20:00 Leikfélag Ölfuss sýnir Himnaríki, geðklofinn 
gamanleik eftir Árna Ibsen. Miðaverð 2.000 krónur. 
Pantanir í síma 893 1863 eða 845 7795.

ráðhúskaffi
Kl. 18:00 Þriggja rétta leikhúsmatseðill fyrir sýningar 
Leikfélagsins, föstudags og laugardagskvöld.  
Borðapantanir í síma 847 0880 eða 483 1700.
Laugardagur og sunnudagur 5. og 6. nóvember
Kl. 14:00-18:00  Kaffihúsið verður opið meðan á 
handverkssýningu stendur laugardag og sunnudag.

Hellisheiðarvirkjun
Kl. 9:00-18:00 Opið alla daga vikunnar.

Bókasafnið í Hveragerði, 
Sunnumörk

Föstudagur 4. nóvember
Kl: 16:00 Sýningaropnun: „Bókabúgí” Málfríðar 
Finnbogadóttur; bókverk úr  afskrifuðum bókum, 
brotnum, klipptum eða skornum í ótrúlega fjölbreytt 
listaverk. Sýningin getur vaxið og breyst því gestir geta 
bætt við verkum yfir helgina. Sagt frá tilurð verksins. 
Getraun kynnt. Boðið upp á kaffi og konfekt.

Laugardagur 5. nóvember
Kl. 13:00-17:00 „Bókabúgí” Málfríðar Finnboga
dóttur. Getraun.
„Gefum af okkur”. Bókasafnið gefur bækur sem það 
hefur fengið að gjöf en ætlar ekki að nota. Til að 
eignast bók þarf að skreyta hana á einn eða annan hátt, 
með teikningu/litum/skrautskrift/klippimynd, og  
safnið fær ljósmynd af verkinu. Efni á staðnum.
Kl. 14:00  „Bókakaffi” hjá Almari bakara. Þórarinn 
Leifsson les úr Götumálaranum og Stefán Máni úr 
Feigð. Almar býður upp á tertukynningu og tilboð.

Sunnudagur 6. nóvember 
Kl. 13:00-17:00 „Bókabúgí” Málfríðar 
Finnbogadóttur. Getraun.
„Gefum af okkur”. Safngestir myndskreyta bækur og 
fá þær svo til eignar eftir að safnið hefur fengið mynd 
af skreytingunni. 
Safnið verður opið föstudag kl. 13:00-19:00, laugardag 
kl. 11:00-17:00 og sunnudag kl.13:00-17:00. Kaffi á 
könnunni alla helgina.

Listasafn árnesinga
austurmörk 21, 810 Hveragerði

Fimmtudagur 3. nóvember – sunnudagur 5. 
nóvember 
Kl. 12:00-18:00 aLMYnStur þrír listmálarar ólíkra 
kynslóða. Sýningarstjóri er Sigríður Melrós Ólafsdóttir. 
Í dómi um sýninguna ritar Ragna Sigurðardóttir m.a. í 
Fréttablaðið: Heildstæð sýning, litrík og skemmtileg 
heim að sækja.  Ókeypis aðgangur.

Föstudagur 4. nóvember 
Kl. 17:00 Baniprosonno indversk pappírsævintýri. 
Leikur og fantasía með indverksa myndlistarmanninum 
Baniprosonno. Hann mun halda áfram að vinna með 
pappír í safninu í nóvember og kynna listasmiðjur með 
börnum og fullorðnum. Bollywood mynd mun líka 
rúlla. Verk úr listasmiðju með Davíð erni einnig til 
sýnis. Ókeypis aðgangur.

Föstudagur 4. nóvember  
Kl. 18:00-22:00 Indverskur matur - Yesmine Olsson
Yesmine kynnir helstu krydd í indverskri matargerð og 
grunnmatreiðsluaðferðir. Hún einfaldar uppskriftir og 
gerir þær jafnvel enn hollari án þess að það bitni á 
bragðinu. Námskeiðið er byggt á metsölu og 
verðlaunabókunum hennar Framandi og Freistandi.
Verð kr. 5000. skráning á netfangið jmh@hveragerdi.is 
fyrir 1. nóv.

Laugardagur 5. nóvember 
Kl. 12:00-18:00
Almynstur, Indversk pappírsævintýri, úr listasmiðju 
með Davíð Erni. Aðgangur ókeypis

Sunnudagur 6. nóvember 
Kl. 12:00-18:00
Almynstur, Indversk pappírsævintýri, úr listasmiðju 
með Davíð Erni. Aðgangur ókeypis

Sunnudagur 6. nóvember 
Kl. 14:00
Listamannsspjall með JBK ransu Hann teflir gjarnan 
saman tveimur ólíkum straumum í myndlist, tveimur 
öfgum í verkum sínum eins og sjá má á sýningunni 
almynstur. Það verður fróðlegt að heyra hann segja 
frá og svara spurningum sem vakna. Aðgangur ókeypis.

Hveragarðurinn
Laugardagur 5. nóvember
Kl. 13:00 - 17:00
Í Hveragarðinum geta gestir komið og skoða svæðið og 
fræðst  um hveri og soðið egg í heita læknum. Nýbakað 
hverabrauð bakað á staðnum í heitri holu, vöfflur og 
kaffi. Handverkshópurinn Handverk og Hugvit verður á 
staðnum með vörur sínar til sýnis og sölu.

Verslunarmiðstöð Hveragerði
Alla daga

Kl. 07:00-19:00 
Jarðskjálftasýningin Skjálftinn 2008.
Þann 27. september 2011 opnaði í verslunarmið stöðinni 
Sunnumörk Hveragerði sýninginn Skjálftinn 2008.
Á sýningunni er gerð grein fyrir orsökum og afleið ing
um jarðskjálftans í maí 2008 í Hveragerði.  Reynt er að 
ná utan um allt það helsta sem fylgdi skjálftanum.  
Reynslusögur íbúa, upplýsingar um áhrif skjálftans á 
hús, áhrif hans í nánasta umhverfi og áhrif hans á 
innbú.   Bjarg sem hrundi úr Reykjafjalli er komið inn í 
hús og rót af einu trénu sem féll þegar nýtt hverasvæði 
opnaðist skyndilega ofan við byggðina.  
Á sjónvarpsskjám má sjá upptökur úr eftirlits
myndavélum, ljósmyndir  frá bæjarbúum og 
upplýsingar frá Jarðskjálftamiðstöð Háskóla Íslands. 
Jarðsprungan í gólfi verslunarmiðstöðvarinnar eitt 
helsta aðdráttaraflið er inná sýningunni. 
Jarðskjáftahermir rúmlega 6 á richter er á sýningunni, 
frítt í herminn um safnahelgina.

ÞOrLáKSHÖFn / ÖLFuS

HVeraGerðI


