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Fimmtudagur 19. apríl  
Sumardagurinn fyrsti 

„Máttur víðernanna“ málþing 

Í tilefni vorhátíðar Kötlu jarðvangs bjóða 
Eldvötn - samtök um náttúruvernd í 
Skaftárhreppi til málþings á sumardaginn fyrsta, 
19. apríl, kl. 13:00-17:00 í Kirkjuhvoli á 
Kirkjubæjarklaustri.Yfirskriftin er "Máttur 
víðernanna", en ætlunin að fjalla um þau frá 
ýmsum hliðum; skoða m.a. hvaða ávinning 
samfélagið getur haft af nábýlinu við þau. 

Skaftárhreppur 

 

Sumardagurinn fyrsti á Eldstó Art 
Café á Hvolsvelli.  

Eldstó Art Café býður á tónleika kl 19:30-22:00 
með hljómsveitinni "Remedíu" ásamt 
gestasöngvara sem vann söngvakeppni FSU 
2017, Magdalenu Eldey Þórsdóttur. Tilboð af 
matseðli og á barnum.  Remedía spilar þjóðlög, 
blús og kántrítónlist. Gull–kranabjór á 50% 
afslætti þennan dag, valin tilboð á matseðlinum.  

10% afsláttur af öllum vörum í Gallerýi af 
listaverkum Þórs Sveinssonar leirkerasmiðs og G. 
Helga Ingadóttur listakonu.  Einstök íslensk  
hönnun og handverk, þar sem að íslensku 
jarðefnin eru notuð í glerunginn sem fara á 
hlutina.  

Rangárþing eystra  

 

Föstudagur 20. apríl 
Handverkssútun.  

Kristbjörg Hilmarsdóttir býður áhugasömum í 
vinnustofu sína á Þykkvabæjarklaustur á 
föstudagskvöldið frá 19:00-22:00. Þar mun hún 
fræða áhugasama um handverkssútun! Heitt á 
könnunni. Vinnustofan er staðsett í skemmunni á 
Þykkvabæjarklaustri við hliðina á Nonna og 
Brynjuhúsi. 

Skaftárhreppur 

Laugardagur 21. apríl 
Utanvegahlaup um Hjörleifshöfða 
austan við Vík í Mýrdal.  

Ræst kl 11:00 og farnar tvær leiðir, 
7 km og 11 km, með tímatöku. Hlaupinn verður 
hringur í kringum höfðann eða um 8 km í sandi á 
flatlendi. Þegar hringnum lýkur er farið upp á 
höfðann með 200m hækkun og endað í rásmarki 
á flatlendi. Nánari upplýsingar og skráning á 
www.hlaup.is 

Mýrdalshreppur 

 

Sunnudagur 22. apríl 
Dagur jarðar. 

Hreinsum umhverfið á degi jarðar. 

Við ætlum að hittast og tína rusl í Mýrdalshreppi.   
Hvetjum alla til að taka þátt. Nánari upplýsingar 
hjá trashpickers2016@gmail.com  

Mýrdalshreppur 

 

Þriðjudagur 24. apríl 
Gönguferð með Ferðafélagi 
Mýrdælinga. 

Gengið að Kvernufossi, 1 skór. Mæting kl 19:30 
fyrir utan Arion banka í Vík  og er áætlað að 
gangan taki um 1-2 klst. Nánari upplýsingar hjá 
Ferðafélagi Mýrdælinga. 

Mýrdalshreppur 
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Miðvikudagur 25. apríl 
Dagur Umhverfisins og afmælisdagur 
Sveins Pálssonar 

Eyrarland býður gestum á 
sýninguna The Perfect Circle.   

Opið hús og heitt á könnunni  frá kl 10:00-
17:00. Verið velkomin! 

Mýrdalshreppur 

 

Víkurskóli og áhrif  Skaftfellings á 
líf  fólks fyrir 100 árum 

Nemendur Víkurskóla kynna verkefni tengt 100 
afmæli Skaftfellings. Nemendur gera sér grein 
fyrir þeim breytingum sem orðið hafa í 
samgöngum og verslun s.l. 100 ár og þeirri 
lífsbarráttu og einangrun íbúa í 
Skaftafellssýslum fyrir 100 árum. Nánari 
upplýsingar kynntar síðar. 

Mýrdalshreppur 

 

Föstudagur 27. apríl 
Minjaþing í Skaftárhreppi.  

Haldið í félagsheimilinu Kirkjuhvoli á 
Kirkjubæjarklaustri, föstudaginn 27. apríl kl. 
12:30 - 16:30. Á minjaþinginu verður m.a. 
fjallað um fornminjar og fornleifarannsóknir í 
Skaftárhreppi og kynnt verður heimildaritið: 
Fornar ferðaleiðir í Vestur Skaftafellssýslu um 
aldamótin 1900.  
 

Dagskrá minjaþingsins verður kynnt  á 
www.klaustur.is þegar  hún verður tilbúin. 
Nánari upplýsingar á: kbstofa@simnet.is  

Skaftárhreppur 

 

Þriðjudagur 1. maí  
Verkalýðsdagurinn 

Boðsferð í Zipline 

Að morgni kl 10:00. Takmarkað pláss í boði! 
Skráning hjá Æsu í síma: 698-8890  

Mýrdalshreppur 

 

Norðurljós—Ævintýri og 
þjóðsögur 

Kötlusetur býður á ljósmyndasýningu í 
Skaftfellingsskemmunni kl. 17:00. 
Ljósmyndasýningin gefur áhorfenda innsýn í 
heim norðurljósanna, náttúru og þjóðsagna í 
nágrenni heimili hennar Patricja Makowska. 
Fjölbreytileiki, andstæður og breytingar—
sýningin fangar augnablik í heimi ævintýra, 
náttúru og ólýsanlegrar fegurðar sem heimurinn 
hefur upp á að bjóða. Mynd segir meira en 
þúsund orð.  

Mýrdalshreppur 

 

Miðvikudagur 2. maí  
Ratleikur Vatnajökulþjóðgarðs. 

Í tilefni Vorhátíðar Kötlu jarðvangs verður 
starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs með ratleik við 
Skaftárstofu, gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Leikurinn verður í gangi þann tíma sem 
Skaftárstofa er opin eða frá 9:00 til 14:00 og er 
hann einkum ætlaður grunnskólabörnum en að 
sjálfsögðu eru allir velkomnir. Allir þátttakendur 
fá viðurkenningu fyrir komuna auk þess sem 
þrenn útdráttarverðlaun verða veitt. 

Skaftárhreppur 
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Sunnudagur 6. maí 

Norræni strandhreinsunardagurinn 

Vilt þú taka þátt í einum stærsta 
strandhreinsunardegi ársins? Hafðu samband 
fyrir 30. apríl með því að senda okkur email á 
info@katlageopark.is 

 

Miðvikudagur 9. maí 

Maðurinn og sjórinn. 

Leik– og grunnskólanemar í Vík í Mýrdal bjóða 
á sýningu, Maðurinn og Sjórinn. Sýningin tengir 
saman atburði svæðisins við náttúru og sögu í 
formi leiks. 

Mýrdalshreppur 

 

Fimmtudagur 10. maí  
Uppstigningardagur 

Gönguferð með ferðafélagi 
Mýrdælinga 

Gengið verður að Hólmardyngjum í Botnum (1 
skór-blautt svæði). Mæting kl 19:30 á 
bankaplanið Vík (Ránargötu 1) og áætlað að taki 
um 1-2 klst. 

Mýrdalshreppur 

 

Fræðsluganga með landverði um 
Dyrhólaey 

Gangan er um 3 km og áætluð miðlungs erfið, 
gott að vera í góðum skóm. Sagt frá svæðinu 
bæði á íslensku og ensku. Upphaf göngunnar 
hefst við salernishús á Lágey kl 14:00. 

Mýrdalshreppur 

 

Laugardagur 12. maí  
Alþjóðlegi farfugladagurinn 

Spóahátíð—fögnum heimkomu 
mófuglanna 

Katla jarðvangur, Fuglavernd, 
Náttúrufræðistofnun Íslands og 
Rannsóknasetur H.Í. á Suðurlandi efna til 
vettvangsferðar og fræðslu þann 12. maí kl 
10:00-16:00. Grillaðar pylsur í boði SS. Nánari 
dagskrá auglýst síðar á heimasíðu/FB síðu 
jarðvangsins, www.katlageopark.is 

Rangárþing eystra 

 

Föstudagur 18. maí 
Skaftfellingur 100 ára 

Fögnum 100 ára afmæli skipsins Skaftfellings 
með hátíð í Skaftfellingsskemmunni kl 17:00-
20:00. Ræðuhöld, tónleikar og einstakar 
listaverkasýningar. Boðið verður upp á veitingar 
úr héraði. Nánari dagskrá á www.kotlusetur.is  

Mýrdalshreppur 

 

Laugardagur 19. maí  

Opnun Icelandic Lava Show. 

Í byrjun sumars opnar Icelandic Lava Show  
einstaka eldgosasýningu í Vík í Mýrdal þar sem 
rauðglóandi hrauni er hellt yfir ís með 
tilheyrandi sjónarspili. Forsvarsmenn Icelandic 
Lava Show vilja bjóða íbúum á svæðinu upp á 
sýnishorn af sýningunni með tveimur sýningum 
að Víkurbraut 5 kl 12:00 og 14:00. Heit og 
gómsæt Lava súpa frá Súpufélaginu í boði fyrir 
þá sem mæta. 

Mýrdalshreppur 
 
 

 

 

 

 

Vorhátíð Kötlu jarðvangs  

Katarzyna Deptuła 



Laugardagur 19. maí  

Opnun Icelandic Lava Show. 

Í byrjun sumars opnar Icelandic Lava Show  
einstaka eldgosasýningu í Vík í Mýrdal þar sem 
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Mýrdalshreppur 

 

Opið hús - Smiðjan Brugghúss.  

Opið hús í Smiðjunni Brugghús í Vík frá kl. 
12:00—16:00 

Mýrdalshreppur 

 

Prins Pólo í Midgard.  

Hljómsveitin Prins Pólo mun spila í Midgard kl. 
21:00-23:00 og kynna þriðju breiðskífu sína, 
Þriðja kryddið. Midgard, Hvolsvelli.  

Rangárþing eystra  
 

 

Sólskoðun við Hótel Rangá  

Ef vel viðrar stefnun við á að reyna hittast við 
Hótel Rangá með Sævari stjörnufræðing og 
skoða sólina í nýrri sól– og 
stjörnuskoðunaraðstöðu við Hótel Rangá í eigu 
Stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness. Auglýst á 
heimasíðu/FB Kötlu jarðvangs þegar nær 
dregur og veðurspá liggur fyrir. 

Rangárþing ytra 

 

 

Í tilefni Vorhátíð Kötlu 
jarðvangs bjóða eftirtalin 
fyrirtæki upp á tilboð: 

10% afslátt af  miðaverði í Lava 
Centre, Hvolsvelli frá 21. apríl til 
28. apríl. 

 

10% afslátt af  2 klst Jöklagöngu 
hjá Arcanum, Ytri Sólheimum 1. 
(Frekari upplýsingar í síma 487-
1500 eða gegnum póstfangið 
info@arcanum.is) 
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 Við þökkum eftirtöldum fyrirtækjum kærlega fyrir 

að taka þátt í Vorhátíð Kötlu jarðvangs árið 2018. 

Katarzyna Deptuła 


