
#KATLAGEOWEEK

J A R Ð V A N G S V I K A

L A U G A R D A G U R  2 7 .  A P R Í L

S U N N U D A G U R  2 8 .  A P R Í L

11:00 Árlegt utanvegahlaup Kötlu jarðvangs um Hjörleifshöfða.
Keppendur fá frítt í sund og súpu í boði Strandarinnar
17:00 Jaðarsportklúbburinn í Vík opnar nýjan FOLFvöll á
Syngjandanum í Vík kl 17:00. Heitt grill á staðnum.
TILBOÐ 15% afsláttur af miðaverði í Skógasafn. Bílageymslan fræga
verður opin frá 13:00-15:00 í tilefni jarðvangsviku. 

M Á N U D A G U R  2 9 .  A P R Í L

10:00 WAPPIÐ stendur fyrir göngu um Hamragarðaheiði með leiðsögn.
TILBOÐ Sögusetrið verður með sértilboð á Börger & Bjór 
15:00 Alþjóðlegur PLOKK dagur. Íþróttamiðstöðin Klaustri

Þ R I Ð J U D A G U R  3 0 .  A P R Í L

09-15 Ratleikur Vatnajökulsþjóðgarðs í Skaftárstofu

M I Ð V I K U D A G U R  1 .  M A Í

17:00 Þríhyrningsganga með Midgard Adventures leiðsögumönnum.
19:30 Opnun og kynning RURITAGE miðstöðvarinna á Klaustri OG....
Heimsfrumsýning stuttmyndar um Hr. Mosa!   -á Klausturbar
Tónlist og léttar veitingar . Gleðistund (happyhour) á barnum!

F Ö S T U D A G U R  3 .  M A Í

13:00 "Kaffi og kynning" á Þorvaldseyri. Fræðsluerindi,
sýndarveruleiki. ljósmyndasýning ofl. skemmtilegt. Coffee&Kleins í boði
15:00 Ganga með leiðsögn frá landverði UST um Dyrhólay. 
TILBOÐ Sögusetrið - Ókeypis aðgangur á Njálusýninguna 1. & 2. maí
- Axarkast, biljarðborð og píluspjald á staðnum! Þoriru?

L A U G A R D A G U R  4 .  M A Í

21:00 MUGISON tónleikar í Midgard Base Camp
Ekki missa af þessu tækifæri. Rokk í Rangárþingi! 

ZipLine Iceland  í Vík verður með frítt fyrir börn í fylgd fullorðinna yfir
alla jarðvangsvikuna.
Icelandic Lava Show - 20% afsláttur af sjóðheitri sýningu með kóðanum
GEOPARK2019 þegar bókað er á netinu.
Súpufélagið með 20% afslátt af matseðli yfir jarðvangsvikuna!
LAVA Centre - 20% afsláttur af glæsilegri sýningu LAVA Centre þegar
bókað er á netinu með kóðanum KATLA2019.
Eldstó Art Café með Happy Hour frá kl. 16-18 alla daga og dagleg tilboð
af matseðli yfir jarðvangsvikuna. 
Volcano Huts í Húsadal bjóða upp á ókeypis gönguleiðsögn um Þórsmörk
yfir alla jarðvangsvikuna Nánari upplýsingar á www.volcanohuts.com

Nánari upplýsingar á

www.katlageopark.is

# G E O W E E K

21:00 Torfæruball með Kaleb Joshua á Sögusetrinu.
FRÍTT inn og opið til 03:00. Vikunni lokað með glæsibrag!

K Ö T L U  U N E S C O  G L O B A L  G E O P A R K
Nánari upplýsingar um viðburði má finna á www.katlageopark.is



Hjörleifshöfðahlaupið (27. apríl)
Hlaupið hefst klukkan 11:00. Skráning fer fram á hlaup.is eða með því að senda póst á
beata@vik.is. Skráningargjald er 2500 kr. 
Verðlaun, frítt í sund og súpa í boði Súpufélagsins. Nánari upplýsingar á hlaup.is. 
 
Vígsla á nýjum FOLF velli (27. apríl)
Jaðarsportklúbburinn Víkursport vígir flúnkunýjan FOLFvöll á Syngjandanum í Vík.
Fjörið hefst kl. 17:00, heitt grill og hamborgarar í boði hreppsins fyrir folfara. Þeytidiskar
verða á staðnum í takmörkuðu upplagi. Látum á þeyta!
 
Skógasafn (27. apríl)
15% afsláttur af aðgöngumiða. Auk tilboðsins verður stærsta geymsla safnsins opnuð frá
13:00-15:00 fyrir áhugasama. Í geymslum Skógasafns eru ýmsir gripir varðveittir sem
ekki eru á sýningu. Ekki missa af!

Ganga um Hamragarðaheiði  (28. apríl)
Gengið verður á Hamragarðaheiði ofan Seljalandsfoss og virðum við magnað útsýni fyrir
okkur í vestur, suður og austur. Endað er niður við Núp undir Eyjafjöllum. Leiðsögumaður
er Einar Skúlason. 
 
Lýsing: Bílum lagt við afleggjarann upp á Hamragarðaheiði (rétt norðan við Hamragarða
og Seljalandsfoss) og svo gengið eftir veginum upp á heiðina að grjótnámunni sem notuð var
fyrir Landeyjahöfn. Frá námunni er gengið í austur og komið fram á brún Eyjafjalla fyrir
ofan bæinn Hvamm. Sést þar vel yfir Vestmannaeyjar er þær liggja í vari stutt frá landi og
einnig sjást blómlegir bæir og grösug lönd undir Eyjafjöllum. Þaðan er gengið upp fyrir
fjallið Smyril og komið aftur fram á brún ofan Núps og sést þaðan austur í Mýrdal. Áfram
er gengið í austur og svo niður fyrir brúnir meðfram Írá og hennar fallegu fossum. Við
tökum rútu aftur á upphafsstað og greiða þarf fyrir þátttöku í göngunni. 
 
Vegalengd 16 km, hækkun ca 500 m og göngutími 5-6 tímar. Engar alvarlegar hindranir,
en vegalengd og hækkun getur verið erfið ef fólk er ekki í æfingu
 
Verð er kr. 2500 samtals fyrir göngu og rútu til baka á upphafsstað.
 
Hægt er að greiða með greiðslukorti með því að smella á myndina að ofan. 
Einnig er hægt að millifæra upphæðina á reikning: 0515-26-530314 kt. 530314-0650
og senda staðfestingu á einarskula@hotmail.com
 
Skráið ykkur í göngunna með að senda póst á einarskula@hotmail.com eða á FB-viðburði
er ber nafnið "Hamragarðaheiði á jarðvangsviku"

https://paymentweb.valitor.is/Tengill/mub2yj


Ratleikur Vatnajökulsþjóðgarðs (29. apríl)
Mánudaginn 29 apríl, í tilefni Vorhátíðar Kötlu jarðvangs verður starfsfólk
Vatnajökulsþjóðgarðs með ratleik við Skaftárstofu, gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs á
Kirkjubæjarklaustri. Leikurinn verður í gangi þann tíma sem Skaftárstofa er opin eða
frá 9 til 14 og er hann einkum ætlaður grunnskólabörnum en að sjálfsögðu allir
velkomnir og hvattir til að vera með! Allir þátttakendur fá viðurkenningu fyrir komuna
auk þess sem þrenn útdráttarverðlaun verða veitt. -Starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs
 
 

Sögusetrið á Hvolsvelli (28. apríl)
Verður með sérlegt tilboð á Börger&Bjór
fyrir þreytta göngugarpa og alla þá sem
borða hamborgara að staðaldri og hafa
gott af einum øl eða svo.
 

Alþjóðlegur plokk dagur (28. apríl)
Hist við íþróttahúsið á Klaustri kl. 15.
Við hvetjum alla til að plokka plastið
um allan jarðvanginn í tilefni dagsins 
Hefjist plokkið!
 

Ganga á Þríhyrning með Midgard Adventures  (30. apríl)
Fyrir okkur sem búum á Hvolsvelli er Þríhyrningur eitt fallegasta fjall landsins. Fjallið er
um 680 metrar á hæð, stendur eitt og sér og frá toppi þess því mjög víðsýnt í góðu skyggni.
Gangan er tiltölulega auðveld. Uppgangan tekur um 1-1,5 klst. Akstursvegalengd frá
Hvolsvelli er um 18 km. Heildartími ferðar áætluð 4 - 5 klst, þar af heildartími göngu um
2,5 klst, heildartími aksturs um 1 klst og rest til að njóta, háð veðri. Muna eftir nesti sem
hæfir hverjum                                  
                                                                                           
Framkvæmd:
 
17:00 Hittumst á Dufþaksbraut 14 í
Midgard Base Camp á Hvolsvelli. Okkur
þætti vænt um að þið kæmuð tímanlega til
að sýna þeim staðinn sem eigi hafa áður
komið. 
 
Kaffi, te og kleinur í boði Midgard. Safnast
verður í einkabíla, og/eða bíl frá Midgard
Adventure eftir fjölda. 

Grófar tímasetningar:
 
17:30 Brottför frá Midgard Base Camp
 
18:15  Ganga á Þríhyrning hefst frá
Fiská
 
20:30 Áætluð lok göngu
 
21:00 Áætluð koma á Midgard Base
Camp. Burger, bjór og kariókí !!
 
 

1000kr göngugjald greitt á staðnum.  Skráið ykkur í gönguna með
því að senda póst á adventure@midgard.is
 
 



"Kaffi og Kynning"  (1. maí)
Klukkan 13:00 hefst stund fræðslu og gleði. Haldið á gestastofunni við þjóðveginn þar sem
áður var Eyjafjallajökull Erupts. Áhugaverðir fyrirlesarar mæta á staðinn og fræða okkur
um ýmis mál er tengjast jarðvanginum. Skemmtilegt og fræðandi dagskrá með léttum
veitingum á boðstólum og sitthvað spennandi inn á milli. 
Ljósmyndasýning eftir Kat Deptula frá Vík prýðir veggi með glæsilegum myndum.
 
Dagskrárdrög:
 - Setning -  Katla Geopark, starfið og verkefnin, RURITAGE, GEOskólar, Drifting Apart,
áfangastaðaáætlunin og ýmislegt fleira.
 -  Hanna Valdís, landvörður Umhverfisstofnunar - Kynning á starfi landvarðar í
jarðvanginum 
- Hreinn Óskarsson, sviðstjóri samhæfingarsviðs hjá Skógræktinni - 100 ára friðun
Þórsmerkur. Sagan og staðreyndirnar.
- Kaffipása. Léttar veitingar - ma. Coffee & Kleins.
- Steingrímur Þorbjarnarson - Helstu jarðfæðilegu sérkenni Kötlu jarðvangs verða skýrð
með tilvísun í greiningu á möttulstraumum undir jarðskorpuflekunum.
- GeoVR sýndarveruleiki til prufu fyrir þá sem þora. 
                                                  
- Sjáumst hress og kát!                                  
                                                                                           

Kynningarviðburður RURITAGE miðstöðvar í Kirkjubæjarstofu ásamt
heimsfrumsýningu stuttmyndar um Mr. Moss. (30. apríl kl 19:30)
 
Klukkan 19:30 hefst fjörið. Kynning á menningarverkefni RURITAGE sem styrkt er af
Horizon 2020 á vegum ESB. Farið verður yfir aðalatriði verkefnisins, sértækar aðgerðir
Kötlu Jarðvangs og hlutverk okkar, ásamt því að ræða þau tækifæri sem skapast í kjölfar
þess og ávinning fyrir íbúa og samfélag. 
Í samstarfi við Frið & Frumkrafta, Vatnajökulsþjóðgarð og Hótel Klaustur verður staðið að
heimsfrumsýningu stuttmyndar um Mr. Moss sem enginn má láta framhjá sér fara! 
 
        - Happy hour á barnum, léttar veitingar úr héraði og tónlist. Ekki láta þig vanta! 

Landvarðaganga um Dyrhólaey (1. maí)
Landverðir ætla að segja frá samspili manns og náttúru og skoða fuglalíf og gróður sem er
fjölbreytt í Dyrhólaey. Gangan hefst á bílastæðinu á Lágey kl. 15:00. Gengið verður frá
Lágey upp á Háey sem er um 1,5 km aðra leið. Gangan er miðlungs erfið og tekur um 1-2
klst með góðum stoppum á leiðinni. Mælt er með að vera í góðum skóm og klæða sig eftir
veðri.
Hlökkum til að sjá ykkur!
 
 



MUGISON tónleikar í Midgard Base Camp (3. maí) 
21:00 Hinn mikil meistari Mugison verður með tónleika á Midgard Base Camp í
tónleikaröð sinni um landið.  Glæsilegir tónleikar sem enginn tónlistarunnandi má missa af.
 

Íslensk leiðsögn með jarðfræðingi í boði LAVA Centre  (4. maí) 
Sigurður Jón Björgvinsson jarðfræðingur mun leiða áhugasama í gegnum stórbrotna
jarðfræði Íslands með sérstaka áherslu á jarðvanginn. Tvær leiðsagnir verða um daginn, sú
fyrri klukkan 14:00 og sú seinni tveimur tímum síðar kl. 16:00. 
Mætið tímanlega til að missa ekki af lestinni og tilkynna sig skal við afgreiðsluborðið. 
- Allir velkomnir!
 

Torfæruball með Kaleb Joshua í fararbroddi á Sögusetrinu  (4. maí)
Frítt inn og opið til 03:00. Torfæran á Hellu fer fram fyrr um daginn og því tilvalið að
henda í eitt ball og kveðja frábæra viku og glæsilegan torfærudag með stórskemmtilegu
dansiballi á Sögusetrinu. Ballið byrjar 21:00 og búast má við miklu fjöri fram á rauða
nóttina. 
 
  

Tilboð í tilefni jarðvangsvikunnar - TILBOÐ
 

ZipLine Iceland í Vík verður með frítt fyrir börn í fylgd fullorðinna yfir alla
jarðvangsvikuna. 

 
Icelandic Lava Show - 20% afsláttur af sjóðheitri sýningu með kóðanum GEOPARK2019

þegar bókað er á netinu.
 

Súpufélagið með 20% afslátt af matseðli yfir alla jarðvangsvikuna!
 

LAVA Centre - 20% afsláttur á sýninguna þegar bókað er á netinu með kóðanum
KATLA2019.

 
Eldstó Art Café með Happy Hour frá kl. 16-18 alla daga og dagleg tilboð af matseðli yfir

jarðvangsvikuna.
 

Sögusetrið verður með frían aðgang á Njálusýninguna 1. & 2. maí. Á staðnum er billjarðborð,
píluspjald og axarkast fyrir þá sem þora!

 
Volcano Huts í Húsadal bjóða upp á ókeypis gönguleiðsögn um Þórsmörk yfir alla

jarðvangsvikuna fyrir gesti og gangandi. Nánari upplýsingar á www.volcanohuts.com
 
 



Sérstakar þakkir fá eftirfarandi aðilar!


