
 
 
 
 
 

 





 
Íslenskt páska-handverk og skreytingar 
Staðsetning: Gallerí Laugarvatni 
Dagsetning viðburðar: 23. mars – 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Opið alla daga frá kl. 13:00-17:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Sölusýning á íslensku páska handverki 
og páskaskreytingum. Tilboð á kaffiveitingum í kaffihúsinu í tilefni 
Leyndardóma Suðurlands. 
 
Andleg upplyfting á Héró 
Staðsetning: Héraðsskólinn á Laugarvatni. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars. 
Tímasetning viðburðar: Jóga verður kl. 14:00 
Fyrirlestur fyrir og eftir jóga. Tónleikar kl. 21:00-23:00, rólegt og 
rómantískt fyrir alla  
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gestum Héraðsskólans verður boðið í 
andlega upplyftingu sem inniheldur jóga, fyrirlestra um andleg málefni 
og tónleika um kvöldið. Ýmis tilboð úr eldhúsinu og af barnum. 
 
Lay Low á tónleikum í Héró 
Staðsetning: Héraðsskólinn á Laugarvatni. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars. 
Tímasetning viðbuðar: kl. 20:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Tónleikar með Lay Low. Hugguleg 
kaffihúsastemning og leyndardómsfullt tilboð á barnum og í eldhúsinu. 
Aðgangur ókeypis. 
 

  
  

Gullkistan, miðstöð sköpunar – opið hús 
Staðsetning: Miðstöðin Laugarvatni (gamla Tjaldmiðstöðin) 
Dagsetning viðburðar:  29. og 30 mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 13.00 – 18:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gullkistan heldur upp á 5 ára afmæli um leið 
og opnað er í nýrri aðstöðu. Sýningin „Folar og fryggð“ verður opnuð, teikningar 
og málverk eftir BANIPROSONNO, sem hann gaf Gullkistunni eru til sölu. Gestum 
verður boðið að kynna sér starfsemi Gullkistunnar frá upphafi. Kaffi og 
afmæliskaka og óvæntar uppákomur. Allir eru hjartanlega velkomnir og aðgangur 
er ókeypis. 
 
Laugarvatn í ljúfum draumi 
Staðsetning:  Laugarvatn 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Allan sólarhringinn 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Í tilefni af Leyndardómum Suðurlands verður 
tilboð á gistingu  á farfuglaheimilinu á Laugarvatni, verð á gistingu kr.  3.400 kr. 
fyrir manninn. 
Farfuglaheimilið á Laugarvatni er rekið í þremur húsum, við tvö þeirra eru heitir 
pottar og það þriðja er staðsett við sundlaugina í þorpinu. Í öllum húsunum eru vel 
útbúin gestaeldhús og setustofur og eitt húsanna býður upp á herbergi með 
sérsnyrtingu. Í þorpinu er að finna nýlega útisundlaug, veitingastað og aðra 
þjónustu. Laugarvatn er miðja vegu milli Þingvalla, Gullfoss og Geysis og er því 
tilvalinn áningarstaður fyrir þá sem eru að ferðast á þessum fjölmennu 
ferðamannaslóðum. Á Laugarvatni er boðið upp á fjölbreytta afþreyingu, mikið er  
af góðum gönguleiðum, golfvöllur og möguleikar til að veiða í ám og vötnum. 
Farfuglaheimilið hefur líka yfir 13 manna fjórhjóladrifnum Econoliner að ráða til 
þess að fara með ferðamenn í ferðir. Spyrjið nánar um þetta á farfuglaheimilinu. 
http://www.laugarvatnhostel.is  Farfuglaheimilið 
 
 
 
 
 

Bláskógabyggð 
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Frítt inn á Geysi 
Staðsetning: Geysir Haukadal 
Dagsetning: 6. apríl 
Tímasetning: Allur dagurinn 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Landeigendafélag 
Geysis býður öllum frítt inn á Geysissvæðið. 
 
Stórútsala í Bjarkarhóli 
Staðsetning: Bjarkarhóll, Reykholti. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars til 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Opið kl. 12:00-18:00 alla 
dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Stórútsala verður 
í versluninni í tilefni Leyndardóma Suðurlands. Garn 
og hannyrðavörur, gjafavörur og  
ýmislegt fleira. 
 
 
Upplifðu leyndarmálið á Geysi 
Staðsetning: Hótel Geysir, Haukadal. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars 
4. – 6. apríl, leyndardómsfullt 
hádegisverðarhlaðborð. 
Tímasetning viðburðar: Allan daginn. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 29. mars: Heitt 
súkkulaði yfir opnum varðeldi. Nudd eða lesið í augu. 
Fjögurra rétta meistaraverk með ljúfum söng. 
Gisting og kraftmikill morgunverður kr. 18.500.- 
pr. Mann. 
Leyndardómsfullt hádegisverðarhlaðborð helgina 4.-
6 apríl, frá kl. 11:30-14:00, kr. 2.900.- pr. mann. 
Frítt fyrir 6 ára og yngri. Börn 6-12 ára fá 50% 
afslátt. Kíktu með alla fjölskylduna í gönguferð um 
Haukadalsskóg. 
www.hotelgeysir.is – geysir@geysircenter.is s. 480 
6800 
 
 

Friðheimar 
Staðsetning: Friðheimar í Reykholti 
Dagsetning viðburðar: 29. mars 
Tímasetning viðburðar: kl. 12:00-16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opið hús í 
garðyrkjustöðinni og hesthúsinu í Friðheimum. Í 
gestastofunni verður leyndadómatilboð á hinni rómuðu 
Friðheima-tómatsúpu með nýbökuðu brauði og í 
eftirrétt, ostakaka með græntómata/lime/kanelsósu. 
 
Sund í Reykholti 
Staðsetning: Reykholtslaug, Bláskógabyggð. 
Dagsetning viðburðar:  29. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 10:00-18:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Frítt í sund.  
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Lifandi baðstofustemning 
Staðsetning: Gamla Þingborg í Flóa 
Dagsetning viðburðar: 5. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 11:00-19:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Að skapa baðstofustemningu, konur við 
handavinnu, gamla og nýja, upplestur, söngur, kvæðasöngur og rímur. 
 
Ullarvinnslan í Þingborg 
Staðsetning: Gamla Þingborg 
Dagsetning viðburðar: 5. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 11:00-17:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Allir velkomnir að skoða það sem 
Ullarvinnslan hefur upp á að bjóða. Litun, spuni, þæfing, prjón, hekl og 
opin verslunin. 
 
Kaffihúsatónleikar Jórukórsins 
Staðsetning: Þingborg, Flóahreppi 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 20:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Árlegir tónleikar Jórukórsins sem nú 
flytur fjölbreytta tónlist víðsvegar úr heiminum á ýmsum tungumálum, 
ásamt gömlum og nýjum íslenskum lögum. Jórukórinn er að fara á 
landsmót kvennakóra á Akureyri 9.-11. maí. 
Miðaverð kr. 2.500 
 
Sveitabúðin Sóley, Tungu 
Staðsetning: Tunga, Flóahreppi. 
Dagsetning viðburðar : 28.-30 mars og 4.–6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 13:00-18:00, aðrir dagar auglýstir á fésbók 
sérstaklega. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opin verslun sem verður 10 ára í vor 
og hefur alltaf eitthvað skemmtilegt á boðstólum. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Laugarvatn Fontana 
Staðsetning: Laugarvatn 
Dagsetning viðburðar: 28. – 30. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 11:00-21:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða. Tveir fyrir einn í Laugarvatn Fontana 
þessa helgi. Baðlaugar, gufubað og pottar. 
 
Afmælisdagur Lindarinnar 
Staðsetning: Lindin, veitinghús, Laugarvatni. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars - 6. apríl. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 3ja rétta afmælisveisla, verð eins og á 
matseðli. Frítt vínglas 15cl eða 33cl bjór í fordrykk. 

Flóahreppur 

Ferðamannafjós og Leyndardómaís 
Staðsetning: Efstidalur Bláskógabyggð  
(milli Laugarvatns og Geysis). 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 11:00-21:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opnuð verður fræðslusýning 
þar sem fjallað er um mjólkina, kúna, búskaparhætti fyrr og nú 
og fjölskylduna á kúabúinu Efstadal. Í íshlöðunni og á hlöðuloftinu 
er hægt að fylgjast með kúnum. Tilboð á Efstadals vöfflum með 
heimalöguðum „Leyndardómaís“. 
15% afsláttur af gistingu. 

Messa í Gaulverjabæjarkirkju 
Staðsetning: Gaulverjabæ 
Dagsetning viðburðar: Sunnudagurinn 30. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 14:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Það er fátt 
meira heillandi og rómantískara en litlar 
sveitakirkjur, hvort sem það er til að njóta 
kirkjutónlistar, kyrrðarinnar eða gamallar 
íslenskrar byggingarlistar. Gestum leyndardóma 
gefst tækifæri á að upplifa messu í ekta íslenskri 
sveitakirkju og berja altaristöfluna augum. Í 
kirkjunni er fagurlega útskorin altaristafla eftir 
Ámunda Jónsson, þann kunna hagleiksmann.. Á 
henni stendur ártalið 1775. 
 
Veitingahúsið í Vatnsholti – Tilboð  
Staðsetning: Vatnsholt, Flóahreppi. 
Dagsetning viðburðar: 30. mars 
Tímasetning viðburðar: kl. 18:00-21:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 3ja rétta 
kvöldverður á sértilboði, listaverð kr. 6.900.-, 
tilboðsverð kr. 3.900.- auk kynningar á Vatnsholti 
fyrir þá sem hafa áhuga. 
Matseðill: Forréttir-Ungnauta carpaccio með 
heimagerðu pestoi og ruccula 
salati/Sjávarréttasúpa með heimagerðu brauði. 
Aðalréttur: Hrossafile með rabbarbara rauðvínssóus, 
bakaðri kartöflu og salat/Ofnbakaður þorskur með 
rótargrænmeti og salati. 
Eftirréttur: Eplapæ með vanilluís/Döðlukaka með 
karamellukremi og rjóma. 



Frítt i sund á Borg í Grímsnes- og 
Grafningshreppi 
Staðsetning: Borg. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars og 30. mars og 5. og 6. 
apríl (laugardagar og sunnudagar) 
Tímasetning viðburðar: kl. 10:00-19:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gestum á 
Leyndardómunum boðið að koma frítt í sund þessar tvær 
helgar.  
 
Góðgæti á hlóðum -  Útieldunar námskeið á 
Úlfljótsvatni 
Staðsetning: Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni í Grímsnes-og 
Grafningshreppi 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: 13:0016:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 
Útieldunarnámskeið þar sem að þátttakendur læra að 
kveikja eld og elda yfir honum. Þátttakendur læra að baka 
brauð og kökur í „hollendingum“ (dutch oven) sem eru 
pottjárnspottar. Þeir læra líka að búa til hlóðakaffi og nota 
eldinn til að búa til einfalda og gómsæta rétti. Allir fá að 
borða á námskeiðinu og engin fer svangur heim. Námskeiðið 
er á sérstöku tilboði þennan dag í tilefni Leyndardóma 
Suðurlands. Námskeiðið kostar 3.900  kr. á mann (fullt verð 
er 7.900 kr). 
Námskeiðið fer fram úti svo að allir þurfa að vera vel búnir. 
Frekari upplýsingar, skráningu og greiðslusíðu má finna á 
www.ulfljotsvatn.is 
 
 

Grímsnes- og 
Grafningshreppur 

Hrunamannahreppur 
 

List, Lewis taflmenn og snæðingur á Efra-Seli 
Staðsetning: Efra-Sel/Kaffi-Sel, Hrunamannahreppi. 
Dagsetning viðburðar: 28. til 30. mars (föstudagur, laugardagur og 
sunnudagur) 
Tímasetning viðburðar: kl. 17.00-20.30 (föstud) og kl. 12.00-20.30 
(laugardag og sunnudag) 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Tilboð á okkar gómsætu pizzum og 
fleiri veitingum þessa helgi. Gréta Gísladóttir er með málverkasýningu 
í sal Kaffi-Sels. Halldór Guðnason skógarbóndi á Efra-Seli hefur skorið 
út taflmenn að fyrirmynd hinna fornu Lewis-taflmanna sem 
hugsanlega eru íslenskir að uppruna. Gestir og gangandi geta tekið 
létta skák með Lewis taflmönnum. Endurgerð Fjalla-Eyvindar 
byrgisins er að finna á Efra-Seli og margt fleira sem vert er að skoða.  
 
Afrísk matarupplifun á Minilik á Flúðum 
Staðsetning:  Flúðir. 
Dagsetning viðburðar:  28. mars – 6. apríl. Vinsamlegast bókið 
Tímasetning viðburðar: Opnunartími er mánudaga til föstudags frá 
18:00-21:00 og laugardaga og sunnudaga frá 12:00-21:00.  
Vinsamlegast pantið borð fyrirfram í síma 846 9798 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Minilik býður upp á þrítréttaðan 
forrétt, þríréttaðan aðalrétt og eþíópískan kaffi ceremonial á eftir, 
þar sem kaffið er brennt og malað á staðnum.  Þeir sem ekki borða 
kjöt geta einnig notið eþíópíska matarins þar sem Eþíópía er þekkt 
fyrir bauna- og grænmetis- fösturéttina sína. 
Leyndardómatilboðsverð 3.900. Upplýsingar og pantanir í síma 846 
9798. Hægt er að sjá matseðil á www.minilik.is ásamt ýmsum 
fróðleik um matar- og kaffimenningu Eþíópíu. 
 
Upplitsganga – Eru leyndarmál á Flúðum? 
Staðsetning: Lagt af stað frá félagsheimili Hrunamanna á Flúðum. 
Dagsetning viðburðar: 5. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 14:00, ganga tekur um 2 klst., létt ganga 
en þó nokkur vegalengd. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gengið um Flúðahverfið og ýmsir 
staðir skoðaðir sem ekki eru allir aðgengilegir. Jafnvel hægt að segja a 

sumir þessara staða séu vel geymd leyndarmál. 
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Fjalla Eyvindur og Halla á Samansafninu 
Staðsetning: Samansafnið Sólheimum Hrunamannahreppi  
Dagsetning viðburðar: 28.mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 13:00-17:00 alla dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Í tilefni “Leyndadóma 
Suðurlands, 
verður opnuð sýning á Samansafninu á Sólheimum í 
Hrunamannahreppi, um Fjalla-Eyvind og Höllu en Fjalla-Eyvindur á 
300 ára fæðingarafmæli í ár. Á sýningunni verða til sýnis hlutir eins 
og Fjalla-Eyvindur bjó til og æviferli þeirra hjúa gerð skil í 
myndrænu formi sem Hjörtur Þórarinsson hefur tekið saman og 
gefið út í riti sem verður til sölu á Samansafninu.  
Sýningin opnar 28. mars kl. 13.00. Hjörtur stefnir á að mæta á 
opnun sýningarinnar og segja frá þeim hjúum.  
Opið verður á Samansafninu frá 28.mars og áfram í allt sumar alla 
föstudaga, laugardaga og sunnudaga kl. 13.00-17.00. Á öðrum 
tíma er opið eftir samkomulagi. 
Samansafnið verður opið þessa leyndardómsfullu daga frá 13:00-
17:00 og kostar 750 krónur inn á allt saman. 
 
Leikur að List , dúkkusýning og handverksmarkaður 
Staðsetning: Í bílskúr við garðyrkjustöðina Laugaland, rétt við 
sundlaugina á Flúðum. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars - 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar:  kl.  13:00 -17:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Dúkkusafnið er stærsta dúkkusafn 
landsins. 
Margrét Emilsdóttir á allar dúkkurnar en þær eru um fimm 
hundruð talsins.  
Margrét rekur ásamt mágkonu sinni, Dóru Mjöll Stefánsdóttur 
galleríið „Leikur að list“ í bílskúr  
þar sem dúkkusafnið er. Sjón er sögu ríkari. Ókeypis inn. 
 
Tónleikar Karlakórs Hreppamanna 
Staðsetning: Gamla Bíó, Reykjavík. 
Dagsetning viðgurðar: 6. april. 
Tímasetning: kl. 20:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Tónleikarnir eru fyrstu 
tónleikarnir af þremur í vortónleikaröð kórsins vorið 2014. 
Söngdagskráin kallas „Nú sigla svörtu skipin“. Gunnar Björn 
Guðmundsson, leikstjóri og Magnús Guðmunmdsson, leikari, ásamt 
Gylfa Þorkelssyni, framhaldsskólakennara og félaga í kórnum hafa 
samið handrit, sem verður flutt á milli laga á tónleikunum. Magnús 
mun svo bregða sér í hlutverk sögumanns. Stjórnandi kórsins er Edit 
Molanar og undirleikari er MiklosDalmay. Kórinn mun endurtaka 
prógrammið á tónleikum í félagsheimilinu Flúðum 12. apríl kl. 
20:00 og í Hólmaröst á Stokkseyri 27. apríl kl. 16:00 

 
Café Mika – sunnlenska lambið í aðalhlutverki 
Staðsetning: Café Mika Reykholti. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6 apríl. 
Tímasetning viðburðar: Opið alla dagana frá kl. 12:00-21:00 
Um hvesrkonar viðburð er að ræða: Á matseðlinum verða sérvaldir 
lambaréttir í tilefni af Leyndardómum Suðurlands. Og ekki má gleyma 
súkkulaði í ýmsum útgáfum beint frá súkkulaðimeistarnum á staðnum.  
www.facebook.com/kaffihusidmika 
 
Bragginn - leir og kaffi  
Staðsetning: Birtingaholt 3,  845 Flúðir (10 mínútna akstur frá 
Flúðum) 
Dagsetning viðburðar: 29 - 30. mars. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 13:00-18:00 
Um hvers konar viðburð er að ræða: Kaffihús og leirvinnustofa í 
skemmtilegu jarðhýsi í Birtingaholti. Matseðillinn byggir á því hráefni 
sem er að finna í heimasveit og býður meðal annars upp á heimabakað 
brauðmeti úr mjöli frá Fjólu í Birtingaholti, ljúfar kökur, ásamt 
dásamlegu kaffi. Sýningarými leirvinnustofunnar verður opið og gefst 
gestum og gangandi tækifæri til að  
skoða fallega list í skemmtilegu umhverfi.  
 
Gistiheimilið Flúðum 
Staðsetning: Veitingahúsið Grund 
Dagsetning viðburðar: 28.-30.mars og 3.-6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Á opnunartíma sem er fimmtudaga og 
föstudaga kl. 18:00-21:00, laugardaga og sunnudaga kl. 11:30-
21:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Veitum 30% afslátt af gistingu og 
20% afslátt af matseðli þess daga. 
 
Frítt í Sundlaugina á Flúðum 
Staðsetning:   Sundlaugin á Flúðum 
Dagsetning viðburðar:  28. mars til 6. apríl, allir leyndardómsdagarnir 
Tímasetning viðburðar : Opnunartími sundlaugar, 17-21 á virkum 
dögum en 12-18 um helgar 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Ókeypis í sund þessa 10 daga, allir 
hjartanlega velkomnir. 
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Frítt í sund hjá HNLFÍ í Hveragerði, 
hádegisverðartilboð og skoðunarferð. 
Staðsetning: HNLFÍ í Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars og 30. mars og 5. og 6. apríl 
(laugardagar og sunnudagar). 
Tímasetning viðburðar: kl. 10:00-17:30 alla dagana. Sértilboð á 
hádegisverði 5. og 6. apríl. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gestum á Leyndardómunum 
boðið að koma frítt í sund þessar tvær helgar. Sértilboð á 
hádegisverði laugardaginn 5. apríl og sunnudaginn 6. apríl, eða kr. 
1.330 krónur þessa daga (almennt verð 1900 krónur). 
Laugardaginn 5. Apríl verður boðið upp á skoðunarferð um 
stofnunina kl. 14:00-15:00 þar sem sagt verður frá sögunni og 
Jónasi Kristjánssyni, ásamt öðrum fróðleik.  
 
Leyndardómstilboð Hótel Arkar 
Staðsetning:  Hótel Örk, Hveragerði 
Dagsetning viðburðar: 28. mars til 6. apríl (allir 
leyndardómsdagarnir). 
Tímasetning viðburðar:  18:00-21:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Dúndurtilboð á 
Leyndardómsdögunum á 2ja rétta matseðli á veitingastað 
hótelsins.  Rjómalöguð humarsúpa með steiktum humarhölum. 
Cream of lobster soup with roasted lobster tail. Hægeldaður 
lambahryggvöðvi, kartöflugratín og rósmarínsósa. Slowly cooked 
fillet of lamb, gratin potatoes and rosemary sauce. Þessir tveir 
réttir á aðeins 2.900 kr á mann 
 
Erlendir ferðamenn 
Staðsetning:  Veitingastaðurinn Hofland-Setrið í Hveragerði, 
„Anddyri Suðurlands“. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars til 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl.17:00-18:00   
Um hverskonar viðburð er að ræða:  50% afsláttur af matseðli til 
allra erlendra ferðamanna. http://www.hoflandsetrid.is 
 
  
 

Fjölskyldu pizzahlaðborð 
Staðsetning:  Veitingastaðurinn Hofland-Setrið í Hveragerði, „Anddyri 
Suðurlands“. 
Dagsetning viðburðar: 30.mars (sunnudagur) og 6. apríl (sunnudagur) 
Tímasetning viðburðar: kl.18:30-19:30. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Fjölskyldu pizzahlaðborð,f jölbreytt 
úrval af pizzum, hvítlauksbrauð, ostafylltir brauðbitar, franskar 
kartöflur og country kartöflur, úrval af olíum og dressingum svo fátt 
eitt sé nefnt. Verð aðeins 1650 krónur.  Innifalið ávaxtadrykkur úr 
kælivél. Tilboðið á við jafnt um heimamenn, nágranna og ferðafólk. 
  
Alvöru PIZZA hádegisverðahlaðborð   
Staðsetning: Veitingastaðurinn Hofland-Setrið í Hveragerði, „Anddyri 
Suðurlands“. 
Dagsetning viðburðar: Fimmtudaginn 3. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl.12:00-13:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Hádegisverðar PIZZA hlaðborð, frítt 
fyrir börn til 12 ára aldurs, fjölbreytt úrval af pizzum,  ostaveisla, 
sjávarréttapizza, hvítlauksbrauð, brjálaður banani, ostafylltir 
brauðbitar, franskar kartöflur, úrval af olíum og dressingum.  Verð 
aðeins 1590 krónur. Innifalið ávaxtadrykkur úr kælivél. Tilboðið gildir 
fyrir alla. 
  
Arion tónaflóð  
Staðsetning: Útibúið í Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: 1. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 14:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Krakkar úr tónskóla Hveragerðis 
flytja tónlist í útibúinu kl. 14.30. Kleinur í boði með kaffinu 
 
  

Hveragerði 



Nútímakonur – sýning á verkum Bjargar Þorsteinsdóttur, Ragnheiðar 

Jónsdóttir og Þorbjargar Höskuldsdóttur. 
Staðsetning: Listasafn Árnesinga, Austurmörk 21, Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: Sýningin stendur frá 8. mars-11. mai 2014, opið 
fimmtud. – sunnud. (en alla daga í maí). 
Tímasetning viðburðar: kl. 12:00 t- 18:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Myndlistarsýning þar sem 
útgangspunkturinn er þrjú verk í eigu Listasafns Árnesinga frá áttunda 
áratugnum. Flest verkanna á sýningunni eru þó nýleg og undirstrika þannig 
virkni listamannanna því Björg, Ragnheiður og Þorbjörg reka enn eigin 
vinnustofur. 
 
Verðlaunaleikur 
Staðsetning: Listasafn Árnesinga, Austurmörk 21, Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: Sýningin stendur frá 8. mars – 11. maí 2014, opið 
fimmtud.-sunnud. (en alla daga í maí). 
Tímasetning: kl. 12:00-18:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Spurningaleikur og svörin eru að finna á 
sýningunni Nútímakonur. Tilvalið fyrir fjölskylduna að vinna saman. Vegleg 
verðlaun í boði og þátttökuseðill verður dreginn út kl. 18:00 sunnudaginn 6. 
apríl. Aðgangur og þátttaka er ókeypis. 
 
Uppspretta hugmynda – dagskrá með Guðrúnu Evu 
Mínervudóttur 
Staðsetning: Bókasafnið í Hveragerði, Sunnumörk og Listasafn Árnesinga, 
Austurmörk 21, Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Mæting í Bókasafnið kl. 13:00 og síðan gengið í 
Listasafn Árnesinga. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Spjall, stutt gönguferð og erindi. 
Dagskráin hefst í Bókasafninu, þar sem m.a. verður sagt frá bókum þar sem 
Hveragerði kemur við sögu. Síðan verður gengið yfir í Listasafnið þar sem 
dagskráin heldur áfram og Guðrún Eva fjallar um uppsprettu hugmynda út 
frá umhverfinu og eigin verkum. Þátttaka ókeypis. 
Dagskráin er styrkt af Menningarráði Suðurlands. 
 

Sýningarspjall og gleði 
Staðsetning: Listasafn Árnesinga, Austurmörk 21, 
Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: 30. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Leiðsögn um sýninguna, 
Nútímakonur; Björg Þorsteinsdóttir, Ragnheiður Jónsdóttir 
og Þorbjörg Höskuldsdóttir, með Hrafnhildi Schram 
sýningarstjóra og listakonunum þremur. Þær fjalla um 
sýninguna, ferilinn og tíðarandann í samtali við gesti. 
Sjá nánar á heimasíðunni www.listasafnarnesinga.is 
Aðgangur ókeypis. 
 
Listasafn Árnesinga er opið allt árið og þar er tekið vel á 
móti fólki. Góð aðstaða er til að heimsækja safnið með börn, 
úrval lesefnis um myndlist til staðar og hægt að kaupa léttar 
veitingar. 
 
Fjölskyldufjör í Hveragerði – frítt í sund 
Staðsetning: 29. mars í Hamarshöll, Hveragerði og 30. mars 
í sundlauginn í Laugaskarði. 
Dagsetning viðburðar: 29. og 30. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 13:00-16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Í Hamarshöll 29. mars, 
verða fótboltaþrautir og skemmtun með Ingó veðurguð og 
strákunum í meistaraflokki Hamars. Einnig verður brennó 
með Geira og golfpútt í umsjón GHG. 
Í sundlauginn 30. mars, verða leikir, fjör og 
skriðsundskennsla í umsjón sunddeildar og Guðjón Óskar 
mun leika á gítar og syngja frumsamin lög á svölunum. 
Gönguferð um heilsustíginn með „Göngum saman“ hópnum 
kl. 13:00. Lagt af stað frá sundlauginni. 
Frítt er á viðburðina og mun Kjörís bjóða gestum upp á ís. 
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Iceland Activities 
Staðsetning: Mánamörk 3-5, Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 12:00-17:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 4 ára afmælishátíð 
ferðaþjónustufyrirtækisins Iceland Activities.  
Starfsemi fyrirtækisins kynnt. Veitingar í boði. 
 
Hveragarðurinn 
Staðsetning: Hveragerði 
Dagsetning viðburðar: 1. – 4. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 09:00-17:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Í Hveragarðinum verður 
boðið upp á leiðsögn um garðinn og eggjasuðu í heitum læk, 
sem rennur í gegnum garðinn, verð kr. 750.-. Aðgangseyrir 
að garðinum eingöngu er kr. 200.- 
 
Leyndardómar Kjöt og Kúnst 
Staðsetning: Breiðumörk 21, Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars - 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Á opnunartíma staðarins. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Leyndardómsfullt tilboð, 
frítt uppáhellt og nýlagað kaffi með öllu bakkelsi. 15% 
afsláttur af sérsniðnum tilboðsmatseðli: 
Grilluð kjúklingabringa með sveitakartöflum á kr. 3.145.- 
(3.700.-) 
Smjörsteiktur sesamhjúpaður þorskur með gratín blómkáli á 
kr. 3.145.-(3.700.-) 
Hveraeldað léttreykt lambafillet með rjómasveppasósu á kr. 
3.740.- (4.400.-) 
 
 

Opnun á vinnustofum Myndlistarfélags 
Árnessýslu 
Staðsetning: Vinnustofan á efri hæð gamla 
Grunnskólans í Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars, 29. mars, 4. apríl og 
5. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 14:00 til 17:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opnar vinnustofur 
hjá Myndlistarfélaginu þar sem hægt er að kíkja á 
félagsmenn að störfum. 
 
Almar bakari 
Staðsetning: Hveragerði 
Dagsetning viðburðar: 29. og 30. mars (laugardagur og 
sunnudagur). 
Tímasetning viðburðar: á opnunartíma 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 20% afsláttur af 
öllum brauðum, frítt kaffi fyrir eldri borgara. Súpa, 
brauð og kaffi  á kr. 820.-  þessa helgi. 
 
Leyndardómur steinanna – sýningaropnun 
Staðsetning: Bókasafnið, Sunnumörk, Hveragerði. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 28. apríl 
Tímasetning viðburarð: kl. 18:00-18:45 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opnun 
myndlistarsýningar Grétu Berg Bergsveinsdóttur. 
Gréta segir frá tilurð myndanna. Boðið upp á 
hressingu. 



Þjórsárstofa í Skeiða og Gnúpverjahreppi og frítt 
í sund á Brautarholti og Árnesi 
Staðsetning:  Árnes og Brautarholt 
Dagsetning viðburðar: Laugardaginn 5. apríl og sunnudaginn 
6. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 11:00 – 16:00 báða dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Í Þjórsárstofu, 
gestastofunni í félagsheimilinu Árnesi, er miðlað fróðleik um 
landið, náttúruna, fólkið og söguna á Þjórsársvæðinu, með 
Þjórsá sjálfa sem meginþema. 
Þjórsárstofa verður opin kl. 11:00 – 16:00 laugardag 5. og 
sunnudag 6. apríl. Frítt inn. 
 
Leyndardómaverð á veitingum í Árborg Árnesi 
Staðsetning: Verslunin Árborg Árnesi í Skeiða og 
Gnúpverjahreppi 
Dagsetning viðburðar:  Helgin 5. og. 6.apríl 
Tímasetning viðburðar: 0pið kl.  09:00-19:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Verslunin Árborg Árnesi, 
verslun ,veitingastaður,ferðamannamiðstöð í mynni 
Þjórsárdals. Tilboð á veitingum 5. og 6. apríl  
Nýbakað brauð og góðmeti úr ofninum. Ísvélin komin úr 
vetrarfríi ! 
  
 
 

Verðlaunagetraun 
Staðsetning: Bókasafnið í Hveragerði, Sunnumörk 2. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Virka daga kl. 13:00-18:30, laugardagana 28. 
mars og 5 apríl kl. 11:00-15:00 og sunnudaginn 6. apríl kl. 13:00-
16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Getraun þar sem svara er leitað á 
safninu, eins konar ratleikur. Góð verðlaun í boði. Dregið úr réttum 
lausnum sunnudaginn 6. apríl kl. 15:00 
 
Uppáhalds barnabækurnar 
Staðsetning: Bókasafnið í Hveragerði, Sunnumörk 2.  
Dagsetning viðburðar: 2. apríl á degi barnabókarinnar. 
Tímasetning viðburðar: kl. 17:00 og kl. 17:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Börn og fullorðnir úr ýmsum 
áttum, m.a. þátttakendur í Stóru-upplestrarkeppninni, lesa úr 
eftirlætis barnabókunum eða þeim barnabókum sem hafa haft mest 
áhrif á þá. 
 
Uppspretta hugmynda – dagskrá með Guðrúnu Evu 
Mínervudóttur 
Staðsetning: Bókasafnið í Hveragerði – Listasafn Árnesinga 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 13:00-14:00 
Sjá nánar í dagskrá Listasafns Árnesinga og www.hveragerdi.is 
 
Bókasafnið í Hveragerði verður opið virka daga kl. 13:018:30 , 
lagardagana 28. mars og 5. apríl kl. 11:00-15:00 og sunnudaginn 6. 
apríl kl. 13:00-16:00 

Skeiða-og 
Gnúpverjahreppur 

http://www.hveragerdi.is/
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Frítt í sund í Sundhöll Selfoss og sundlauginni á Stokkseyri 
Staðsetning: Sundhöll Selfoss og sundlaugin á Stokkseyri. 
Dagsetning viðburðar: 30. mars.  
Tímasetning viðburðar: Sundhöll Selfoss, Kl. 09:00-19:00 og Stokkseyri, kl. 
10:00-15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Frítt verður í sund sunnudaginn 30. 
mars á þessum stöðum. 
  
Skógarganga um Hellisskóg á Selfossi. 
Staðsetning: Bílastæði í Hellisskógi. 
Dagsetning viðburðar: 2. apríl (miðvikudagur) 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 17:30-18:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Klukkutíma ganga um Hellisskóg með 
formanni Skógræktarfélags Selfoss. Skógurinn er ein af földu 
leyndarmálum Selfoss. Hellisskógur er útivistarsvæði Selfyssinga og 
skógrækt, og liggur landið allt frá Biskupstungnabraut niður að 
norðurbakka Ölfusár. Þar liggur forn ferjustaður yfir þessa straumþungu á. 
Klæðnaður í samræmi við veður í göngunni.  
 
Opnun á vinnustofum Myndlistarfélags Árnessýslu 
Staðsetning: Vinnustofan Fjölheimum við Bankaveg á Selfossi, efri hæð. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars, 29. mars og 30. mars. 
Tímasetning viðburðar: Opið frá kl. 14:00 til 17:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opnar vinnustofur hjá 
Myndlistarfélaginu þar sem hægt er að kíkja á félagsmenn að störfum. 
 
 
Vortónleikar Jórukórsins: 
Staðsetning: Selfosskirkju 
Dagsetning viðburðar: 5. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Árlegir tónleikar Jórukórsins sem nú 
flytur fjölbreytta tónlist víðsvegar úr heiminum á ýmsum tungumálum, 
ásamt gömlum og nýjum íslenskum lögum. Jórukórinn er að fara á 
landsmót kvennakóra á Akureyri 9. – 11. maí. 
Miðaverð kr. 2.500.- 
 
 
 

Humarsúpa Tryggvaskála frítt með aðalréttum 
Staðsetning: Tryggvaskáli Austurvegi 1 Selfossi 
Dagsetning viðburðar:  28. mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 18.00-22.00 alla dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Humarsúpa Tryggvaskála fylgir frítt með öllum 
aðalréttum. Tryggvaskáli er glæsilegur a´la carte veitingastaður í miðbæ Selfoss. 
  
Heimabökuð kaka og Chaqwa kaffi 
Staðsetning:  Kaffi Krús Austurvegi 7 Selfossi 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 11.30-22.00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Með hverri heimabakaðri köku fylgir frír 
Chaqwa kaffibolli. Allar kökur á Kaffi Krús eru heimabakaðar. 
  
Menam  - best geymda leyndarmál Selfoss  
Menam, Selfossi býður gestum 15% afslátt af öllum Kofaréttum í tilefni af 
Leyndardómum Suðurlands 
Staðsetning: Eyravegi 8, Selfossi 
Dagsetning viðburðar: 28. mars til 6. apríl 2014  
Tímasetning viðburðar: Opnunartími er sun-fim 11.30 – 14.00 og 17.00 – 21.00 
fös og lau 11.30 – 14.00 og 17.00 – 22.00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Til að kynna okkar rómuðu thailensku rétti 
bjóðum við 15% afslátt af öllum Kofaréttum í tilefni af hátíðinni Leyndardómar  
Suðurlands. Einnig býður staðurinn upp á gistingu alla leyndardómsdaganna, eða 2 
fyrir 1. Fullt verð fyrir tveggja manna herbergi er 11.900 kr. en tilboðsverðið er 
5.950 kr. leyndardómsdagana. 
 
Veitingastaðurinn Kaktus, Selfossi 
Staðsetning: Austurvegur 22. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars til 6. apríl (alla leyndardómsdagana) 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 11:00-20:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Leyndardómshamborgaratilboð , ostborgari og 
franskar á 750 krónur. 
 
  
 
 
 
 

Sveitarfélagið Árborg 



Opið hús í Fjölheimum við Tryggvagarð 
Staðsetning: Fjölheimar við Tryggvagarð, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar:  4.apríl. 
Tímasetning viðburðar:  Frá hádegi. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Kynning á starfsemi 
Fjölheima, skemmtiatriði starfsfólks og fleira skemmtilegt. 
Frá kl. 14:00-17:00 verður námskynning á 
fjarnámsmöguleikum í háskólanámi, námsbrautum 
Fræðslunetsins og Háskólabrú Keilis. Allir velkomnir og allt 
ókeypis. 
  
Landsbankinn Selfossi, opið hús 
Staðsetning:  Austurvegi 20, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar:  28. mars (föstudagur) 
Tímasetning viðburðar: kl. 09:00 -16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opið hús og veitingar 
fyrir gesti og gangandi. Valið tónlistaratriði kl. 15.00. 
Leiðsögn um húsið með sagnfræðingi , fjallað um húsið, 
listaverkin og söguna. Allir krakkar fá gjöf frá bankanum. 
 
Opinn æfing hjá blásarasveit og blokkflautusveit 
Tónlistarskóla Árnesinga. 
Staðsetning: Húsnæði skólans við Eyraveg á Selfossi. 
Dagsetning viðburðar:  28. mars. 
Tímasetning viðburðar: Blásarasveitaræfingin stendur frá kl. 
15:00 - 16:30. – Stjórnandi,  Jóhann I. Stefánsson. 
Blokkflautusveitaæfing stendur frá kl. 16:30 - 17:30.. 
Stjórnendur  eru Ingibjörg Birgisdóttir og Helga 
Sighvatsdóttir. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opin æfing þessara 
sveita þar sem allir eru velkomnir að líta inn og fylgjast 
með og upplifa hvernig svona æfingar fara fram. 
  
Bókamarkaður:  
Staðsetning: Listagjá og lesstofa Bókasafns Árborgar, 
Austurvegi 2, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 27. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Á virkum dögum kl. 10:00-19:00 
og á laugardögum kl. 11:00 – 14:00. Lokað á 
sunnudögum. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Bókamarkaður þar sem 
seldar eru gjafabækur og afskrifaðar bækur gegn vægu verði. 
 
 

 
Almar bakari 
Staðsetning: Selfoss 
Dagsetning viðburðar: 29. og 30. mars (laugardagur og sunnudagur). 
Tímasetning viðburðar:  Á opnunartíma 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 20% afsláttur af öllum brauðum, frítt 
kaffi fyrir eldri borgara. Súpa, brauð og kaffi  á 820 krónur þessa helgi. 
 
 
Rómantískir leyndardómar Hótel Selfoss 
Staðsetning: Hótel Selfoss. 
Dagsetning viðburðar: 30. mars – 4. apríl 
Tímasetning viðburðar: Allan sólarhringinn. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gisting í tveggja manna herbergi með 
morgunverði og leyndardómsfullu Tapas sértilboði á riverside restaurant, 
verð kr. 21.000.- 
  
Leyndardómsgönguferð um Eyrarbakka 
Staðsetning: Eyrarbakki. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars (laugardagur) 
Tímasetning viðburðar: 16:00 frá Stað á Eyrarbakka 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Klukkutíma gönguferð um Eyrarbakka 
þar sem skyggst verður inn í söguna og skemmtilegar sögur sagðar af 
mönnum og málefnum. Kostnaður er 500 krónur á mann. Siggeir fer 
fyrir göngunni en hann er landsþekktur fyrir sína góðu frásagnarlist og 
jákvæðni. 
 
Leyndardómsgönguferð um Stokkseyri 
Staðsetning: Stokkeyri. 
Dagsetning viðburðar: 30. mars (sunnudagur) 
Tímasetning viðburðar: Kl. 16:00 frá Stokkeyrarkirkju 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Klukkutíma gönguferð um Stokkseyri 
þar sem skyggst verður inn í söguna og skemmtilegar sögur sagðar af 
mönnum og málefnum. Kostnaður er 500 krónur á mann. Siggeir fer 
fyrir göngunni en hann er landsþekktur fyrir sína góðu frásagnarlist og 
jákvæðni. 
 
 



Hænubingó 
Staðsetning: Selfoss og Eyrarbakki. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars (laugardagur) og 6. apríl 
(sunndagur). Bingóið 29. mars fer fram í húsnæði Jötun 
Véla á Selfossi við Austurveg 69 og 6. apríl í 
samkomuhúsinu Stað á Eyrarbakka. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 14:00 til 15:00 á báðum 
stöðunum. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Hæna tekur þátt í 
bingói. Gestir kaupa bingómiða kl. 14:00 og kl. 14:30 hefst 
bingóið formlega. Þá er hænunni sleppt inn á risa 
bingóspjald og beðið eftir því a hún skíti á einhvern reitinn. 
Sá reitur sem fær skítinn á sig vinnur bingóið og fær að 
sjálfsögðu eggjabakka í verðlaun. 
 
Handverk á marga vegu. 
Staðsetning: Samkomuhúsinu Gimli Stokkseyri kjallara. 
Dagsetning viðburðar:  29. mars og 30. mars og 5. og 6. 
apríl (laugardagar og sunnudagar). 
Tímasetning viðburðar: Kl:13:00-18:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Sýning og sala á 
handunnum munum , leir, mósaik, tölur úr beinum og 
hornum. Renndir trémunir, þæfing, prjón, heklaðir munir, 
belti, skartgripir, vettlingar , sokkar, treflar, lopapeysur, 
barnaföt, myndir og margt fleira.  Kaffi á könnunni. 
  
Ragnar Bjarnason, Jón Ólafsson og Valgeir 
Guðjónsson leiða saman hesta sína á tónleikum í 
Eyrarbakkakirkju. 
Staðsetning: Eyrarbakkakirkja 
Dagsetning viðburðar: 29. og 30. mars og 5. og 6. apríl - 
Tímasetning viðburðar: Kl. 16:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Tónleikar þar sem 
Ragnar Bjarnason og söngferill hans er í forgrunni – Verð 
kr 2.500. 
 

 
Orgelsmiðjan opnar fræðslusýningu 
Staðsetning: Hafnargata 9. Stokkseyri, sjávarmegin. 
Dagsetning viðburðar: 29. mars  og 30. mars–  
Opið hús kl. 11:00-17:00, ókeypis aðgangur. 
29. mars  tónleikar kl. 16:00, hljómsveitin Var, frjáls framlög.  
31. mars - 4. apríl, opið frá kl. 09:00-18:00, aðgangseyrir kr. 
750.- 
5. apríl, opið frá kl. 11:00-17:00, aðgangseyrir kr. 750.- 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Orgelsmiðjan á Stokkseyri opnar 
fræðslusýningu á verkstæðinu og býður gestum og gangandi að 
fræðast um allt sem viðkemur orgelsmíði og sögu tónlistar á 
suðurströndinni. 
www.orgel.is 
 
Safnakaffi á Eyrarbakka og hópsöngur 
Staðsetning: Húsið Eyrarbakka og Rauða húsið Eyrarbakka. 
Dagsetning viðburðar: 26. mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Húsið og Eggjaskúrinn, opið alla daga frá kl. 
12:00-17:00 
Um hverskonar viðburð er er ræða: Safnakaffi, báðar helgar er hægt 
að slá tvær flugur í einu höggi fyrir 1.000.-, fá sér kaffi og köku á 
Rauða húsinu og skoða sýningar Hússins. Aðgangseyrir kr. 800.-, 
frítt fyrir 18 ára og yngri. 
Beitingaskýrinn verður opinn báðar helgar frá kl. 12:00-17:00, 
aðgangur ókeypis. 
Hópsöngur verður í Húsinu 5. apríl kl. 20:00 við undirleik Örlygs 
Benediktssonar, ókeypis aðgangur. Rauða húsið opnar dyrnar á 
kránni í kjallaranum. 
Frítt verður á safnið á virkju dögum á Leyndardómum Suðurlands. 
 
Laugabúð 
Staðsetning: Eyrarbakki – Eyrargata 46 
Dagsetning viðburðar:  29. – 30. mars (laugardagur og 
sunnudagur) og 5. og 6. apríl (laugardagur og sunnudagur) 
Tímasetning viðburðar: Kl. 11:00 til 17:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Eyrarbakki var um langan aldur 
höfuðstaður Suðurlands og þar var miðstöð verslunar og viðskipta 
frá miðöldum og fram á 20. öld. Guðlaugur Pálsson rak verslun á 
Eyrarbakka í 76 ár frá 1917-1993. Verslunarhúsnæði Guðlaugs 
frá 1919 hefur nú verið gert upp og þar hefur undanfarin sumur 
verið rekin safnbúð um helgar. Lögð er áhersla á að gefa gestum 
kost á að sjá litla þorpsverslun frá fyrri hluta síðustu aldar. 
 
 
 
 

 
 
 



 
Riverside Spa - Best geymda leyndarmál Suðurlands! 
Staðsetning: Eyrarvegi 2, Selfossi (Hótel Selfoss). 
Dagsetning viðburðar: 28.mars – 4.apríl 
Tímasetningar: Samkvæmt opnunartíma Riverside Spa 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Tveir fyrir einn í baðstofu, alla 
dagana (fullt verð er 2500kr á mann).  Í Riverside Spa er bæði 
boðið upp á hefðbundið íslenskt gufubað og sauna. Stór og fallegur 
heitur pottur, þar sem líkt er eftir stjörnubjartri nótt með 
dansandi norðurljósum, er einkar notaleg upplifun. Þrjár tegundir 
af slökunarsturtum, fallvatns- og regnskógasturturnar okkar eru 
vinsælastar en svo er einnig hressandi að kæla sig niður með gusu úr 
köldu fötunni. Í Riverside Spa er notalegt slökunarherbergi þar sem 
hægt er að leggjast í góða stóla og jafnvel gleyma sér um stund við 
kertaljós. 
  
Tónlistaskóli Árnesinga – 
Staðsetning: Arion banki, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar: 4. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Margrét Stefánsdóttir og 
nemendur taka nokkur lög. 
 
Þórsþing 
Staðsetning: Fjölbrautskóli Suðurlands, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl. 
Tímasetnig viðburðar: kl. 14:00-17:00 Húsið opnar kl. 13:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Þórsþing er málþing helgað 
minningu Þórs Vigfússonar f.v. skólameistara Fjölbrautaskóla 
Suðurlands. Efnistök þingsins eiga að spanna flest áhuga-og 
athafnasvið hans. Það verður fróðlegt að rifja upp náms-og 
skólaferilinn, en margt fleira mun verða tekið fyrir, sem minnir á 
þennan merka samferðamann okkar. Það er hópur skóla-og 
samferðamanna hans sem draga saman efni til flutnings í töluðu 
máli, söng og myndum. Hollvarðasamtök Fjölbrautaskóla 
Suðurlands standa fyrir Þórsþinginu og skipuleggja. Aðgangur 
ópkeypis. 
 
 
 
 

Leyndardómar Riverside restaurant á Hótel Selfoss 
Staðsetning:  Riverside restaurant á Hótel  Selfoss. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 4. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 18:00-22:00  
Um hverskonar viðburð er að ræða: Fjórir tapasréttir og Sangria, kr. 
5.400.- 
Maðseðill: Humarrúlla á fennel spínatbeði með Aioli 
Keila vafin í serrano skinku borin fram með „polenta“, 
geitaostafylltum döðlum og ostasósu. 
Nautalund „filet mignon“ með haricot verte, rótargrænmeti og 
sýrðu fáfnisgrassmjöri. 
Sykurkarfa með ferskum ávöxtum, kókoshjúpuðum vanilluís og 
súkkulaðisósu. 
Borðapantanir í s. 480 2500. 
 
Gisting á Selfoss hostel 
Staðsetning: Austurvegi 28, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar:  28. mars - 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Allan sólarhinginn, alla dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Tilboð á gistingu. Tveggja manna 
herbergi á 5.000.-, þriggja manna herbergi á 10.000.- og fjögurra 
manna herbergi á 15.000.- Morgunverður kr. 1.500.-. Panta þarf í 
s. 660 6999 eða á selfoss@hostel.is, til að geta nýtt sér tilboðið 
 
Fjármálafræðsla fyrir ungt fólk á mannamáli 
Staðsetning: Arion banki hf, Austurvegi 10, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar: 1. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 16:15-17:15 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Breki Karlsson mun vera með 
skemmtilega fjármálafræðslu fyrir ungt fólk á aldrinum 18-25 ára. 
Léttar veitingar verða í boði. 
 
Footloose – söngleikur NFSU 2014 
Staðsetning: Sýnt í menningarsal Hótel Selfoss 
Dagsetning:  28. mars 
Tímasetning viðburðar: kl. 20:30 
Auglýst sérstaklega 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Söngleikur á vegum NFSU 2014. 
Almennt miðaverð kr. 2.500.- 
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Mjólkursamsalan verður með vörukynningar í 
eftirfarandi verslunum í tilefni af Leyndardómum 
Suðurlands 28. mars til 6. apríl  
Krónan Selfossi: 
28. og 29. mars (föstudagur og laugardagur): Þar á að kynna 
36% sýrðan rjóma með köku og jafnvel ávöxtum. Kynningin á 
föstudeginum fer fram frá kl. 14:00 til 18:00. Kynningin á 
laugardeginum fer fram frá kl. 13:00 til 16:30. 
3. og 4 apríl (fimmtudagur og föstudagur): Þar á að kynna 
Páskaköku MS,  Páskajógúrt og engjaþykkni. Kynningin fer 
fram frá 14:00 til 18:00. 
Bónus Selfossi: 
28. og 29. mars (föstudagur og laugardagur): Þar á að kynna 
skyr.is með eplum, vanillu og svo hindber og jarðarber. 
Kynningin á föstudeginum fer fram frá kl. 14:00 til 18:00. 
Kynningin á laugardeginum fer fram frá kl. 13:00 til 16:30. 
3. og 4 apríl (fimmtudagur og föstudagur): Þar á að kynna 
Páskaköku MS,  Páskajógúrt og engjaþykkni. Kynningin fer 
fram frá 14:00 til 18:00. 
Samkaup Selfossi: 
apríl (þriðjudagur).  Þar á að kynna súkkulaðimjólk og skyr,is 
með bökuðum eplum. Kynningin fer fram frá kl. 11:00 til 
13:00 og 15:00 til 18:00. 
Nettó Selfossi: 
apríl (þriðjudagur).  Þar á að kynna súkkulaðimjólk og skyr,is 
með bökuðum eplum. Kynningin fer fram frá kl. 14:00 til 
18:00 
Krónan Vestamannaeyjum: 
apríl (miðvikudagur). Þar á að kynna súkkulaðimjólk. 
Kynningin fer fram eftir hádegi. 
Kjarval Hvolsvelli: 
4.apríl (föstudagur). Þar á að kynna súkkulaðimjólk. 
Kynningin fer fram eftir hádegi. 
  

Blómagarðurinn, garður áhugamannsins 
Staðsetning: Íþróttahúsið Iða, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar: 31. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 20:00-21:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Kristleifur Guðbjörnsson 
flytur leyndardómsfullt erindi sem hann nefnir 
„Blómagarðurinn, garður áhugamannsins“ 
Í erindinu fjallar Kristleifur um rósir, lauka, liljur, dalíur og 
ýmsar fjölærar plöntur. Kristleifur og kona hans, Margrét 
Ólafsdóttir, eiga margverðlaunaðan garð í Mosfellsbæ. 
Garðurinn er með óvenju fjölbreyttu úrvali af gróðri. Ber þar 
að nefna um 200 rósir og ótrúlegt safn af laukum, liljum, 
dalíum og ýmsum fjölærum plöntum. Kristleifur ætlar að leiða 
okkur inn í sinn ævintýraheim litskrúðugra plantna í máli og 
myndum. 
Aðangseyrir er kr. 500.- Léttar veitingar í fundarhléi. 
 
Leyndardómar skáldskaparins 
Staðsetning: Bókakaffið, við Austurveg, Selfossi. 
Dagsetning viðburðar: 3. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 20:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Rithöfundar sem búsettir 
eru á Suðurlandi eru jafnan með eitt og annað 
leyndardómsfullt og óbirt í pokahorninu. Í dagskránni 
„Leyndardómar skáldskaparins“ stíga nokkrir þeirra á stokk 
og lesa úr óbirtum og væntanlegum verkum sínum. Meðal 
þeirra sem fram koma eru Guðmundur S. Brynjólfsson, 
Bjarni Harðarson og Jón Hjartarson. Ókeypis aðgangur og 
allir velkomnir meðan húsrúm leyfir. 
 
 
 
 
 



Hellaskoðun í Arnarker 
Staðsetning: Arnarker í Ölfusi. Lagt af stað frá vegi 427 í Ölfusi 
(sjá nánar á www.olfus.is) 
GPS: N63 53.571 W21 29.723 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Lagt af stað kl. 14:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Sveitarfélagið Ölfus og 
Björgunarsveitin Mannbjörg bjóða upp á skoðunarferð í hellinn 
Arnarker, sem er í Leitarhrauninu í Ölfusi.  Hellirinn er um 6 km 
suðvestan við Þorlákshöfn og best að komast að honum frá vegi 
sem liggur að Hlíðarenda og vatnsverksmiðju Iceland Glacial frá 
Þrengslavegi.  Nauðsynlegt er að skrá sig í ferðina þar sem 
einungis er hægt að fara með takmarkaðan fjölda í einu um 
hellinn.  Ef aðsókn verður mikil, verður búin til önnur ferð seinna 
um daginn. Skráning fer fram á bókasafninu í Þorlákshöfn um 
netfangið barbara@olfus.is eða í síma 480 3830.  Tekið er á móti 
skráningu í ferðina til og með 2. apríl. 
Gera þarf ráð fyrir um þremur klukkustundum í ferðina og gott 
að hafa með nesti. Hluta leiðar verður að skríða og er því 
nauðsynlegt að vera í góðum skjólfatnaði og í vettlingum. Einnig 
þarf leiðangursfólk að vera með hjálma og höfuðljós.  
Björgunarsveitin á eitthvað af hjálmum og höfuðljósum sem hægt 
verður að fá lánað.  Hellirinn er mjög fallegur og gott að skoða 
hann á þessum árstíma.  Sett verða upp ljós sem auðvelda 
myndatöku fyrir áhugasama 
 
Uppskerð þú leyndardóma 
Staðsetning: Hendur í höfn, Unubakka 10-12, Þorlákashöfn. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Á opnunar´tima 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Allir gestir sem heimsækja 
Hendur í höfn á opnunartíma setja nafnið sitt og símanúmer í 
Leyndardómskassa og verða þrír heppnir gestir dregnir út og 
þeim kynnt hvaða leyndardóm þeir hljóta. 
 

Sveitarfélagið Ölfus 

Gómsæt fiskvinnslu skoðunarferð 
Staðsetning: Auðbjörg fiskvinnsla, Unubakka 42-44 og Hendur í höfn, 
Unubakka 10-12, Þorlákshöfn. 
Dagsetning viðburðar: 31. mars og 1. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 13:00-15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Skoðunarferð og kynning í fiskvinnslu 
Auðbjargar. Smakk af afurðum í Hendur í höfn í beinu framhaldi. 
 
Frítt í sund 
Staðsetning: íþróttamiðstöðin í Þorlákshöfn 
Dagsetning viðburðar: 5. og 6. apríl 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Fritt verður í sund þessa tvo daga 
Sundlaugin er opin frá kl. 10:00-17:00 um helgar. 
 
Landsbanki Íslands 
Staðsetning: Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Ása Berglind og Anna Margrét flytja 
dægurlög. 
Auk þess verður opnuð ljósmyndasýning, með myndum frá Hallgrími 
Erlendssyni og mun sýningin standa í 10 daga. 
 
Inn í hlýjuna“ sýning um nýtingu jarðhita 
Staðsetning: Hellisheiðarvirkjun 
Dagsetning viðburðar: 28. mars til 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 9:00-17:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Nýting jarðhita til orkuframleiðslu með 
áherslu á hitaveitu, á sýningu í kynningarrými Hellisheiðarvirkjunnar. Í 
„fræðsluburnni“. Á sýningunni er fjölbreytt efni um umhverfi, sögu og náttúru 
staðarins. Leiðsögumenn taka á móti gestum. Aðgangseyrir kr. 450.- , frítt 
fyrir 16 ára og yngri. Málverkasýning Margrétar Brynjólfsdóttur. 5. og 6. 
apríl rifjar skátakórinn upp lögin sem sungin voru í skátaskálunum á Heiðinni. 
Úrvals kaffi, heitt súkkulaði og vöfflur á Kaffi Kolviðarhól.  
www.orkusyn.is og www.facebook.com/orkusyn. S. 412 5800, 
orkusyn@orkusyn.is 
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Fjölbreytt dagskrá í boði hjá Eldhestum 
Staðsetning:  Vellir í Ölfusi. 
Dagsetning: 5. apríl. 
Tímasetningar:  
Kl: 11.00 – 12:00 – Teymt undir börnin - Frítt 
Kl: 12:00 – Hádegisverður: Sjávarréttarsúpa og brauð – 950 kr. á mann 
Kl: 13:00 – Skoðunarferð um Hótelið – kynning á umhverfisstefnunni - Frítt 
Kl: 14.00 – 15:00 – Kaffi, kakó og kleinur í kaffiteríunni. – 350 kr. pr. mann 
 Litir og hestalitabækur - Frítt 
Kl: 14:00 – Kynning á Eldhestum - Hestasýning - Frítt 
Kl: 14:30 – 1 klst hestaferð fyrir fullorðna – Tilboð 2 – 2 fyrir 1 – 6.600 kr. 
Fyrir tvo. 
Kl: 15.00 – 16:00 – Teymt undir börnin – Frítt 
Kl: 16:00 – 1 klst hestaferð fyrir fullorðna – Tilboð 2 – 2 fyrir 1 – 6.600 kr. 
Fyrir tvo. 
Öllum er frjálst að labba um og skoða aðstöðuna hjá okkur á Eldhestum. Það er 
mikið líf í hesthúsinu og í gerðunum fyrir utan. 
Ábyrgðaraðili: Friða Rut Stefánsdóttir, frida@eldhestar.is 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opið hús fyrir gesti og gangandi með spennandi 
tilboðum. 
Eitthvað annað sem þarf að taka fram?    Já, boðið verður upp á eftirfarandi 
tilboð: 
Tilboð 1: Gisting fyrir tvo í tveggja manna herbergi - Laugardaginn 5. apríl. 3ja 
rétta kvöldverður fyrir tvo. Matseðill: 

Forréttur: Súpa dagsins. 
Aðalréttur: Lamb /fiskur. 
Eftirréttur: bara Leyndardómsfullur eftirréttur  

1 klst. hestaferð fyrir tvo. 
Á hótelinu erum við með tvo heita potta sem koma oft að góðum notum eftir 
hestaferðir. 
Verð: 19.900 kr. 
Tilboð 2:  
1 klst. hestaferð fyrir tvo dagana 5.-6. apríl. Mikilvægt að hringja í síma: 480-
4800 og bóka. Verð: 6.600  (2 fyrir1) 
 

Hestagarðurinn Fákasel,  fjölskylduhelgi 
Staðsetning:  Ingólfshvoll, Ölfusi 
Dagsetning viðburðar: 29. og 30.  mars (laugardagur og sunnudagur) 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 10:00-22:00 báða dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Afþreying fyrir alla fjölskylduna, hestar, 
veitingastaður, kaffihús, ís, verslun KronKron ofl.   Hestaleikhús fim-mánudaga 
kl. 19.00.  Sérstakt tilboð á Hestaleikhús kr. 3500 og frítt fyrir 12 ára og 
yngri. Hægt verður að klappa hestum, tylla sér á bak og skoða aðstöðuna. 
Fákasel er nýjasta afþreyingin á Suðurlandi, örstutt frá Hveragerði og í 
alfaraleið. 
 
Jónas Ingimundarson og Diddú á tónleikum í Þorlákshöfn 
Staðsetning: Þorlákskirkja í Þorlákshöfn 
Dagsetning viðburðar: 30. mars. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Undanfarið hefur Jónas Ingimundarson 
efnt til tónleika í tilefni þess að fimmtíu ár eru liðin frá því hann hóf þátttöku 
í opinberu tónlistarlífi. 
Jónas verður með tónleika í gamla bænum sínum, Þorlákshöfn,  í lok mars á 
Tónum við hafið.  Söngkonan Sigrún Hjálmtýsdóttir eða Diddú kemur með 
honum, en Diddú og Jónas hafa oft komið fram saman á undanförnum árum, 
bæði hér á landi og erlendis.  Tónleikar með þeim tveimur hafa vakið mikla 
hrifningu, enda hafa þau af miklu að miðla bæði tónlistarlega og sem persónur.  
Á efnisskrá tónleikanna eru verk eftir Gluck, Scarlatti, Caldara, Pergolesi, 
Curtis, Mario, Verdi, Þórarinn Guðmundsson, Jón Ásgeirsson, Jakob 
Hallgrímsson, Sigvalda Kaldalóns, Gunnar Reyni Sveinsson, Rachmaninoff, 
Glinka, Tschaikowski og Alabieff. 
Miðaverð er 2.000 krónur. Miðar verða seldir við inngang frá klukkan 15:15.  
Athygli er vakin á því að ekki er hægt að greiða með greiðslukorti. 
 
 



Komdu á hestbak hjá Sólhestum í Ölfusi 
Staðsetning: Borgargerði, Ölfusi. 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 10:00-12:00 verður teymt undir börnum, 
frítt,  og frá kl. 13:00-15:00 verður farið í útreiðatúr um fallegar leiðir í 
Ölfusi. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Í reiðtúrnum frá kl. 13:00-15:00 
verður boðið upp á tveir fyrir einn á 7.000.-, þ.e. tveir komast í tveggja 
tíma reiðtúr með leiðsögumeönnum á verði fyrir einn. 
 
Meitillinn veitingahús Þorlákshöfn 
10% afsláttur af matseðli  
Dagsetning viðburðar: 28. mars - 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 11:30-21:00 alla daga. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Veitingastaðurinn býður upp á pizzur 
og hamborgara ásamt nokkrum góðum réttum af matseðli t.d lambakjöt, 
kjúklinga og bleikju.  Í hádeginu er heimilismatur á boðstólum.  
  
Næring fyrir líkama og sál. Tónleikar og matur úr héraði. 
Staðsetning: Hendur í höfn, Unubakka 10-12, Þorlákshöfn. 
Dagsetning viðburðar: 4. apríl 
Tímasetning viðburðar: Húsið opnar kl. 18:00. Tónleikar kl. 20:00. 
Borðapantanir í s. 848 3389. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Hugljúfir tónleikar með hljómsveit 
Reggie Óðins. Frumsamin íslensk popp-og dægurtónlist. Frítt á tónleikana. 
Matur úr héraði af matseðli. 
Allir gestir sem heimsækja Hendur í höfn setja nafn sitt og símanúmer í 
Leyndardómskassa og verða þrír heppnir gestir dregnir út og þeim kynnt 
hvaða „Leyndardóm“ þeir hljóta að launum. 
Hendur í höfn verður opið alla Leyndardóms dagana. 
 
  
  

Hellar á ljósmyndum.  Ljósmyndasýning 
Staðsetning: Gallerí undir stiganum, sýningarrými Bæjarbókasafns 
Ölfuss í Þorlákshöfn. 
Dagsetning viðburðar: 3. apríl – 2. maí.  Formleg opnun sýningar er 
fimmtudaginn 3. apríl kl. 18:00. Sýningin stendur yfir út aprílmánuð. 
Tímasetning viðburðar: Opnun sýningar er klukkan 18:00-19:00, 3. 
apríl 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Þorlákshafnarbúinn Guðmundur 
Brynjar Þorsteinsson hefur um árabil haft mikinn áhuga á hellum og 
ljósmyndun.  Hann hefur sameinað þessi áhugamál sín og tekið fjölda 
mynda í skoðunarferðum sínum um hella landsins, en Guðmundur er 
félagi í Hellarannsóknarfélagi Íslands.  Myndir hans hafa nokkrum 
sinnum birst í Lesbók Morgunblaðsins og eru að finna í tveimur bókum 
um hella.  Þetta er í fyrsta skipti sem Guðmundur sýnir myndir sínar á 
sýningu, en hann ætlar að taka þátt í hellaskoðun í Arnarker, sem boðið 
er upp á sunnudaginn 6. apríl og mun fræða gesti um hellinn og 
hellaskoðunarferðir almennt og aðstoða við að lýsingu í hellinum svo 
auðvelt sé að ná myndum.  Guðmundur Brynjar verður viðastaddur 
opnun sýningar 3. apríl. 
 
Almar bakari 
Staðsetning: Þorlákshöfn 
Dagsetning viðburðar: 29. og 30. mars (laugardagur og sunnudagur) 
Tímasetning viðburðar: Á opnunartíma 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 20% afsláttur af öllum brauðum, 
frítt kaffi fyrir eldri borgara. Súpa, brauð og kaffi  á 820 krónur þessa 
helgi. 
 
  
 
  
 
 



 
        

Dvöl á Hótel Rangá 
Staðsetning: Hótel Rangá, við Suðurlandsveg, 851 Hella. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars - 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Allan sólarhringinn þessa daga. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 
Gisting fyrir tvo í Standard herbergi með morgunverði á aðeins 15.000.- kr. 
Gisting fyrir tvo í Deluxe herbergi með morgunverði á aðeins 20.000.- kr. 
2ja rétta Leyndardómsfullur matseðill á 5.900.- kr. á mann. 
Bjór- eða vínsmökkun á hverjum degi á milli klukkan 17:00 og 18:00. 
Leyndur glaðningur inn á hverju herbergi við komu. 
 
Listahátíðin Hugverk í Heimabyggð. 
Staðsetning: Hellubíó Hellu. 
Dagsetning: 5. apríl 
Tímasetning: kl 10:00 -16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Listahátíð á vegum nýstofnaðs félags fólks í 
skapandi greinum í Rangárvallasýslu „Hugverk í heimabyggð“. Meðlimir félagsins fást 
við list af ýmsu tagi t.d tónlist, gestaþrautir, fatahönnun , myndlist, nytjalist úr 
hreindýrshornum, glerlist og skartgripagerð. Á listahátíðinni verða settar upp 
vinnustofur listamanna þar sem áhorfandinn getur fylgst með ferli vörunnar frá 
hráefni til söluvöru sem síðan er hægt að kaupa af listamanninum sjálfum. 
Tónlistarmenn stíga á stokk og flytja eigin lög og eða texta. 
 
Hænsnasetrið í Þykkvabæ 
Staðsetning: Dísukot, Þykkvabæ. 
Dagsetning viðburðar: 5. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Opið hús frá 13:00-18:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gestum gefst kostur á að skoða hænsnastofn 
Júlíusar en hann er með um 200 landnámshænur og 40 hana. Þarna ætlar hann að 
byggja upp aðstöðu fyrir ferðamenn þar sem íslenska hænan mun fá verðuga 
kynningu. Júlíus er með vistvæna ræktun á landnámshænunni. Ungar verða á 
staðnum sem verður hægt að klappa 
 
 
 
 

Rangárþing ytra 

Skoðunarferð í Kartöfluverksmiðju Þykkvabæjar 
Staðsetning: Kartöfluverksmiðjan í Þykkvabæ 
Dagsetning viðburðar:  Laugardagarnir 29. mars og 5 apríl 
Tímasetning viðburðar:  kl. 12:00 og 14:00 báða dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Skoðun á Kartöfluverksmiðju Þykkvabæjar með 
leiðsögn. 
 
Kartöfluball í Þykkvabæ 
Staðsetning: Íþróttahúsið í Þykkvabæ 
Dagsetning viðburðar. 29. mars   
Tímasetning viðburðar: kl. 20.00 og fram eftir nóttu. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Matur-skemmtun-ball. Hlaðborð með kartöflu og 
hrossaþema. Hljómsveitin Helgi Björns & reiðmenn vindanna spila fyrir dansi og verður 
það skemmtikrafturinn Jóhannes Kristjánsson sem mun sjá um veislustjórn. Sjá 
Facebook Kartöfluball 2014. 
 
Heilsusetrið Þykkvabæ 
Staðsetning: Þykkvibær, Laugaland, Kirkjubæjarklaustur og Vík. 
Dagsetning viðburðar: 31. mars – 5. apríl 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  
31. mars kl. 17:30 og 1. apríl verður frítt í jóga í Laugalandi, Erna Jóhannesdóttir 
kennir. 
1. apríl fer fram kyrrðarbæn í Stórólfshvolskirkju, Margrét Guðjónsdóttir leiðir 
kyrrðarbæn. 
2. apríl verður Ösp Viðardóttir næringarþerapisti í Heilsusetrið í Þykkvabæ. Þar mun 
fókusinn vera á stress og streitu og hvaða áhrif hún hefur á líkamann og hvað hægt er 
að gera með mataræði og lífstíl. Sutt hugleiðsla í lokin. 
4. apríl verða Heilsusetur-konur á hjúkrunarheimilinu Klausturhólum frá kl. 16:00 og 
fram á kvöld. Uppl. og tímapantanir í s. 849 3677. Young living olíukynning kl. 20:00 
Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir verður með hugleiðslu og Gong slökun kl. 18:00 í 
Íþróttamiðstöðinni, Kirkjubæjarklaustri.  
5. apríl í í Félagsheimilinu Vík kl. 15:00 og fram á kvöld meðferðir og Yong Living 
olíukynnig kl. 18:00 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Helgi-Bj%C3%B6rns-rei%C3%B0menn-vindanna/121442961233009


Karlakór Rangæinga, opin æfing 
Staðsetning: Safnaðarheimilið á Hellu. 
Dagsetning viðburðar: 3. apríl. 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 20:30-22:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opin æfing hjá kórnum 
þar sem öllum er velkomið að fylgjast með og sjá hressa karla 
á öllum aldri þenja raddböndin. Stjórnandi og undirleikari er 
Guðjón Halldór Óskarsson. 
  
Frítt í sund á Hellu og Laugalandi  
Staðsetning: Sundlaugin á Hellu og Laugalandi í Holtum. 
Dagsetning viðburðar: Helgin 29. og 30 mars og helgin 5. og 
6. apríl (laugardagar og sunnudagar). 
Tímasetning viðburðar: Kl. 12:00-18:00 alla dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Frítt verður í sund þessa 
daga í sundlaugunum á Helu og Laugalandi. Báðar laugarnar 
eru frábærar en taka má fram að ein stærsta rennibraut 
landsins er í lauginni á Hellu. 
 
 
  

Þessa heims og annars  
-Yfirskilvitleg öfl í Brennu-Njáls sögu eða: Hvað sá Hildiglúmur? 
Staðsetning: Sögusetrið á Hvolsvelli 
Dagsetning viðburðar: 30. mars. 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 17:00–18:00 
Fyrirlestur Ármanns Jakobsonar um Njálu 
Brennu-Njáls saga er einhver magnaðasti og auðugasti bókmenntatexti 
Íslandssögunnar og raunar heimsbókmenntanna. Hún er ekki aðeins 
áleitin frásögn af harðsvíruðu valdapoti og misheppnuðum hjónaböndum 
heldur geymir hún einhverja áhugaverðustu frásögn 13. aldar frá 
trúskiptunum við árþúsundamótin 1000. Sagan hefst á álögum 
Gunnhildar drottningar og snemma þarf Hallgerður langbrók stuðning 
göldrótts frænda en í sögulok rignir blóði og drengir á Skeiðum sjá 
gandreiðir. Hvers konar sagnfræði er hér á ferð og hver er staða 
handanheimsins í skynjun 13. aldar manna? 
Ármann Jakobsson er prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda við 
Háskóla Íslands. Hann hefur sent frá sér bækur og vísindagreinar í tólf 
löndum og meðal annars ritað skáldsögur þar sem tekist er á við 
sagnaarfinn 
 
  
 

Rangárþing eystra 

Njálurefillinn frumsýndur, fyrsti hluti af fjórum 
fullkláraður. 
Staðsetning: Sögusetrið á Hvolsvelli, Hlíðarvegi 14, 
Rangárþingi eystra. 
Dagsetning viðburðar: 5. – 6. apríl 
Tímasetning viðburðar : Opið frá kl. 10:00-17:00 báða 
dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Í Sögusetrinu á Hvolsvelli 
verður frumsýning á því sem nú þegar er búið að sauma í 
Njálurefilinn. Aðeins í þetta eina skipti þangað til búið verður 
að sauma alla 90 metrana. Ómetanlegt tækifæri fyrir alla 
áhugasama um söguna og handverkið að koma og sjá 
útkomuna. Sjá nánar, www.njalurefill.is 
  

Samspilstónleikar Tónlistarskóla Rangæinga 
Staðsetning:  Laugaland í Holtum. 
Dagsetning viðburðar: 1. apríl. 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 19:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða:Tónleikar þar sem fram 
koma söng- og hljóðfæranemendur skólans og spila saman í 
mismunandi samspilshópum, á efnisskránni eru fjölbreytt 
tónlistaratriði.  Allir eru velkomnir á tónleikana og aðgangur 
er ókeypis. 
 
RAX, kaffi, konfekt og tónlist 
Staðsetning: Útibú Arion banka á Hellu 
Dagsetning viðburðar: 28. mars - 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Opnunartími bankans þessa daga 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Ljósmyndasýning RAX 
alla Leyndardómsdagana (verður í öllum útibúum bankans á 
Suðurlandi).  Tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Rangæinga, 
föstudaginn 4. apríl frá kl. 14:30-15:00. Kaffi og konfekt 
alla vikun í boði fyrir viðskiptavini. 
 
  
 
 

http://www.njalurefill.is/
http://www.njalurefill.is/
http://www.njalurefill.is/


 
 
.  

Sagan sett á svið. Njála og erlendir leikritahöfundar 
Staðsetning: Sögusetrið á Hvolsvelli 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl  
Tímasetning viðburðar: Kl.  17:00–18:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Fyrirlestur Jóns Karls Helgasonar 
um Njálu 
Jón Karl Helgason er prófessor í íslenskum bókmenntum við Háskóla 
Íslands. Hann hefur skrifað fjölda greina og fræðibóka um íslenskar 
bókmenntir og má þar m.a. nefna bækurnar „Hetjan og höfundurinn“ 
og „Höfundar Njálu“. Njála hefur aldrei verið „sett í leikbúning“ í 
heild sinni, né hefur verið skrifuð leikgerð eftir sögunni eða 
kvikmyndahandrit sem spannar hana alla. Þekktast íslenskra 
leikverka eftir efni Njálu er leikrit Jóhanns Sigurjónssonar „Lygarinn“, 
en fjölmörg útlend leikskáld 
hafa sótt efni og innblástur í Njálu og útkoman víða bæði óvenjuleg og 
ögrandi.  
Sumarið 2012 sýndum við hér á Sögusetrinu nýjan frumsaminn 
einleik upp úr efni Njálu: 
Gestaboð Hallgerðar eftir Hlín Agnarsdóttur með Elvu Ósk Ólafsdóttur 
í titilhlutverki og síðar á þessu ári frumsýnum við hér á setrinu annan 
frumsaminn einleik upp úr efni Njálu, verk um Mörð Valgarðsson sem 
Friðrik Erlingsson rithöfundur er að semja sérstaklega 
fyrir setrið.  
 
Blómagarðurinn, garður áhugamannsins 
Staðsetning: Hvolsskóli, Hvolsvelli. 
Dagsetning viðburðar: 3. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 20:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Kristleifur Guðbjörnsson flytur 
leyndardómsfullt erindi sem hann nefnir „Blómagarðurinn, garður 
áhugamannsins“ Í erindinu fjallar Kristleifur um rósir, lauka, liljur, 
dalíur og ýmsar fjölærar plöntur, allt tegundir sem dafna vel á 
Íslandi. 
 
 
 

Frítt í sund og líkamsrækt á Hvolsvelli 
Staðsetning: Íþróttamiðstöðin, Vallarbraut 16, Hvolsvelli. 
Dagsetning viðburðar: 5. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 10:00-17:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Fritt í sund og líkamsrækt. 
 
Landsbanki Íslands 
Staðsetning: Austurvegi 6, Hvolsvelli. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars. 
Tímasetning viðburðar: kl. 09:00-16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opið hús og veitingar fyrir 
gesti og gangandi. Valið tónlistaratriði kl. 15:00. 
Ljósmyndasýning. 
Allir krakkar fá gjöf frá bankanum. 
 
Herjólfur til Eyja – 2 fyrir 1 
Staðsetning: Landeyjahöfn. 
Dagsetning viðburðar: Laugardagarnir 29. mars  og 5. apríl 
Tímasetning viðburðar: Allan daginn þessa báða daga samkvæmt 
áætlun á www.herjolfur.is 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Sigling  milli Vestmannaeyja 
og Landeyjahafnar á verði 2 fyrir 1. 
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Opið bú á Þorvaldseyri 
Staðsetning:  Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum. 
Dagsetning viðburðar:  5. og 6. Apríl . 
Tímasetning viðburðar: Kl.  11:00-17:00 báða dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gestastofan opin alla dagana, verð 
500 krónur á mann, frítt fyrir 12 ára og yngri. Í Gestastofunni geta 
menn fræðst um eldgosið í Eyjafjallajökli og afleiðingar þess.  Gestir 
velkomnir í heimsókn á Þorvaldseyri helgina 5. og 6. apríl og geta 
fræðst um  starfsemi Eyrarbúsins e.h.f.  
Ef um hópa er að ræða 10 eða fleiri, þá þarf að panta í  síma  
4875757 
 
Jeppaferð á Eyjafjallajökul 
Staðsetning: Hamragarðar 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 10:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Okkar sívinsæla jeppaferð upp að 
toppgíg Eyjafjallajökuls þar sem útsýnið yfir Vestmannaeyjar og 
sveitina er stórbrotið. Keyrt er frá Hamragörðum kl. 10:00 og tekur 
ferðin ca. 4-5 klst.. Verð kr. 15.900.- pr. Mann 
Bóka þarf kvöldinu áður í síma 867 3535 
 
  

Opið hús og léttar veitingar á Country Hótel 
Önnu 
Staðsetning: Country Hótel Anna, Moldnúpi undir 
Eyjafjöllum. 
Dagsetning: 5. apríl. 
Tímasetning: kl. 11:00-16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opið hús og kynning á 
starfsemi hótelsins og sýningin Anna frá Moldnúpi, boðið 
uppá fríar léttar veitingar. Einnig frír bjór með súpunmni 
frá Ölfisholti. Hlökkum til að sjá ykkur. 
 
Anna í Stóru Borg 
Staðsetnig: Heimaland undir Eyjafjöllum 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl, 7. apríl og 9. apríl  
Tímasetning viðburðar: Kl. 20.30 alla dagana  
Um hverskonar viðburð er að ræða: Föstudagskvöldið 4. 
apríl (uppselt) mun Leikfélag Austur-Eyfellinga frumsýna 
frumsamda leikgerð eftir skáldsögu Jóns Trausta um 
Austur-Eyfellinginn Önnu Vigfúsdóttur í Stóru-Borg. 
Margrét Tryggvadóttir leikskólakennari á Hvolsvelli skrifar 
leikgerðina og leikstjóri er Sveinn Óskar Ásbjörnsson. 
Þátttakendur eru á þriðja tug.Miðaverð er 2.500 krónur 
(ekki posi). Miðapantanir á leikfelagausture@gmail.com eða 
hjá Ingu í síma 846-0781 milli 17:00 og 19:00. 
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Opið hús í Hestheimum 
Staðsetning: Ásahreppur, milli Selfoss og Hellu. 
Dagsetning viðburðar: 5. og 6. apríl  
Tímasetning viðburðar: Kl.  13:00-18:00 báða dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Þessa helgi verður 
Kaffi, djús og heimabökuð súkkulaðikaka fyrir alla í boði 
Hestheima Teymt undir börnum yngri en 8 ára úti 
Leikir í reiðhöllinni, t.d. skeifukast, hjólbarðaboðhlaup og 
fleira skemmtilegt. 
Heimsókn í hesthúsið: gestir fá að kemba hestum, 
hreinsa úr hófum ogklappa hestunum Heimsókn á 
sveitabæ;  gestir fá að klappa geithafrinum Loka, 
kisunum Tíu og Tímoníu, tíkinni Týru og hestunum 
auðvitað. Mögulega verða einnig fleiri dýr á svæðinu :) 
  
Frásögn og leiðsögn um álfabyggðir í Hestheimum. 
Nafnasamkeppni um tvær álfabyggðir í Hestheimum. 
Vegleg verðlaun í boði: Gisting fyrir 4 með morgunverði 
og klukkutíma hestaferð, andvirði verðlaunanna er 
46.000 krónur. 
  
Kynning á viku reiðnámskeiðum Hestheima fyrir 8-12 
ára börn í júní 2014. 
Kynning á starfsemi Hestheima: hvatahópar, námskeið 
fyrir hræddar konur, helgarreiðnámskeið, 
járningarnámskeið, gisting, veitingastaður, hestaferðir 
og fleira. Allir gestir sem vilja verða leystir út með 
kveðjugjöf. Sjá nánar, www.hestheimar.is 

Ásahreppur 

Hamborgaraveisla á Hrauneyjum 
Staðsetning: Hálendismiðstöðin Hrauneyjar, 851 Hella. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars - 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Grillið á veitingastaðnum er opið 
alla daga frá kl. 09:00–21:00 nema föstudaga og 
laugardaga þá er opið 09:00–23:00. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Einn frægasti 
hamborgari landsins „Strekkingur“ með frönskum, sósu og 
gosi á aðeins 1.500 kr.  (Á hamborgaranum er ostur, sósa, 
kál, tómatar, sveppir, beikon og egg). 
 



 
Afþreying með Arcanum Glacier Tours 
Staðsetning: Arcanum – Ytri Sólheimar 1, 871 Vík í Mýrdal. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars - 6.apríl 
Tímasetning viðburðar: Brottfarir daglega kl. 10:00 – 12:00 – 
15:00. Vinsamlegast mætið tímanlega, 30 min. fyrir brottför.  
Um hverskonar viðburð er að ræða:  
- Jöklaganga á Sólheimajökli, 1.5 tími á jökli = 5.000 ISK pr. 
mann. (Allir búnaður til jöklagöngu er innifalinn í verðinu. 
Broddar, belti, hjálmur og ísexi) 
- Fjólhjólaferð = 10.000 ISK pr. mann(2 á hjóli) Skemmtileg ferð 
þar sem er keyrt er um Sólheimasand. Keyrt við flæðarmálið, farið 
yfir ár og flugvélaflak meðal annars skoðað  
- Vélsleðaferð á Mýrdalsjökli, 1 kl.tími á sleða  = 15.000 ISK pr 
mann (2 á sleða. Akstur upp á jökul og til baka frá Sólheimakoti 
er innifalið) 
- Vélsleðaferð á Fimmvörðuháls, 2 – 3 tímar á sleða  = 35.000 
ISK pr. mann (2 á sleða. Farið upp á Mýrdalsjökul og keyrt yfir á 
gosstöðina á Fimmvörðuhálsi. Akstur upp á jökul og til baka frá 
Ytri-Sólheimum  er innifalið.) 
Eitthvað annað sem þarf að taka fram: Allur öryggisbúnaður er 
innifalinn í verði.  
Við biðjum fólk að klæða sig eftir veðri, með hlý föt, húfu og 
vettlinga, góða gönguskó og vatnsheldar buxur/úlpu.  Vinsamlegast 
athugið að ökumenn í vélsleða- og fjórhjólaferðum þurfa að vera 
með gilt ökuskírteini.  Frekar upplýsingar í síma 487 1500 eða 
gegnum póstfangið info@arcanum.is 
 
 

Málþing um Skaftfelling og Sigrúnu Jónsdóttur 
Staðsetning: Félagsheimilið Leikskálar og Kötlusetur í Vík í Mýrdal 
Dagsetning viðburðar: 29. mars  
Tímasetning viðburðar: Kl. 14:00-16:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Málþing um Skaftfelling og Sigrúnu 
Jónsdóttur verður haldið í Vík í Mýrdal. Skaftfellingur er einn af 
leyndardómum Suðurlands en von okkar er að hann verði sýnilegri. 
Málþingið er haldið til þess að auka þekkingu og áhuga almennings á 
Skaftfellingi, sögu hans og aðkomu Sigrúnar Jónsdóttur að málefnum 
Skaftfellings. 
 
Opin vinnustofa hjá Gallerí leirbrot og gler 
Staðsetning: Bakkabraut 6, Vík. 
Dagsetning viðburðar: 31. mars. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 13:00-19:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gallerí leirbrot og gler er staðsett á 
Bakkabraut 6 í Vík í Mýrdal. Galleríið er opið allt árið en rauður fáni er 
fyrir utan húsið, ef fáninn er við hún er opið.  
Guðrún Sigurðardóttir gerir ýmsa muni úr gleri svo sem skálar, diska, 
kertastjaka, gluggaskraut og svo mætti lengi telja. Gaman er að segja frá 
því að nánast allir veitingastaðir í Vík nýta eitthvað af munum frá 
Guðrúnu. Mánudaginn 31. mars mun Guðrún Sigurðardóttir opna 
vinnustofu sína ásamt því að sýna bollasafn sitt sem er á heimili hennar, 
þar hafa allir bollar sína sögu. 
 

 

Mýrdalshreppur 
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Myndlistarsýning 
Staðsetning: Halldórskaffi, Vík. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Myndlistarsýning, opið alla dagana kl. 12.00-
22:00. 
Kaffihlaðborð og upplestur kl. 15:00-16:00, 1. apríl 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Nemendur leikskóladeildar sýna 
verk sín með túss- og vatnslitamálun. 
Kaffihlaðborð, nemenda úr 6. og 7. bekk Víkurskóla verða með 
upplestur. 
 
Íþróttadagur fjölskyldunnar 
Staðseetning: Íþróttahúsið Vík. 
Dagsetning viðburðar: 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 10:20-16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Íþróttadagur fjölskyldunnar í Vík í 
Mýrdal, allir velkomnir. Frítt verður í sund . 
Dagskrá: 
Kl. 10:20-11:00 Þrautabraut fyrir leikskólabörn 
11:00-12:00 Hlaupabingó fyrir 6-11 ára 
12:00  Brenniboltamót fyrir 12 ára og eldri 
Æskilegt er að foreldrar komi með börnunum fyrir þrautabraut og 
hlaupabingó. 
 
 
 

Hótel Vík í Mýrdal – 20% afsláttur af gistingu og morgunmat 
Staðsetning: Vík í Mýrdal 
Dagsetning viðburðar: 29. mars – 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Á öllum tímum dags 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Afsláttur af gistingu og 
morgunverði á einu best búna hóteli Mýrdalshrepps. Hótelið mun opna 
formlega fullbúið þann 1. júní n.k. Pnata þarf fyrirfram og taka fram 
að heimsóknin sé í tilefni af Leyndardómum Suðurlands. 
 
Norður-og Suður Vík 
Staðsetning: Vík í Mýrdal 
Dagsetning viðburðar: 29. mars – 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Norður-Vík er alltaf opin. Opið er í mat í 
Suður-Vík alla daga frá kl. 18:00-21.00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Afsláttur af gistingu og 
morgunverði á Norður-Vík og afsláttur af kvöldverði á Suður-Vík 
Panta þarf fyrirfram og taka fram að tilefnið sé Leyndardómar 
Suðurlands 
 
Arion tónaflóð  
Staðsetning: Útibúið í Vík í Mýrdal 
Dagsetning viðburðar: 4. apríl. 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Flutt verður tónlist í útibúinu kl. 
15.00. Kleinur í boði með kaffinu. 
 
 



Hanastéls- og smáréttakvöld 
Staðsetning: Fosshótel Núpar, Skaftárhreppi. 
Dagsetning viðburðar:  4. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 19:00-23:30 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Hanastéls- og 
smáréttakvöld á Fosshótel Núpum. Verð aðeins 5.900. 
 
Opið hús, morgunverðarhlaðborð og kaffi á Hótel 
Geirlandi 
Staðsetning: Hótel Geirland, 880 Kirkjubæjarklaustri. 
Dagsetning viðburðar: 30. mars. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 8:00-11:00 og heitt á könnunni 
eftir það. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Við á Hótel Geirlandi 
viljum bjóða fólki í morgunhressingu eða dögurð (Brönch) 
sunnudaginn 30. mars. Ásamt því verður opið hús hjá okkur 
og fólki býðst að skoða hótelið. Sem sagt opið hús, heitt á 
könnunni, bröns og að kostar ekkert Opið verður frá 8:00 - 
11:00 í dögurðinn. Eftir það verður áfram heitt á könnunni 
hjá okkur. Verið velkomin og við hlökkum til að sjá sem flesta. 
 
Gönguferð um sögustaðinn Þykkvabæjarklaustur í 
Álftaveri 
Staðsetning: Nonna og Brynjuhús, Þykkvabæjarklaustri í 
Álftaveri 
Dagsetning viðburðar:  30. mars. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 14:00-16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gengið verður um 
sögustaðinn Þykkvabæjarklaustur í Álftaveri með ábúendum 
sem segja frá merkri sögu staðarins. Sjá nánar á 
www.kiddasiggi.is 
 

Gönguferð að Sæluhúsinu við Dýralækjasker 
og vígsla þess eftir endurbætur og gerð fræðsluefnis á 
vegum Fótspora – félags um sögu og minjar í 
Skaftárhreppi 
Staðsetning: Gengið verður frá áningarstað 
Vegagerðarinnar við Dýralæki á Mýrdalssandi 
Dagsetning viðburðar: 29. mars 
Tímasetning viðburðar : Kl.  14:00-16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gönguferð með 
leiðsögn. Gangan hefst við áningarstað Vegagerðarinnar 
við Dýralæki en þaðan er gengið inn að sæluhúsinu við 
Dýralækjasker. Fótspor - félag um sögu og minjar í 
Skaftárhreppi hefur nýlega unnið að endurbótum á 
húsinu og gerð fræðsluskiltis sem fjallar meðal annars 
um upphaf og ástæður þess að sæluhús var byggt við 
Dýralækjasker á sínum tíma. Fararstjóri göngunnar 
verður Jóhannes Gissurarson á Herjólfsstöðum og boðið 
verður upp á kaffihressingu í sæluhúsinu. Svo er gengið 
aftur tilbaka að bílastæðinu. Ökufært er að sæluhúsinu 
fyrir flesta bíla, séu þeir ekki mjög lágir, og því geta 
þeir sem ekki sjá sér fært að ganga farið akandi. 
 
Bíódagur í félagsheimilinu Kirkjuhvoli 
Staðsetning: Félagsheimilið Kirkjuhvoli á 
Kirkjubæjarklaustri 
Dagsetning viðburðar: 5. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Sýnd verður 
myndin „Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið“.  
Frítt inn á sýninguna. 

Skaftárhreppur 
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Bleikur Föstudagur í boði Klausturbleikju og Icelandair Hótel Klaustur. 
Staðsetning: Icelandair Hótel Klaustur, Vinnslustöð Klausturbleikju 
Kirkjubæjarklaustri og eldisstöð Klausturbleikju Teygingarlæk. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars (föstudagur). 
Tímasetning viðburðar: Kl 15:00-22:00, skoðun á vinnslu og eldisstöð frá 
15:00-18:00 og veitingasalur opinn frá 18:00-22:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opið hús hjá Klausturbleikju, Birgir 
Þórisson framkvæmdastjóri Klausturbleikju tekur á móti og kynnir 
Klausturbleikjuna fyrir gestum og gangandi milli 15:00 og 18:00. Frá 
18:00-22:00 mun Icelandair Hótel Klaustur í samstarfi við Klausturbleikju 
bjóða upp á FRÍAN þriggja rétta matseðil þar sem Klausturbleikjan verður í 
aðalhlutverki. Um takmarkað sæta framboð verður að ræða og verða því 
gestir að panta borð fyrirfram í síma 487 4900. Samhliða þessu verður 
tilboð á gistingu á Icelandair Hótel Klaustri, tveggja manna herbergi ásamt 
morgunverði á kr.12.000 kr.-  28. - 29. mars 2014. 
 
Arion tónaflóð  
Staðsetning:  Afgreiðsla bankans á Kirkjubæjarklaustri 
Dagsetning viðburðar: 4. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Kl.15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Flutt verður tónlist í útibúinu kl. 15.00. 
Kleinur í boði með kaffinu. 
 
Fjársjóðsleit á Hótel Laka 
Staðsetning: Hótel Laki / Efri-Vík,  880 Kirkjubæjarklaustur 
Dagsetning viðburðar: 2. og 3. apríl  
Tímasetning viðburðar: Opið frá 17:00 2.apríl og frá  10:00 þann 4. apríl. 
Þátttaka skráist á www.hotellaki@hotellaki.is með tilvísun í „Leyndardómar 
Suðurlands“ meðan  laus eru herbergi. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Frí gisting og morgunverður 2. og 3. 
apríl. Við innritun fá gestir okkar fjársjóðsleitarkort /ratleik um Efri-Vík 
sem tengist jarðsögu og sögnum svæðisins. Dregið verður úr fjársjóðskortum 
í lok vikunnar þar sem einhver heppinn þáttakandi fær gjafabréf frá Hótel 
Laka. 
 
Leyndardómar og litadýrð vestan Vatnajökuls 
Staðsetning: Skaftárstofa, Kirkjubæjarklaustri 
Dagsetning viðburðar: 4. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 17:00-18:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Snorri Baldursson, þjóðgarðsvörður á 
vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, verður með erindi og myndasýningu frá 
þessu stórbrotna svæði. 
 
Frítt í sund á Kirkjubæjarklaustri 
Staðsetning: Íþróttamiðstöðin á Kirkjubæjarklaustri 
Dagsetning viðburðar: 29. mars. 
Tímasetning viðburðar: Frá kl. 11:00-20:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Frítt verður í sund laugardaginn 29. 
mars frá kl. 11:00-20:00. 
 
 

Í minningu Þórbergs Þórðarsonar – Menningardagskrá í 
Þórbergssetri 
Staðsetning:  Hali í Suðursveit, Austur-Skaftafellssýslu 
Dagsetning viðburðar:  23.mars. 
Tímasetning viðburðar:  kl. 14:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Jón Gnarr les úr verkum sínum, Samkór 
Hornafjarðar syngur og afhending innbundinna frumútgáfa af verkum 
Þórbergs Þórðarsonar. 
 
Bridgehelgi og hrossakjötsveisla í Þórbergssetri 
Staðsetning:  Hali í Suðursveit, Austur-Skaftafellssýslu. 
Dagsetning viðburðar:  4. - 6 apríl 
Tímasetning viðburðar:  Alla helgina  
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Byrjað að spila bridgetvímenning kl 14:00 
á laugardag og spilað linnulaust til hádegis á sunnudag. Aðeins hlé frá kl 19:30 
- 20:30 á laugardagskvöld og etið saltað hrossaskjöt með tiheyrandi góðgæti.  
Allir velkomnir 
  
 
Fuglaskoðun og söguferð í Ingólfshöfða 
Staðsetning: Ingólfshöfði, Öræfum. 
Dagsetning viðburðar: 4. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 13:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Ekið verður á Dráttarvél með heykerru yfir 
leirurnar. (farþegarnir standa á heykerru). Aksturinn er um 30. mín. (koma 
vel klædd) Gengið er uppá Höfðann með leiðsögumanni sem segir hópnum 
sögulegar staðreyndir um Höfðann og svæðið. Einnig verður lundinn skoðaður og 
aðrar sjófuglategundir.  
 
Gistiheimilið Dyngja, Höfn – 2 fyrir 1 
Staðsetning: Hafnarbraut, Höfn. 
Dagsetning viðburðar: Helgarnar 28.-29. mars og 4.-5. apríl 
Tímasetning viðburðar: Allan sólarhringinn 
Um hverskonar við er að ræða: Tökum vel á móti gestum á Gistiheimilinu 
Dyngju á Höfn í Hornafirði. Morgunverður innifalinn. Erum staðsett alveg við 
höfnina og ekki skemmir að veitingastaðurinn Humarhöfnin, er hinu megin við 
götuna ásamt Gömlubúð, gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs. 
 
  

Hornafjörður 
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Vatn og vellíðan 
Staðsetning: Sundlaug Hornafjarðar. 
Dagsetning viðburðar:  2. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 06:45-21:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Frítt í sund þennan dag á Höfn. 
  
Gengið fyrir Horn og  jóga  
Staðsetning: Hornafjörður. 
Dagsetning viðburðar: 30.mars. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 10:00–14:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Skemmtileg og fræðandi ganga 
fyrir Horn. Lagt af stað frá tjaldstæði Hafnar og ekið inn að Papós. 
Gengið frá Papósi, fyrir Horn og niður í Hornvík þar sem Hulda 
Laxdal,  jógakennari mun leiða okkur í jógaæfingum. 
  
Brjóstsykursgerð  
Staðsetning:  Vöruhúsið á Hornafirði 
Dagsetning viðburðar: 27. mars 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 17:00–19:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Kennd verða undirstöðuatriði í 
brjóstsykursgerð. Hægt er að læra að búa til brjóstsykur af öllum 
stærðum og gerðum, litum og bragðtegundum. Námskeiðið kostar 
500 kr. og hægt er að skrá sig hjá vilhjalmurm@hornafjordur.is eða í 
síma 862 0648. 
 
Konukvöld á Höfn 
Staðsetning: Hótel Höfn 
Dagsetning viðburðar: 5. apríl  
Tímasetning viðburðar: Kl. 19:30 og fram eftir kvöldi. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Suðræn sveifla í fordrykk, tapas 
og töfrandi tónum, töff tískusýning, það flottasta í hár og förðun. 
Glens og grín undir stjórn veislustjóra. Happadrætti, húllumhæ og 
hamingja. 
  
Suðræn stemning á Hótel Höfn  
Staðsetning: Hótel Höfn. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl  
Tímasetning viðburðar: Allan daginn alla dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Að tilefni Leyndardóma 
Suðurlands hefur kokkurinn okkar Jose sett saman spennandi 
spænskan smáréttaseðil „TAPAS“ sem verður í boði eingöngu þessa 
daga. Einstök upplifun sem enginn má missa af. 
 
 

Leyndardómur Löngustínu 
Staðsetning: Humarhöfnin, Hafnarbraut 4, 780 Höfn. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6.apríl. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 18:00–22:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Tilboð á sérvöldum 
humarréttum. 
  
Frá hugmynd að veruleika 
Staðsetning: Kartöfluhúsið, Heppuvegi 5, 780 Höfn.  
Dagsetning viðburðar: 3. apríl - 6. apríl. 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 14:00-18:00 fimmtudag og 
föstudag , kl. 12:00-16:00 laugardag og sunnudag.  
Um hverskonar viðburð er að ræða: Tökum vel á móti 
gestum og gangandi í verslun Millibör og Arfleifðar í 
Kartöfluhúsinu á Hornafirði, með sýningunni frá "Hugmynd 
að Veruleika". Sem gefur gestum kost á að kynnast 
hönnunar og framleiðslu fyrirtækjunum Millibör og Arfleifð 
sem og uppbyggingu verslunar Kartöfluhússins. 
  
Tónleikar með Eyjólfi Kristjánsyni  
Staðsetning: Hótel Höfn. 
Dagsetning viðburðar: 29 mars (laugardagur). 
Tímasetning viðburðar: Hefst kl. 22:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Happy Hour á milli 
21:00 og 22:00 fyrir tónleikagesti í efri sal Hótels Hafnar. 
Kl 22:00 kemur hinn margrómaði Eyjólfur Kristjánsson 
með gítarinn spilar og syngur sín þekktu lög fyrir 
tónleikagesti. Aðgangseyrir 1700 kr.,  1000 kr. fyrir 
matargesti. Það eru borðapantanir fyrir Tapasinn í síma 
4781240 öll kvöld alla daga á meðan Leyndardómar 
Suðurlands eru. 
 
Mannlífsmyndir frá Hornafirði  
Staðsetning: Bókasafnið í Nýheimum. 
Dagsetning viðburðar: Laugardagana 29. mars og 5. apríl 
2014. 
Tímasetning viðburðar: Opið hús frá 11:00-15:00. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Um er að ræða sýningu 
af mannlífsmyndum frá Hornafirði sem teknar hafa verið 
við hin ýmsu tækifæri síðastliðin 100 ár. Á þessum 
myndum kennir ýmissa grasa og munu margir eflaust hafa 
gaman að.  
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Stjörnuskoðun í stjörnuathugunarstöð Náttúrustofu 
Suðausturlands 
Staðsetning:  Höfn í Hornafirði - við Fjárhúsavík (leiðin út að 
Ægissíðu). 
Dagsetning viðburðar: 1. apríl og 3. apríl. 
Tímasetning viðburðar:  kl. 20:30-22:00 bæði kvöldin 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Boðið verður upp á stjörnuskoðun, 
ef veður leyfir frá nýbyggðri stjörnuathugunarstöð við Fjárhúsavík 
nærri Höfn í Hornafirði. Stöðin er byggð sem rannsóknarstöð fyrir 
stjörnur, en opnunartímar fyrir almenning ræðst af þeim 
rannsóknum sem eru í gangi.  Ef það verður þungskýjað þegar 
viðburðurinn er áætlaður, verða nánari upplýsingar settar samdægurs 
á vef náttúrustofu, www.nattsa.is 
  
Fluguhnýtingakennsla  
Staðsetning:  Vöruhúsið á Hornafirði 
Dagsetning viðburðar: 28. mars  
Tímasetning viðburðar: Kl.  17:00–19:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Kennd verða undirstöðuatriði í 
fluguhnýtingum, hvaða hráefni eru notuð og hvernig hægt er að 
nálgast þau. Hnýttar verða ýmsar gerðir af flugum fyrir mismunandi 
veiðar eins og t.d. silungaflugur, púpur, þurrflugur, straumflugur, 
nobblerar, laxaflugur, þríkrækjur og gárutúbur. Farið verður lítillega í 
vistfræði vatna og áa og talað um þær lífverur sem veiðiflugurnar líkja 
eftir. Einnig verða kenndir algengir hnútar í fluguveiðinni, eins og 
Blóðhnúturinn og Portlandsbragð sem notað er til þess að búa til 
svokallaðan “Dropper” (hafa fleiri en eina flugu á taum), ásamt 
ýmsum góðum ráðum er tengjast fluguveiðum. Svo verða auðvitað 
sagðar veiðisögur þegar sá stóri slapp. Upplýsingar gefur 
vilhjalmurm@hornafjordur.is eða í síma 862 0648. 
 
Brennibolti 
Staðsetning: Báran. 
Dagsetning viðburðar: 1. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 19:30 og frameftir kvöldi. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gömul skólaíþrótt sem hefur verið 
endurvakin og þá aðallega hjá konum. En gestum gefst kostur á að 
keppa í brennó. Skráning á staðnum. 
 
 

Opið hús í Vöruhúsinu 
Staðsetning:  Vöruhúsið á Hornafirði. 
Dagsetning viðburðar: 3. apríl. 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 17:00–19:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Við ætlum að opna Vörhúsið 
fyrir gestum og gangandi og sýna þá starfsemi sem er í húsinu. 
Boðið verður upp á myndlist, tónlist, ljósmyndun og tísku. Einnig 
verður kennsla í green screen kvikmyndun og eftirvinnslu. Boðið 
verður upp á kynningu á Fab Lab hönnunarsmiðju en Vöruhúsið 
stefnir á að verða fullgild Fab Lab smiðja á komandi misserum. 
Hægt er að nálgast upplýsingar hjá: vilhjalmurm@hornafjordur.is 
eða í síma 862 0648. Verið velkomin í Vöruhúsið, hús list-og 
verkgreina á Hornafirði. 
  
Samspil manns og náttúru undir jökli í 1100 ár. 
Leiðsögn um Gömlubúð  
Staðsetning:  Gamlabúð, gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs við 
Höfnina 
Dagsetning viðburðar:  Laugardagana 29. mars og 5. apríl 
Tímasetning viðburðar:  kl: 13:00 og kl 15:00 báða dagana 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Um er ræða leiðsögn um 
Gömlubúð þar sem farið verður yfir sögu Hornafjarðar, 
búsetuþróun í héraðinu og samspil manns og náttúru undir jökli í 
1100 ár.  
  
Humarveisla 
Staðsetning: Kaffi Hornið, Hafnarbraut 42, Höfn. 
Dagsetning viðburðar: 28. mars – 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: kl. 18:00-21:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: 20% afsláttur af öllum 
humarréttum alla Leyndardómsdagana. 
  
Landsbankinn á Höfn, opið hús 
Staðsetning:  Hafnarbraut 15 
Dagsetning viðburðar: Föstudagur 28.mars 
Tímasetning: 09:00 til 16:00. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Opið hús og veitingar fyrir 
gesti og gangandi.  Valið tónlistaratriði kl. 15.00. Myndlistasýning 
á Svavars safni sem er til staðar í útibúi. Allir krakkar fá gjöf. 
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Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs 
Staðsetning: Gamlabúð Höfn. 
Dagsetning viðburðar: 28.mars  og 6. apríl  
Tímasetning viðburðar: Kl. 10:00-18:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Gestastofa 
Vatnajökulsþjóðgarðs og upplýsingamiðstöð verður með 
lengdan opnunartíma. Þar er sagt frá samspili manns og 
náttúru, jöklum og jarðfræði. Sérstök áhersla er lögð á fuglalíf 
enda er Hornafjörður einn helsti viðkomustaður farfugla á 
Íslandi. Einnig er ítarlega fjallað um loftslagsbreytingar og 
hvaða áhrif þær muni hafa á líf okkar í framtíðinni. Í 
Gömlubúð er lítil ferðamannaverslun með áherslu á bækur, 
minjagripi og vörur úr héraði. Í húsinu er gott aðgengi fyrir 
hreyfihamlaða. 
 
 
Flugfélagið Ernir 
Staðsetning:  Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjar. 
Dagsetning viðburðar:  28. mars – 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Á áætlunartíma flugsins 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Það verður 10% afsláttur 
af almennu verði á flugi á Höfn og til Vestamannaeyja alla 
Leyndardómsdagana. Bókanir þurfa að fara á bokanir@ernir.is  
með tilvísun v/Leyndardóma Suðurlands. 
  
Heimsókn í uppsjávarskipið Ásgrím Halldórsson 
hjá Skinney-Þinganes 
Staðsetning: Bryggjan á Höfn. 
Dagsetning viðburðar: 31. mars og 3. apríl 
Tímasetning viðburðar: Opið skip frá kl. 15:00-17:00 báða 
dagana. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Skoða vel útbúið 
uppsjávarskip í leiðsögn skipverja. 
 
 
 

Ólga tröllastelpa og leyndardómar Heinabergs. (Fyrir 
börnin og alla fjölskylduna) 
Staðsetning: Gamlabúð Höfn og Heinaberg 
Dagsetning viðburðar: 5.apríl. 
Tímasetning viðburðar: Kl. 12:00-15:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Viðburður fyrir fjölskylduna 
sem samanstendur af sögustund og vettvangsferð inn í 
Heinaberg. Mæting í Gömlubúð þar sem sögð verður sagan af 
Ólgu tröllastelpu í Bólstaðargili. Sögunni er ætlað að sýna 
börnunum mikilvægi þess að ganga vel um náttúruna og fræða 
þau um tilgang þjóðgarða sem er t.d.: 
Að vernda náttúru svæðisins, s.s. landslag, lífríki og 
jarðmyndanir, og menningarminjar þess. 
Að gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru svæðisins, 
menningar þess og sögu. 
Börnin munu fá lítið verkefnablað með spurningum úr sögunni 
sem viðkemur Heinabergi. Eftir sögustundina munum við fara 
inn í Heinaberg og skoða staðinn hennar Ólgu tröllastelpu. ATH. 
Börnin þurfa að vera í fylgd með fullorðnum þar sem þau þurfa 
að komast inn í Heinaberg sem er um 35 min. akstur frá Höfn. 
 
Nýheimavika 
Staðsetning: Þekkingarsetrið Nýheimar, Höfn í Hornafirði. 
Dagsetning viðburðar: 31.mars – 4. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Hádegisviðburðir og eitthvað í gangi á 
hverjum degi. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Í Nýheimavikunni verður 
starfsemi Nýheima gert hátt undir höfði og öllum boðið í 
heimsókn að kynna sér það sem þar fer fram. Matísdagurinn 
verður 31. mars með örerindum og námskeiðum, 
stjörnuskoðunarmynd, norðurljósmynd. Á Nýheimadaginn 4. 
apríl verður starfsemin kynnt með leiksýningu og súpu. 
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Staðlausir Stafir 
Staðsetning: Sagnheimar, byggðasafn Vestmannaeyja 
Dagsetning viðburðar: 29. mars  
Tímasetning viðburðar: Sýningaropnun kl. 14:00, kynning kl. 14:00-
16:00 Sýningin sjálf stendur fram á haust á opnunartíma safnsins. 
Um hverskonar viðburð er að ræða:  Opnun sýningar á samstæðum 
safngripum úr geymslu Sagnheima, sem hver segir sína sögu. Auk þess 
kynntir til sögunnar ómetanlegir dýrgripir Júlíönu Sveinsdóttur, sem 
safninu bárust frá Danmörku fyrir skömmu og niðurstöður fyrirspurna 
um skipsklukku sem skipverjar á Þórunni Sveinsdóttur VE færðu 
safninu til varðveislu í desember sl. Sjá nánar á www.sagnheimar.is og 
www.safnahus.vestmannaeyjar.is 
 
 
Alþýðulistamaður í héraði, Kristleifur Magnússon 
Staðsetning: Einarsstofa, Safnahúsi í Vestmannaeyjum. 
Dagsetning viðburðar: 3. apríl. 
Tímasetning viðburðar: kl. 17:00. Sýningin stendur fram undir páska  
Um hverskonar viðburð er að ræða: Listvinir Safnahúss eru 
félagasamtök sem hafa á undanförnum 3-4 mánuðum staðið fyrir 
reglulegum myndlistarsýningum í Safnahúsi. Ýmist er um að ræða 
sýningar á listaverkum úr fórum listasafns Vestmannaeyja; sýningar 
listamanna úr Vestmannaeyjum eða annars staðar eða að dregin eru 
fram verk eftir einstaklinga úr Vestmannaeyjum sem eru lítt eða 
jafnvel alls ekki þekktir sem listamenn, enda hefur æviferillinn troðið 
aðra slóð.  
 
Ljósamyndadagur Safnahúss 
Staðsetning: Safnahús Vestmannaeyja, Ingólfsstofa 
Dagsetning viðburðar: 3. apríl 
Tímasetning viðburðar:  Kl. 13:00-16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Varpað verður upp á vegg 
myndum úr söfnum ljósmyndara í Vestmannaeyjum frá síðustu öld. 
Sjá nánar á: www.safnahus.vestmannaeyjar.is og á facebókarsíðu 
Bókasafns Vestmannaeyja. 
   
 
 
 

 
Vöruhús minninganna 
Staðsetning: Vöruhúsið, Skólavegi 1, Vestmannaeyjum. 
Dagsetning viðburðar: 28.mars 
Tímasetning viðburðar: Opnun sýningar og kynning samastarfsverkefnis 
Vöruhúss og Safnahúss 28. mars kl. 17:00-17:30. Sýningin verður áfram á 
opnunartíma Vöruhúss. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Upphaf samstarfs Vöruhúss og Safnahúss 
um að sýna þekktar sem óþekktar myndir úr ljósmyndasafni Vestmannaeyja. 
Gestir sem bera kennsl á áður óþekktar myndir eru beðnir að rita niður nöfn 
eða skýringar. 
 
  
Lifandi myndir úr Vestmannaeyjum 
Staðsetning: Safnahús Vestmannaeyja, Einarsstofa.  
Dagsetning viðburðar: 29. mars 
Tímasetning viðburðar: kl: 13:00-14:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Sýnd verða brot úr áður óþekktum 
kvikmyndum úr Eyjum frá seinustu öld. 
Sjá nánar á www.safnahus.vestmannaeyjar.is og á www.facebook.com 
 
 
Vísindi og vínarbrauð 
Staðsetning: Sæheimar – Fiskasafn Vestmannaeyjum Dagsetning viðburðar:  
Laugardaginn 29.mars og þriðjudaginn 1. apríl  
Tímasetning viðburðar: Laugardag kl. 16:00 og þriðjudag kl.16:00 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Á laugardeginum mun Valur Bogason halda 
fyrirlestur sem nefnist „Lífsskilyrði sandsílis“ og á þriðjudeginum mun Páll 
Marvin Jónsson halda fyrirlestur sem nefnist „Rannsóknir á háhyrningum við 
Vestmannaeyjar“,   Boðið verður upp á kaffi og vínarbrauð. 
 
 

Vestmannaeyjar 
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Tónleikar Kaleó 
Staðsetning: Háaloftið, í Höllinni í Vestmannaeyjum   
Dagsetning viðburðar: 5. apríl 
Tímasetning viðburðar:  Húsið opnar kl. 19:30 fyrir matargesti en fyrir 
tónleikagesti kl. 21:00.  Tónleikarnir hefjast kl. 22:00. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Háaloftið er tónleikastaður og píanóbar 
sem er að opna formlega helgina 4.-5.apríl 2014.  Hljómsveitina Kaleó þarf 
vart að kynna fyrir Íslendingum, en hún verður fyrsta hljómsveitin sem treður 
upp á þessum glæsilega tónleikastað.  Verð á tónleikana er kr. 2.500,- 
Hægt verður að koma vel fyrir tónleikana og borða flottan mat og gíra sig vel 
upp fyrir tónleikana.  Matseðillinn er: 
B.b.q. samloka með svínarifjum, reyktri papriku, klettasalati og ricotta osti 
Krullufranskar og ferskt salat 
Steikar”burger” með rauðlauksmajó, kremuðum sveppum, eggjakurli, beikon 
og bernaisekremi - Krullufranskar og ferskt salat 
 
Spínat ”tortilla” með papriku, coktileómötum, mozzarella, hvítlauk og 
kóriandersósu 
Krullufranskar og ferskt salat 
 
Kjúklingabitar með takkó-hjúp 
Krullufranskar og ferskt salat 
Allir réttir á 2500kr bjór – rauðvínsglas – gos 
 
Herjólfur til Eyja – 2 fyrir 1 
Staðsetning: Landeyjahöfn. 
Dagsetning viðburðar: Laugardagarnir 29. mars  og 5. apríl. 
Tímasetning viðburðar: Allan daginn þessa báða daga samkvæmt áætlun 
á www.herjolfur.is 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Sigling  milli Vestmannaeyja og 
Landeyjahafnar á verði 2 fyrir 1 
 
Flugfélagið Ernir 
Staðsetning:  Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjar 
Dagsetning viðburðar:  28. mars – 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Á áætlunartíma flugsins 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Það verður 10% afsláttur af almennu verði 
á flugi á Höfn og til Vestamannaeyja alla Leyndardómadagana. Bókanir þurfa 
að fara á bokanir@ernir.is  með tilvísun v/Leyndardóma Suðurlands. 
 
 
 

Loðnuslútt - Höllin í Vestmannaeyjum 
Dagsetning viðburðar: 29.mars (laugardagur). 
Tímasetning viðburðar:  Húsið opnar kl. 19:30 og stendur 
skemmtunin fram á rauða nótt 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Vetrarhátíð 
Vestmannaeyja er matarskemmtun sem endar á dúndur 
dansleik. Pálmi Gunnarsson syngur sín bestu lög og 
hljómsveitin Made in sveitin, með Hreim Heimisson leikur 
undir.  Ekki er ólíklegt að Hreimur taki eitthvað af sínum 
gullfallegu og sívinsælu Þjóðhátíðarlögum.  Pálmi mun 
flytja nokkur lög yfir borðhaldi og eftir að matnum er 
lokið mun Pálmi syngja enn fleiri og þá væntanlega 
kraftmeiri lög.   
Vetrarhátíð Vestmannaeyja, Loðnuslútt, hefur verið 
haldin undanfarin ár í Höllinni við miklar vinsældir.  Verð 
á mat, skemmtun og dansleik er aðeins kr. 9.500. 
Matseðillinn er: 
Forréttur 
Skötuselskinnar á humar-risottó 
ásamt basilkremi og hollandaisesósu. 
Aðalréttur 
Nauta „entrecote“ með bökuðum kartöflum fylltum með 
steinseljurótarmauki, bökuðu steikargrænmeti og 
villisveppasósu 
Eftirréttur 
Súkkulaði-pecanhnetukaka með hnetubotni og heslihnetuís 
  
Leyndarmál Arnórs bakara  
Staðsetning: Vestmannaeyjum . 
Dagsetning viðburðar:  28. mars - 6. apríl 
Tímasetning viðburðar: Bakaríið er opið frá kl. 08:00-
17:00 virka daga og 08:00-16:00 um helgar. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Kynning á 
heilsurúgbrauði Arnórs bakara, verð 490 kr. Brauðið er: 
án gers, án sykurs, án fitu og ekkert hvítt hveiti. 
Kaffi Varmó - Sérstakt tilboð 5.-6. Apríl á Kr. 1000.- 
Staðsetning: Strandvegi 51, Vestmannaeyjum. 
Tímasetning viðburðar: Alla virka dag  og svo helgina 5. 
0g 6. apríl. 
Um hverskonar viðburð er að ræða: Sérstakt tilboð á 
Leyndardómum Varmó á 1.000 krónur.  
Veitingar - Leyndardómar úr eldhúsi. 
 
 Lesefni, bækur og blöð verður í Strætó alla Leyndardómsdagana í 

boði „bókabæjarins fyrir austan fjall“              
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