




 

Kæru Dalamenn nær og fjær. 

Jörfagleði er menningarhátíð Dalamanna og hefur verið haldin 

annað hvort ár síðan 1977 og er þessi sú átjánda í röðinni. 

Undirbúningur og skipulagning er nú í höndum menningar- og 

ferðamálanefndar Dalabyggðar. Nefndin hefur lagt áherslu á 

beina aðkomu félagasamtaka og einstaklinga að einstaka 

viðburðum. Þannig hefur verið reynt að auka þátttöku sem 

flestra, auk þess sem frumkvæði og sköpunargleði íbúa eru 

virkjuð. 

Eins og alltaf á Jörfagleði er fjölbreytt dagskrá, sambland af 

framlögum heimamanna og lengra aðkomnum. Í boði eru 

margskonar sýningar; leiksýning, listsýningar, sögusýningar ofl. 

Þá er í boði ferð fyrir Strandir undir leiðsögn heimamanna og 

fyrirlestur um landnámsmanninn Geirmund heljarskinn. Auk þess 

íþróttamót, námskeið og dansleikir. Í ár sem oftar eru viðburðir 

tengdir tónlist áberandi í dagskránni, enda eru nokkrir kórar, 

hljómsveitir og einstakir tónlistarmenn starfandi í héraðinu. 

Nefndin hvetur íbúa til að taka fram skreytingaefnið sem þeir 

hafa sankað að sér á undanförnum árum í tengslum við ýmsar 

hátíðir og setja smá lit á umhverfi sitt nú í sumarbyrjun. 

Megintilgangur Jörfagleði er þó að Dalamenn komi saman, 

skemmti sér og njóti daganna. Það er von okkar að svo verði og í 

ár. 

Geymið skrána og hafið meðferðis á hátíðina. 

Gleðilegt sumar og góða skemmtun á Jörfagleði 2011. 

 

Herdís Erna Gunnarsdóttir 
Íris Björg Guðbjartsdóttir 

Halla Sigríður Steinólfsdóttir 
Jón Egill Jóhannsson 

Ólafur Gunnarsson 
 



Miðvikudagur 13. apríl 

Megas, Gylfi og Rúnar Þór 21:00 Pöbbinn 

Fimmtudagur 14. apríl 

Útvarp Auðarskóli 20:00-22:00 FM 105,1 

Föstudagur 15. apríl 

Ljósmyndasýning Tona 11:30-18:00 Leifsbúð 
Leirmunasýning Guggu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Ólafsdalssýning 11:30-18:00 Leifsbúð 
Listasafn Dalasýslu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Útvarp Auðarskóli 17:00-19:00 FM 105,1 
Setning Jörfagleði 19:50-20:00 Dalabúð 
Baðstofan 20:00 Dalabúð 
Halli Reynis 22:00-01:00 Leifsbúð 
Feðgar 23:00-03:00 Pöbbinn 

Laugardagur 16. apríl 

Morgunkaffi með kusunum 10:00-11:30 Erpsstaðir 
Hestaíþróttamót 10:00-16:00 Reiðvöllur Glaðs 
Fótboltamót UDN 10.00 Laugar - íþróttahús 
Ljósmyndasýning Tona 11:30-18:00 Leifsbúð 
Leirmunasýning Guggu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Listasafn Dalasýslu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Ólafsdalssýning 11:30-18:00 Leifsbúð 
Gjörningur 12:00 Auðarskóli - lóð 
Markaður 12:00-18:00 Björgunarsveitarhús 
Tindanáma 12:00-17:00 Auðarskóli 
Nemendasýning 12:00-17:00 Auðarskóli 
Kurteist fólk 13:00-14:30 Dalabúð 
Davíðsmótið 13:00 Silfurtúni 
Kaffi-Kind 13:00-17:00 Hrútsstaðir 
Spunakonur 14:00-17:00 Auðarskóli 
Tónlistarhátíð í Dölum 15.00-18.00 Dalabúð 
Útvarp Auðarskóli 17:00-19:00 FM 105,1 
Pöbbaball Eitís 22:00 Pöbbinn 
Skítamórall 23:00 Dalabúð 

www.dalir.is 

Dagskrá Jörfagleði 
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Sunnudagur 17. apríl 

Leirmunasýning Guggu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Listasafn Dalasýslu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Ólafsdalssýning 11:30-18:00 Leifsbúð 
Ljósmyndasýning Tona 11:30-18:00 Leifsbúð 
Tindanáma 13:00-17:00 Auðarskóli 
Nemendasýning 13:00-17:00 Auðarskóli 
Kaffi-Kind 13:00-17:00 Hrútsstaðir 
Útvarp Auðarskóli 17:00-19.00 FM 105,1 
Spurningakeppni 20:00 Dalabúð 

Mánudagur 18. apríl 

Dansnámskeið og sýning 11:00-15:30 Auðarskóli 
Listasafn Dalasýslu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Ólafsdalssýning 11:30-18:00 Leifsbúð 
Ljósmyndasýning Tona 11:30-18:00 Leifsbúð 
Leirmunasýning Guggu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Kaffi-Kind 13:00-17:00 Hrútsstaðir 
Útvarp Auðarskóli 17:00-19:00 FM 105,1 
Foreldrafótbolti 17:00 Sparkvöllur 

Þriðjudagur 19. apríl 

Ólafsdalssýning 11:30-18:00 Leifsbúð 
Ljósmyndasýning Tona 11:30-18:00 Leifsbúð 
Leirmunasýning Guggu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Listasafn Dalasýslu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Fyrir Strandir 12:00-16.00 Vegur 590 
Kaffi-Kind 13:00-17:00 Hrútsstaðir 
Geirmundur heljarskinn 17:00-18.00 Leifsbúð 
Rathlaup 17:00 Laugar - íþróttahús 
Baðstofan 20:00 Dalabúð 

Miðvikudagur 20. apríl 

Íþróttaskóli 9:15-10:45 Laugar - íþróttahús 
Ljósmyndasýning Tona 11:30-18:00 Leifsbúð 
Leirmunasýning Guggu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Listasafn Dalasýslu 11:30-18:00 Leifsbúð 
Ólafsdalssýning 11:30-18:00 Leifsbúð 
Kaffi-Kind 13:00-17:00 Hrútsstaðir 
Páskabingó 17:00-18.00 Auðarskóli 
Slátrið - rokktónleikar 20:00-24:00 Dalabúð 



Bjóðum uppá 
· alhliða bókhaldsþjónustu 
· skattframtalsgerð 
· ársreikningagerð 
· launaútreikning 
· vsk uppgjör ofl. 

 

Debet/Kredit ehf. 
 

Álftahólum 2, Reykjavík 

434 7997 / 847 9974 

debetkredit@simnet.is 

 

Miðbraut 2, Búðardal 

434 1315 / 896 8315 

ijo@simnet.is 

Gleðilegt sumar og  

góða skemmtun á Jörvagleði 



Tónlistarhátíð 

Tónlistarhátíð í Dölunum verður haldin laugardaginn 16. apríl í Dalabúð og 

hefst dagskrá kl. 15.  

Fram kemur tónlistarfólk á öllum aldri úr Dalabyggð. Kórarnir Vorboðinn, 

Þorrakórinn, kór Auðarskóla og Sönghelgarkórinn stíga á stokk. 

Tónlistarnemendur úr tónlistardeild Auðarskóla flytja tónlist, 

Harmonikkusveitin Nikkólína, auk þess sem Íris og Keli spila einnig lög af 

nýútkomnum geisladiskum sínum.  

Von er á góðum gestum frá nágrannasveitarfélögum. Stúkurnar er tríó vaskra 

kvenna frá Akranesi og koma þær til með að gleðja okkur með 

tónlistarflutningi sínum, auk kennara og tónlistarfólks úr tónlistaskóla 

Borgarfjarðar. Tveir einsöngvarar ætla að gleðja okkur með fögrum söng en 

það eru Ólafur Rúnar Einarsson og Jóhanna Ósk Valsdóttir. Ólafur er 

tónlistarkennari við Auðarskóla og Jóhanna Ósk bjó hér í Dölunum á yngri 

árum þegar faðir hennar Valur var skólastjóri Laugaskóla.  

Kynnir verður Dalamaðurinn Þorgeir Ástvaldsson. Frítt er á tónlistarhátíðina. 

Tónlistarhátíðin er styrkt af Menningarráði Vesturlands. 

Megas, Gylfi Ægis og Rúnar þór 

Megas, Gylfi Ægisson og Rúnar Þór verða með tónleika á pöbbanum í Búðardal 

miðvikudaginn og hefjast þeir kl. 21.  Miðaverð er 1.500 kr. 

Halli Reynis 

Halli Reynis heldur tónleika í Leifsbúð föstudagskvöldið 15. apríl, kl. 22.  

Halli hefur verið trúbador allt frá því hann byrjaði sinn tónlistarferil og hefur 

hann gefið út 7 geisladiska með eigin lögum og textum. Hann á rætur að rekja 

til Dalasýslu og titlar sig sem Dalamann þegar honum sýnist.  

Miðaverð er 1.000 kr.  

Feðgar 

Trúbadorinn Jói Baldurs ásamt Stjána verða á Pöbbanum föstudagskvöldið 15. 

apríl kl. 23 - 3.  Miðaverð er 1.000 kr. 

Skítamórall 

Nesoddi stendur fyrir stórdansleik með Skítamóral laugardagskvöldið 16. apríl í 

Dalabúð, kl. 23. Miðaverð er 2.500 kr. 

www.dalir.is 





Eitísball 

Eitís ball á pöbbanum laugardagskvöldið 16. apríl kl. 22.  

Diskó friskó og fjólublátt ljós við barinn og Villi og Lúlla og fullt af  80´s 

tónlist allt kvöldið og dans. Frír aðgangur. 

Slátrið 

Félag sauðfjárbænda í Dalasýslu (FSD) standa fyrir  rokktónleikunum 

Slátrið í Dalabúð, miðvikudaginn 20. apríl, kl. 20 - 24. 

Á tónleikunum koma fram Detail (tónlistardeild Auðarskóla), Ferlegheit  

(blúsrokkband með Dalamann innanborðs), Pungsig  (rokkarar úr 

Dalabyggð og Reykhólasveit), Óli ofur (ættaður úr Dölunum), Vicky 

(stelpurokksveit  með einum strák) og trúbadorinn Svavar Knútur. 

Þetta eru tónleikar fyrir alla fjölskylduna og því tilvalið rifja upp gamla 

takta úr rokkinu með börnunum og barnabörnunum. Miðaverð 1.000 kr 

og frítt fyrir börn  14 ára og yngri í fylgd með fullorðnum. 

Styrktaraðilar að Slátrinu eru Menningarráð Vesturlands, Jötunn-vélar, Rafal, HB Grandi, 

Sprettur áburður, Lífland, Sláturhús KVH og Dalabyggð.   

Útvarp Auðarskóli 

Nemendur efstu bekkja Auðarskóla starfrækja útvarp á Jörfagleðinni frá 

fimmtudeginum 14. apríl til mánudagsins 18. apríl.  

Umsjón og gerð þátta verður alfarið í höndum nemenda; fluttar verða 

auglýsingar og tilkynningar, tekin viðtöl, spiluð verður tónlist úr ýmsum 

áttum svo fátt eitt sé nefnt. Nemendur eru nú á fullu að undirbúa 

útvarpsútsendingar og verður mikið fjör í kringum Auðarskóla á þessum 

dögum.  

Verkefnið er samstarfsverkefni Jörfagleði og nemendafélags Auðarskóla. 

Kynnið ykkur nánari tímasetningar í bæklingnum, www.dalir.is og á 

facebook- Jörfagleði í Dölum. Verið rétt stillt á hátíðinni: FM 105,1.  

Páskabingó 

Hið árlega páskabingó kvenfélagsins Þorgerðar Egilsdóttur verður 

miðvikudaginn 20. apríl kl. 17 í efri sal Auðarskóla í Búðardal.  Páskaegg í 

vinninga. 

www.dalir.is 



Gleðilegt sumar 

Góða skemmtun á Jörfagleði 2011 

Vélaleiga Gilberts Elíssonar 

Ungmennafélagið Æskan 

Ungmennafélagið Stjarnan 

Ungmennafélagið Ólafur Pái 

Steinver 

Starfsmannafélag Fellsenda 

Reykhólahreppur 

Kvenfélagið Fjóla 

Kvenfélagið Þorgerður Egilsdóttir 

 

Hvammsskel 

Hestaskjól 

Glímufélag Dalamanna 

Fjórir fætur ehf. 

Ferðaþjónustan Þurranesi 

Ferðaþjónusta bænda  

Stóra-Vatnshorni 

Einar Kristjánsson 
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Í Leifsbúð verða leirmunasýning Guggu, ljósmyndasýning Tona, Ólafsdalssýning 

og listaverkasýning Listasafns Dalasýslu. Sýningar í Leifsbúð verða opnar frá 

föstudeginum 15. apríl til miðvikudagsins 20. apríl, kl. 11:30-18:00. Á sama tíma 

verður kaffihúsið í Leifsbúð opið. 

Í Auðarskóla verða sýningar um Tindanámu og á nemendaverkum laugardaginn 

16. apríl og sunnudaginn 17. apríl, kl. 12 - 17. Spunakonur verða auk þess á 

laugardeginum kl. 14 - 17. 

Á Hrútsstöðum í Laxárdal er síðan safnarasýning. 

Leirmunasýning Guggu 

Guðbjörg Björnsdóttir (Gugga í Sælingsdalstungu) er með sýningu á 

handunnum leirmunum úr dalaleir í Leifsbúð.  

Þema sýningarinnar er sauðkindin. Gugga lauk námi við Kennaraháskóla 

Íslands árið 1991 og starfar sem myndmenntakennari í Auðarskóla. Þetta er 

fyrsta sýningin hennar. 

Ljósmyndasýning Tona  
Björn Anton er fæddur og uppalinn í Stykkishólmi. Hann hefur alla tíð haft 

næmt auga fyrir því fallega í umhverfi sinu.  

Síðastliðin ár hefur hann verið öflugur áhugaljósmyndari og unnið með 

margvísleg viðfangsefni. Í þetta sinn eru það fossar og vatnsföll í Dölum.  

Ólafsdalssýning 

Sýningin spannar sögu Búnaðarskólans í Ólafsdal 1880-1907 og er 

samstarfsverkefni Ólafsdalsfélagsins og Landsbókasafns Íslands– 

Háskólabókasafns, auk þess sem fjölmargar stofnanir, fyrirtæki og 

félagasamtök veittu Ólafsdalsfélaginu styrki til sýningarhaldsins. 

Frumkvöðullinn Torfi Bjarnason stofnaði skólann og rak hann í 27 ár ásamt 

konu sinni Guðlaugu Zakaríasdóttur. Kennsla var bæði verkleg og bókleg og 

mikil áhersla lögð á  jarðrækt. Alls voru innritaðir í skólann 154 nemendur úr 

flestum héruðum landsins. 

Listasafn Dalasýslu 

Listasafn Dalasýslu var stofnað 1993.  Í Leifsbúð er sýning  á völdum verkum 
úr eigu safnsins, en í vetur bættist í safnið verk eftir Eggert Pétursson. 





www.dalir.is 

Tindanáma 

Sögufélag Dalamanna er með sýningu um námuvinnsluna á Tindum á 

Skarðsströnd.  

Víða við Breiðafjörð og á Vestfjörðum er að finna surtarbrand sem var 

nýttur til heimilis. Surtarbrandsnáman á Tindum var þó stórtækari en það 

og var þar um all viðamikinn námurekstur að ræða á tímabili með 

námugöngum neðanjarðar, járnbrautateinum og námuverkamönnum úr 

héraði.  Menjar námunnar má enn sjá við Tindafjöru. 

Verkefnið er styrkt af Menningarráði Vesturlands 

Spunakonur 

Konur sem voru á námskeiði hjá Ritu Freyju Bach í vetur ætla að vera með 

sýningu á tóvinnu laugardaginn 16. apríl í Auðarskóla, kl. 14 - 17. 

Þessar kátu kvensur ætla að kemba, spinna, tvinna, prjóna, vattarsauma og 

ýmislegt fleira tengt ull. Auk þess sem þær verða með sýnishorn af ullinni 

frá því hún kemur af kindinni og þar til hún er orðin að einhverju nothæfu. 

Nemendasýning Auðarskóla 

Sýning á verkum nemenda frá þemadögum Auðarskóla fyrr í vetur. 

Kaffi-Kind 

Einkasöfn Boggu á Sauðhúsum og Bergþóru á Hrútsstöðum á munum 

tengdum sauðkindinni verða til sýnis á Hrútsstöðum í Laxárdal. Sýningin 

verður opin 16. - 20. apríl kl. 13 - 17 og hægt verður að kaupa kaffi á 

sýningunni. 

Gjörningur 

Gjörningur verður framinn laugardaginn 16. apríl kl. 12 á lóð Auðarskóla við 

Vesturbraut. 

Systkinin Íris og Þorgrímur, bæði Guðbjartsbörn, munu framkvæma 

gjörning til að kveða í kútinn hinn illræmda hrepparíg í eitt skiptið fyrir öll!  

Markaður 

Markaðsdagur verður í Björgunarsveitarhúsinu við Vesturbraut, 

laugardaginn 16. apríl milli kl. 12 og 18.   

Allir þeir sem áhuga hafa á að kynna og/eða selja vöru sína eða þjónustu eru 

beðnir um að hafa samband við Herdísi í síma 695 0317 eða nota netfangið 

jorfagledi2011@gmail.com.  

mailto:jorfagledi2011@gmail.com


  



Baðstofan 

Leikfélag Laxdæla setur upp leikritið Baðstofan eftir Hugleik Dagsson undir 

leikstjórn Margrétar Ákadóttur. Sýningar verða í Dalabúð föstudaginn 15. 

apríl kl. 20 og þriðjudaginn 19. apríl kl. 20. 

Verkið gerist í kringum sautján hundruð og súrkál og þar er skyggnst inn í 

myrkan en magnaðan heim, því í baðstofunni er ekki allt sem sýnist. Úr 

þessum hörmungum sprettur þó sitthvað fallegt og kolsvartur húmor 

höfundarins nýtur sín einkar vel. Miðaverð er 2.200 kr fyrir fullorðna, 1.600 

fyrir ellilífeyrisþega og börn 14 ára og yngri. 

Kurteist fólk 

Poppoli kvikmyndafélag frumsýnir í Búðardal kvikmyndina Kurteist fólk sem 

tekin var upp í Dölunum sumarið 2009 með kærkominni aðstoð og velvilja 

heimamanna.  

Kvikmyndin  verður sýnd í Dalabúð laugardaginn 16.apríl kl 13. Miðaverð er 

1.000 kr. Munu aðstandendur láta meirihluta ágóðans renna til 

uppbyggingar á svæðinu í samráði við sveitastjórn Dalabyggðar.  

Ferð fyrir Strandir 

Í tengslum við fyrirlestur dr. Bergsveins Birgissonar um Geirmund 

heljarskinn er boðið upp á rútuferð með leiðsögn um landnám Geirmundar, 

auk stoppa á völdum stöðum.  

Farið verður frá Leifsbúð kl. 12 stundvíslega.  Panta skal tímanlega í ferðina 

hjá jorfagledi2011@gmail.com eða í síma 893 3211 (Halla). Verð er 2.000 kr. 

Geirmundur heljarskinn 

Að ferð fyrir strandir lokinni mun Bergsveinn Birgisson verða með 

fyrirlestur í Leifsbúð þriðjudaginn 19. apríl kl. 17. Þar mun hann rekja 

uppruna og ferðir Geirmundar og fjalla um landnám Geirmundar á 

Skarðsströnd og Hornströndum. Bergsveinn Birgisson er doktor í 

norrænum fræðum og hefur lengi stundað rannsóknir á ævi og umhverfi 

Geirmundar heljarskinns.  

Morgunkaffi með kusunum 

Á laugardagsmorguninn er opið hús í fjósinu á Erpsstöðum kl. 10 - 11:30.  

Auk þess mun Rjómabúið á Erpsstöðum reka kaffihús í gömlu 

mjólkurbúðinni í Búðardal frá föstudegi til mánudags og selja þar afurðir 

sínar.  

www.dalir.is 
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Dansnámskeið og sýning 

Dansnámskeið á vegum Dansskóla Evu Karenar verður haldið í Auðarskóla fyrir 

börn í 3. – 10. bekk. Fyrri hópur 3. – 6. bekkur: Kl. 11 – 13. Seinni hópur 7. – 10. 

bekkur: Kl. 13.30 – 15.30. Kennarar á námskeiðinu verða með danssýningu kl. 

13 - 13:30 á milli kennslu hjá hópum. Allir velkomnir á danssýningu.   

Mikilvægt er að allir skrái sig sem áhuga hafa á að taka þátt: Herdís s: 695 0317 

eða jorfagledi2011@gmail.com. Námskeiðið kostar:  800 kr. 

Íþróttaskóli 
Miðvikudaginn 20. apríl verður íþróttaskóli fyrir öll börn á leikskólaaldri á Laugum. 

Yngri deildin mun koma kl. 9.15 og sú eldri klukkan 10.00. Það fer rúta frá leikskólanum 

klukkan 9.00 og 9.45. Nánari upplýsingar verður hægt að fá á leikskólanum. 

Foreldrafótbolti 
Mánudaginn 18. apríl ætla knattspyrnukrakkarnir í Óla Pá að skora á foreldra sína í 

fótbolta. Við byrjum kl. 17 á sparkvellinum í Búðardal og spilað verður í klukkutíma eða 

6x10 mínútur.  

Rathlaup 
Skátafélagið Stígandi stendur fyrir Fjölskyldu-rathlaupi á Laugum þriðjudaginn 19. apríl 

kl. 17 - 19. Keppnin snýst  um að leysa verkefni á stöðvum á sem allra stystum tíma.  

Hestaíþróttamót 
Hestamannafélagið Glaður heldur sitt árlega hestaíþróttamót á keppnisvelli sínum í 

Búðardal laugardaginn 16. apríl. Dagskráin birtist á vefnum www.gladur.is.  

Spurningakeppni Dalabyggðar 2011 
Nú verður spurningakeppni Dalabyggðar endurvakin í tengslum við Jörfagleði og 

verður í Dalabúð, sunnudagskvöldið 17. apríl, kl. 20. Aðgangseyrir 500 kr. fyrir 14 ára og 

eldri. 

Davíðsmótið 

Davíðsmótið í brigde verður haldið á  Silfurtúni laugardaginn 16. apríl kl. 13. 

Skráningar á netfanginu jorfagledi2011@gmail.com eða hjá Ingibjörgu á 

Silfurtúni í síma 434 1218.  

Fótboltamót UDN 

Fótboltamót UDN verður haldið í íþróttahúsinu Laugum á laugardeginum kl. 

10. Kristján Gauti Karlsson tekur á móti skráningum í síma 844 7247.  

www.dalir.is 
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