
Sögulandið Vesturland 

 

Krækiberið 2012  
Uppskeru & auðlindahátíð Vesturlands 

Dagskrá viðburða á Vesturlandi dagana 25. ágúst – 9. september: 

 

Laugardagur 25. ágúst 

Dagskrá í Hvalfirði í tengslum Fjölskyldudag í Hvalfirði og Krækiberið  

Bjarteyjarsandur 

Kl. 11.00 - Morgunstund með dýrunum. Börnum og fullorðnum boðið að taka þátt í umhirðu  
dýranna á bænum. Á Bjarteyjarsandi er stunduð sauðfjárrækt og vistvæn svínarækt en á 
bænum eru einnig íslenskar landnámshænur, hestar, kanínur, geitur, hundar, kisa og gæs.  

Kl. 14.00-15.30 -  Á slóðum Harðar Grímkelssonar.  Gönguferð á söguslóðum Harðar sögu og 
Hólmverja. Rifjuð um sögubrot, örnefni, ljóð og fleira. Heitt kakó og pönnukökur að göngu 
lokinni.  

Kl. 18.00 - Uppskeruveisla. Ljúffeng grænmetissúpa, úr fersku grænmeti beint úr garðinum. 
Heimabakað brauð með haugaarfapestói og ferskur melissudrykkur. Kynning á sultum, 
kryddmauki og salatdressingum frá Bjarteyjarsandi og góðgæti frá Erpsstöðum. 

Kl. 21.00-23.00 - Kvöldvaka og varðeldur í fjörunni. Grillaðir sykurpúðar og heitt kakó. 

Ferstikluskáli - Haldið upp á 80 ára afmæli veitingarekstrar í Ferstiklu. Frá kl. 12:00 verður 
boðið upp á ókeypis grillaðar pylsur, kók, kókómjólk, svala og ís fyrir gesti og gangandi á 
meðan birgðir endast. Teiknikeppni á bílaplaninu – krakkar kríta mynd af hval. Flott verðlaun 
í boði fyrir bestu myndirnar. 



Hlaðir - Sundlaugin opin frá kl. 13:00 – 19:00. Magnað sundlaugarpartý frá 15:00 – 17:00. 

Hótel Glymur - Kökuhlaðborð frá kl. 15:00 – 17:00.  Verð kr. 1.590 fyrir fullorðna og ½ 
verð fyrir 12 ára og yngri. 

Þórisstaðir - Veiðikeppni í samstarfi við www.veidiheimur.is og www.veidikortid.is. Veglegir 
vinningar í boði. 

Sjá einnig upplýsingar á vefsíðunni www.bjarteyjarsandur.is. 

 

Sunnudagur 26. ágúst 

,,Sápur – sápugerð – ilmolíur“ í Tjarnarlundi - Í félagsheimilinu Tjarnarlundi í Saurbæ 
verður haldið námskeiðið "Sápur - sápugerð - ilmolíur" kl. 14:00 – 17:00.  Leiðbeinandi 
verður Anna Sigríður Gunnarsdóttir. Tekið á móti skráningum í netfangið 
olafsdalur@gmail.com. Námskeiðsgjald er kr. 6.700. Nánari upplýsingar á www.olafsdalur.is 
og í síma 896 1930. 

 

Helgin 31. ágúst – 2. september 
Berjaþema í Gistiheimilinu Kast - Um helgina verður meðal annars boðið upp á 
pönnukökur með bláberjasultu sem gerð er úr bláberjum úr nágrenni gistiheimilisins Kasts . 
Gestir og gangandi geta einnig  farið í berjamó í nágrenninu og börnin leikið sér á hinu 
skemmtilega leiksvæði við Kast. www.kastguesthouse.is 

Hauststemning í Langaholti, Staðarsveit - Á matseðli helgarinnar í Langaholti verður 
haustflóra svæðisins í hávegum höfð og villisveppirnir þar í forsæti auk þess sem sjávarfangið 
hefur sinn fasta virðingarsess. Yfir kvöldverði á sunnudagskvöldið 2. september mun Keli 
Vert velta fyrir sér haustdrunganum í bundnu og óbundnu máli. www.langaholt.is  

Fjallagrös og ber í samkomuhúsinu á Arnarstapa - Í samkomuhúsinu á Arnarstapa verður 
alla helgina boðið upp á fjallagrasabrauð, drykki úr fjallagrösum og öðrum jurtum og einnig 
berjarétti- og drykki af ýmsu tagi. Sýning á ýmsum áhöldum s.s. berjatínum verður á staðnum 
ásamt fróðleik um viðkomandi hluti. Fólk getur blandað sitt eigið jurtate á staðnum. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Föstudagur 31. ágúst - Gamla Rif – kaffihús, Rifi - Al-íslensk skyrkaka með nýtíndum 
bláberjum á þessum síðasta opnunardegi sumarsins.  Nánari upplýsingar Anna Þóra í síma 436 
1001. 

Föstudagur 31. ágúst - Pakkhúsið, Ólafsvík - Síðasti opnunardagur. Hægt að fá heimalagaðar 
berjasultur af ýmsum toga.  Íslenskar lopavörur prjónaðar af íslenskum handverksfólki í 
Snæfellsbæ. 



Föstudagur 31. ágúst -  Eldum saman úti  - Útieldunarnámskeið á Bjarteyjarsandi fyrir alla 
fjölskylduna! Námskeiðið stendur yfir milli klukkan 17 og 19 og fer að mestu leyti fram útivið 
og þátttakendur þurfa því að koma klæddir til útiveru. Velja þarf fatnað sem má lykta af reyk. 
Unnið verður með íslenskt og staðbundið hráefni sem m.a. tengist uppskeru haustsins: 
sjávarfang, lambakjöt, grænmeti o.fl. Námskeiðið miðar að því að bæði börn og fullorðnir geti 
tekið virkan þátt og meðal þess sem kennt verður er að kveikja eld og fara yfir reglur og ráð 
varðandi eldinn. Spennandi nýjungar í útieldun verða kynntar og eldaðir verða 4-5 réttir sem 
borðaðir verða að loknu námskeiðinu. 

Verð: 3.500 kr á fullorðna og 1.500 kr. fyrir börn  á leik- og grunnskólaaldri.  Athugið að 
hámarksfjöldi á námskeiðið er 25 manns. 

Kennari á námskeiðinu er Guðmundur Finnbogason, frumkvöðull í útieldun, 
heimilisfræðikennari og bókarhöfundur. Guðmundur á og rekur vefinn: 
www.matreidslunamskeid.is  

Skráning er hafin á netfangið: arnheidur@bjarteyjarsandur.is. Allar nánari upplýsingar er hægt 
að nálgast með því að senda póst á ofangreint netfang eða í síma: 433-8831 / 891-6626. 

Föstudagur 31. ágúst - Rökkurró í Lýsuhólslaug. Kvöldopnun í Lýsuhólslaug kl. 22:00 – 
24:00.  Kertaljós, kyndlar, gítarspil, söngur og sögur. Athugið að af öryggisástæðum er þessi 
viðburður eingöngu ætlaður fullorðnum og ekki verður hleypt ofan í laugina eftir klukkan 
22:30. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laugardagur 1. september kl. 13:30 - ,,Grasa-Gudda“ . Júlíana Magnúsdóttir heldur 
stuttan fyrirlestur um tínslu og notkun fjallagrasa í samkomuhúsinu á Arnarstapa. Að 
fyrirlestri loknum geta áhugasamir farið í grasaferð á Jökulhálsinn 

Laugardagur 1. september - ,,Tuddamótið“ á Garðavelli undir Jökli. Golfklúbbur 
Staðarsveitar heldur hið árlega ,,Tuddamót“ sem er 18 holu punktakeppni. Veitt verðlaun 
fyirr 1., 2. og 3. sæti og nándarverðlaun á par 3 brautum. Liðakeppni milli GST og GGT. 
Meistaramót GST. Uppskeruhátíð GST um kvöldið hjá Kela Vert í Langaholti þar sem Rúnar 
Marvinsson meistarakokkur sér um matinn. 
 
Laugardagur 1. september – Bláber með rjóma og aðrar afurðir úr Kjós. Kjósarstofa sem er 
staðsett í Ásgarði í Kjós, býður gestum og gangandi uppá bláber með rjóma í tilefni 
Krækibersins 2012. Einnig verður kynning og smökkun á ýmsum afurðum úr Kjós og má þar 
nefna sultur og chutney ásamt fleiru.  
Til dreifingar verða ýmsar uppskriftir sem safnað hefur verið saman þar sem hægt er að nýta 
bláberin okkar góðu á nýjan og ferskan máta. Kjósarstofa er opin á milli 14 og 18. Hlökkum 
til að sjá ykkur sem flest. www.kjosarstofa.is  

 
 
 



Laugardagur 1. september - Grænmeti og góðmeti í Tjarnarlundi – Klukkan 14:00 verður 
námskeiðið "Grænmeti og góðmeti" í félagsheimilinu Tjarnarlundi í Saurbæ.  
Leiðbeinendur verða Sólveig Eiríksdóttir og Dominique Pledel, Slowfood Reykjavík. 
Námskeiðsgjald er 8.700 kr. fyrir fullorðna, en 1.000 kr. fyrir börn. www.olafsdalur.is  
 
Laugardagur 1. september - Stofutónleikar og spjall í Tvíodda. Þorri á Tvíodda í Staðarsveit 
kveikir upp í kamínunni og býður gestum heim í notalega stofutónleika og spjall um heima og 
geima.  Húsið opnar klukkan 22:00.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sunnudagur 2. september - Jurtalitun á garni. Guðrún Bjarnadóttir verður með opið hús í 
Hespuhúsinu við Andakílsárvirkjun frá kl. 10:00 -17:00.  

Sunnudagur 2. september - Sveppatínslunámskeið á vegum Endurmenntunar LBHÍ. 
Námskeiðið hentar öllum þeim sem vilja fræðast um sveppi sem finna má á Íslandi og henta í 
matargerð og hvaða sveppir henta ekki. 

Námskeiðið er blanda af fyrirlestri og verklegri kennslu. Nemendur fara út ásamt kennara og 
fá aðstoð og kennslu við þær aðferðir sem notaðar eru til að tína matarsveppi. Þá læra 
nemendur að greina og hreinsa sveppi. Fjallað verður um helstu geymsluaðferðir sveppa og 
eins helstu nýtingarmöguleika. 

Nemendur mæta í fatnaði sem hæfir veðri, taka með sér fötur/körfur til að tína sveppina í, 
heppilegan hníf fyrir hreinsun og ílát fyrir uppskeruna til að taka með heim. 

Kennari: Bjarni Diðrik Sigurðsson skógfræðingur og prófessor við LbhÍ. 

Tími: Sun. 2. sept, kl. 10:00-16:00 (7,5 kennslustundir) í Borgarnesi (farið í skóglendi í 
nágrenni við Borgarnes) 

Verð: 9.900kr (innifalið eru námsögn og kennsla, en engar veitingar, þátttakendur eru því 
hvattir til að taka með sér nesti) 

Staðfestingargjald: Staðfesta þarf skráningu með því að millifæra 2.200 kr (óafturkræft) á 
reikninginn 0354-26-4237, kt. 411204-3590. 

Skráningar: endurmenntun@lbhi.is (fram komi nafn, kennitala, heimili, sími og nafn 
námskeiðs) eða hafa samband í síma: 433 5000.  www.lbhi.is  

Sunnudagur 2. september – Krækiberjakúnstir. Vinnustofa í Hlöðunni á Bjarteyjarsandi í 
Hvalfirði þar sem Krækiberið verður í forgrunni. Þátttakendur í vinnustofunni verða bæði 
nemendur og kennarar og þannig lærir hver af öðrum. Útbúið verður krækiberjakryddmauk 
og krækiberjasaft auk þess sem nemendur skiptast á uppskriftum og fróðleik um krækiberið. 
Vinnustofan hefst kl. 13 og stendur í 2,5-3,0 klst. 



Verð: 2.500 kr á mann. Auk þess þarf hver og einn að hafa meðferðis 600-800gr. af 
krækiberjum og eina uppskrift þar sem krækiber eru meðal hráefnis. 

Innifalið í verði: 1 krukka krækiberjakryddmauk, 1 flaska krækiberjasaft, hráefni (annað en 
krækiber), uppskriftir. Kaffi og hressing að loknu námskeiði. 

Hámarksfjöldi þátttakenda er 20  manns og skráning er hafin á: 
arnheidur@bjarteyjarsandur.is eða í síma: 433-8831 /891-6626. 

Sunnudagur 2. september – Skreytinganámskeið í Leifsbúð, Búðardal.  – Námskeiðið hefst 
klukkan 13:00 og námskeiðsgjald er kr. 5.500 á mann. Innifalið er súpa, brauð, kaffi/te og efni í 
haustkransa og kertaskreytingar. Fólki er frjálst að hafa með sér lyng og annað skemmtilegt 
úr náttúrunni til að nota í skreytingarnar. Lágmarksfjöldi þátttakenda er 6 manns. Skráning á 
námskeiðið er hjá Bogu í síma 894 6808 eða Freyju í síma 869 6463/772 6463. 

Sunnudagur 2. september – Hvannarblaðasúpa, fiskisúpa og nýbakað brauð í hádeginu að 
Langaholti í Staðarsveit. Lagt af stað í Fjöruferð með Svövu um klukkan 13:30. 
www.langaholt.is 

Sunnudagur 2. september - ,,Náttúran sér um sína“ - ,,Þaraberjasultusaft“ klukkan 15:00 í 
Langaholti, Staðarsveit. Meistarakokkurinn Rúnar Marvinsson verður með örkynningu á 
meðferð og nýtingu þara og vangaveltur um góðgæti sem hægt er að búa til úr því hráefni.  

Sunnudagur 2. september - Ostagerð að Hótel Brú - Á þessari kynningu verður farið yfir 
grunnatriði í ostagerð, búinn verður til Ricotta ostur og sýnt hvernig nota má þekkinguna til 
að búa til Feta ost og jafnvel harða osta (Gouda) Miðað er við að nota engin tæki önnur en 
eru til í öllum eldhúsum. 

Jóhanna frá Háafelli mun leggja til geitamjólk og einnig sýna og selja varning tengdan afurðum 
geitanna. 

Tími: Klukkan 13:00 og 15:00. Miðað er við að hvor kynning taki um tvo tíma.  
Aðgangur er ókeypis. www.hotelbru.is  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Laugardagur 1. september og sunnudagur 2. september - Landskeppni 
Smalahundafélags Íslands að Kaldármelum. Keppt verður í eftirtöldum greinum: 

• A flokkur - opinn flokkur og fyrir þá hunda sem hafa fengið 50 stig eða fleiri í B flokki. 
• B flokkur – fyrir óreynda hunda eða þá sem ekki hafa náð 50 stigum í B flokki. 

Unghundaflokkur – hundar yngri en 3 ára. Undankeppnir verða laugardaginn 1. september og 
úrslit sunnudaginn 2. september. Dómari verður James MacKee, heimsmeistari. 

Laugardagur 1. september og sunnudagur 2. september - Grjót- og torfhleðsla í 
Ólafsdal við Gilsfjörð.  Á sínum tíma voru í Ólafsdalsskólanum hlaðnir umfangsmiklir 
grjótgarðar um tún, en einnig falleg tröð heim að húsunum og hlaðnir veggir útihúsa. Á þessu 



námskeiði verður hlaðinn veggur úr tofi og grjóti, en jafnframt sýnd handtök við 
endurhleðslu/viðgerð á gömlum vegg.  

Fjöldi kennslustunda: 2 x 8 
Námskeiðsgjald: 25.000 
Kostnaður vegna gistingar & fæðis ekki innifalinn 
Leiðbeinandi: Ari Óskar Jóhannesson 
Skráning: olafsdalur@gmail.com Vinsamlega skráið nafn, kennitölu, fullt heimilisfang, síma og 
netfang. Hámarksfjöldi er 15 nemendur.  www.olafsdalur.is  

 

Laugardagur 8. september 

Haustskreytinganámskeið á vegum Endurmenntunar LBHÍ 
Námskeiðið er opið öllum,sem hafa áhuga á að nýta það sem fellur til í umhverfinu og 
garðinum til skreytinga.  
Haustin eru tími litanna í íslenskir náttúru, dag frá degi bætast við nýir litir og plöntur 
undirbúa sig undir veturinn. Fjölbreytnin í efni sem hægt er að nýta í skreytingar hverskonar 
er mikil og möguleikarnir endalausir við gerð skreytinga sem geta nýst bæði inni og úti og 
ekki síður í gjafir. Á námskeiðinu verður í bland sýnikennsla og verkleg kennsla þar sem 
nemendur fá einnig leiðsögn um það hvar hægt er að nálgast efnivið og hvernig best sé að 
meðhöndla efniviðinn. Nemendur fá leiðsögn við að útbúa sína eigin haustskreytingu sem 
munu án efa lífga upp á haustdagana.  

Kennari: Guðrún Brynja Bárðardóttir brautarstjóri Blómaskreytingabrautar LbhÍ. 
Tími: Laugardagur 8. sept, kl. 10:00-16:00 (8 kennslustundir) í gróðurhúsi 
Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. Verð: 16.900 kr. Námsgögn, hádegismatur og efni 
innifalið, en nauðsynlegt er að þátttakendur komi sjálfir með eitthvað af lyngi og mosa ef þeir 
hafa tök á. 
Staðfestingargjald: Staðfesta þarf skráningu með því að millifæra 3.900kr (óafturkræft) á 
reikninginn 0354-26-4237, kt. 411204-3590. 
Hámarksfjöldi þátttakenda er 10. www.lbhi.is  
 

 

 

 

 

 

 



Aðrir viðburðir og tilboð á Vesturlandi 
,,Tveggja nátta tilboð í berjamó“ að Hraunsnefi  
Tilboð á gistingu, mat, og nestispakka fyrir berjaferð á Sveitahótelinu Hraunsnefi í 
Norðurárdal til 4. október. Nánari upplýsingar á www.hraunsnef.is  
 

Haustlitir Breiðafjarðar með Sæferðum 
Allan septembermánuð bjóða Sæferðir í Stykkishólmi upp á Ævintýrasiglingu daglega klukkan 
11:00 þar sem hægt er að virða fyrir sér hina fögru haustliti Breiðafjarðar. Nánari upplýsingar 
á www.saeferdir.is. 
 

Bláberjadásemd á Hótel Egilsen í Stykkishólmi 
Á Hótel Egilsen verður boðið upp á bláberjadásemd, heita böku fyllta af íslenskum bláberjum, 
með kaffinu á milli 15:00 og 17:00. Bakan er borin fram með ís eða þeyttum rjóma ásamt 
fíflahunangi. Einnig verður boðið upp á belgískar vöfflur með heimalagaðri bláberjasultu, 
sættri með hunangi og þykktri með ciafræjum. www.egilsen.is 
 


