
Ættarmót niðja Línu Dalrósar 

Staður.:     Bolungarvík 
Tími.:         25.—27. júlí 2014 

Hvað þarf að gera ? 

1. Ákveða að koma og hitta ættingja og vini. 

2. Skrá sig á ættarmótið—best að gera það strax með því að greiða 3.400 fyrir þá sem eru 

12 ára eða eldri og 2.400 fyrir þá sem eru 6 til 12 ára.  Fyrir þetta fæst skemmtun og 

kvöldverður laugardaginn 26. júlí.  Við sjáum reyndar sjálf um skemmtunina en matinn 

fáum við tilbúinn.   

Um leið og þátttökugjaldið er greitt er sendur tölvupóstur á Óskar Jóhann Óskarsson 

(Dedda) á netfangið deddinn@gmail.com eða hringt í síma 698 2606 og sagt frá því 

hvern sé verið að skrá og fyrir hvern sé verið að greiða.  

Greiða skal þáttökugjaldið inn á reikning.: 

0535-05-400448  kt 260654-4039. 

3. Ákveða hvort gist verður í ferðavagni, tjaldi eða á annan hátt.  Kostnaður vegna gistingar 

er greiddur sér. 

4. Hefja undirbúning tímanlega og mæta hress og kát. 

Ættarmót niðja Línu Dalrósar 2014 
Muna eftir að fa  frí  í  vinnu ef þess þarf ! 



Dagskráin í grófum dráttum.: 

Ættarmót niðja Línu Dalrósar 2014 

17:00 og fram a  no tt Skra ning mo tsgesta og afhending barmmerkja. 

20:00  Kveikt upp í  u tigrillinu þar sem hver og einn getur grillað fyrir sig og sí na.   

Föstudagurinn 25. júlí 2014 

Muna eftir pappadiskum, ruslapokum, glo sum 

og o ðru sem þarf til að þetta verði auðvelt og 

skemmtilegt. 

10:00   -   11:00 Afhju pun a  minningarbekk um Lí nu Dalro s og eiginmenn hennar 

11:00   -   13:00 Ha degisverður og skra ning í  Lí nuleiki.   

13:00   -   16:00 Lí nuleikir.  Til dæmis verður ratleikur, eplabobb í  vatni, skeifukast, boðhlaup, pokahlaup, 

getraunir eða eitthvað allt annað. 

16:00    Verðlaunaafhending veitt fyrir þa ttto ku og eða frammisto ðu í  Lí nuleik. 

19:00    Sameiginlegur kvo ldverður.  Hlaðborð.  Drykkir verða seldir a  staðnum en það geta lí ka 

allir komið með sí na eigin drykki.  (BYOD) 

 Y mis skemmtiatriði verða í  boði okkar sem verða a  staðnum. 

                                ? Hljo msveit Sigurðar Gunnarssonar se r um fjo rið a  ballinu og Lí nuleggir sy na hvað í  þeim 

by r a  dansgo lfinu. 

Laugardagurinn 26. júlí 2014 

10:00  Go nguferð þar sem Lí nuleggir ganga um Ví kina og fræðast um helstu staði sem tengjast 

Lí nu Dalro s og ættingjum hennar. 

12:00 (na kvæmlega) Ættarmo tinu ly kur.  Taka saman,  ganga fra  og halda a fram þangað sem hverjum og einum 

hentar. 

Sunnudagurinn 27. júlí 2014 



Skráningin.: 
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Eins og a ður hefur komið fram þa  er nauðsynlegt að allir sem ætla að mæta skra i sig sem fyrst.   Um leið og þa ttto ku-

gjaldið er greitt er sendur to lvupo stur a  O skar Jo hann O skarsson (Dedda) a  netfangið deddinn@gmail.com eða 

hringt í  sí ma 698 2606 og sagt fra  því  hvern var verið að skra  og greiða  fyrir.  Þetta þarf að gera til að hægt se  að 

u tbu a barmmerki fyrir alla.   Það er æskilegt að netfang allra sem slí kt hafa fylgi með til að auðvelda seinni tí ma sam-

skipti. 

Greiða skal þa tto kugjaldið inn a  reikning.: 

0535-05-400448  kt 260654-4039. 

Minningabekkur. 
Afkomendur Lí nu Dalro sar hafa fengið leyfi Bolungarví kurkaup-

staðar til að staðsetja bekk í  hennar nafni og eiginmanna hennar við 

dvalarheimilið í  Bolungarví k og verður bekkurinn ví gður við ha tí ð-

lega atho fn a  ættarmo tinu í  sumar.   

Kostnaður við bekkinn er a ætlaður  u.þ.b. 10.000 kr.  a  hvern   ætt-

legg eða að hver afkomandi leggi til 100 til 150 kro nur sem greiðist 

inn a  sama bankareikning og er notaður fyrir þa ttto kugjaldið.  Senda 

to lvupo st a  Dedda eins og a ður með sky ringu a  greiðslu. 

Greiðslur vegna minningarbekks inn a  reikning.: 

0535-05-400448  kt 260654-4039. 

Gisting. 

Svæðið milli í þro ttamiðsto ðvar og sko la er fra tekið fyrir ættarmo tið. 

Gjald pr. no tt fyrir tjald er 900 kr. og 1.200 kr. fyrir ferðatæki  

(tjaldvagn, hjo lhy si og hu sbí la) 

Aðgangur er allan so lahringinn að salerni í  í þro ttamiðsto ðinni en a byrgðarmaður a  

okkar vegum verður utan opnunnartí ma sundlaugar  (na nar tilkynnt sí ðar hver það 

verður). 

Komi upp su  o lí klega staða að ekki viðri vel fyrir atburði ættarmo tsins þa  er í þro tta-

salurinn til reiðu  en greiða þarf se rstaklega fyrir notkun salarinns ef til kemur. 

(Ekki innifalið í  þa ttto kugjaldinu) 

 

Þeir staðir sem hægt er að panta gistingu a  eru t.d. a  Gili, Aðalstræti 13-15 (www.gil.is) sí mi 893-6860  og Ma nafell, 

Stigahlí ð 4 (www.orkudisa.com) sí mi 863-3879. 

Kostnaður vegna gistingar er ekki innifalinn í þátttökugjaldinu. 

Muna eftir að skra  sig og sí na ! 

http://www.gil.is
http://www.orkudisa.com


Undirbúningsnefndir.: 
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Hlökkum til að sjá ykkur!   

Undirbúningsnefndin.  

Atburðanefnd Hanna Vilhja lmsdo ttir, A sta Bjo rk Matthí asdo ttir og Marí a Lí ndal 

Matarnefnd Linda Ro s Kristjo nsdo ttir og Sigrí ður Inga Elí asdo ttir 

Tónlist O skar J. O skarsson (Deddi) 

Ættartal Guðjo n Reynir Jo hannesson og O skar Ingi Guðjo nsson 

Bekkurinn O skar J. O skarsson (Deddi) 

Leikjanefnd Hanna Vilhja lmsdo ttir 

Tengiliðir.: 
A rni Kristinsson, arni.kristinsson@bsiaislandi.is 

A sta Bjo rk Matthí asdo ttir, astamatt@hotmail.com 

Guðjo n Reynir Jo hannesson, gudjon@heilsunet.is 

Halldo ra Elí asdo ttir,   lauf25@internet.is 

Hanna Vilhja lmsdo ttir, hannavil09@gmail.com 

Hro nn Sveinsdo ttir, hronn@vodafone.is 

Linda Ro s, siglind@gmail.com  fyrir vestan 

Marí a Lí ndal, mlj-61@hotmail.com 

O skar Ingi Guðjo nsson, oskar.ingi@gmail.com 

O skar Jo hann O skarsson (Deddi), deddinn@gmail.com 

Sigrí ður Inga Elí asdo ttir, sigriduringa@internet.is  fyrir vestan 

Sigurvin Heiðar,  heisi@talnet.is  

Valgerður H. Jensen, vhjensen@gmail.com 

Frekari upplýsingar verða settar á heimasíðu mo tsins þegar þær liggja fyrir:   
  http://linadalros.wordpress.com/aettarmot-2/aettarmot-2014/.          
 
Einnig eru upplýsingar á  facebook.com/events/357693744373820/?fref=ts  

Vinsamlega komið þessum upply singum a  sem flesta niðja Lí nu Dalro sar. 
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Bolungarvík 
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……. er kaupstaður á Vestfjörðum og sjálfstætt sveitarfélag, við samnefnda vík, yst í Ísafjarðar-

dju pi.  

Hu n er ein elsta versto ð landsins og er stutt í  go ð fiskimið.  A ður en bærinn fe kk kaupstaðarre ttindi he t 

sveitarfe lagið Ho lshreppur.  

Þann 1.janu ar 2014, var í bu arfjo ldi Bolungarví kur 950 manns sem gerir ekki bara það að Bolungarví k er 

næstfjo lmennasti bærinn a  Vestfjo rðum heldur lí ka næstfjo lmennasta sveitarfe lagið a  undan Vesturbyggð 

og a  eftir I safjarðarbæ. 

Reykjavík 453 til 682 km.  

Akureyri 564 til 571 km. 

Selfoss 486 til 723 km. 
 

 

http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegalengdir/lengdir?id=22  

Það er lí ka hægt að koma með flugve l ! 
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