
 

 

Hugmyndir fyrir fjölskylduna í haustfríinu:  

 Lesið á ljósastaura. Hægt að fylgja járnbókunum sem festar eru á ljósastaura frá 
Amtsbókasafninu að Nonnahúsi í Innbænum eða öfugt. Hér getur öll fjölskyldan sameinast í 
lestri (kannski með vasaljósi) og endað á bókasafninu með góðar hugmyndir að skemmtilegu 
lestrarefni.  

 Leikfangasýningin Friðbjarnarhúsi. Opið eftir samkomulagi. Vinsamlegast hringið í 
síma:  863-4531. 

 Innbærinn í nýju ljósi. Tilvalið er að ganga um Innnbæinn með bæklinginn  „Frá torgi til fjöru“ 
í hönd til að kynnast sögu bæjarins. Þegar komið er inní Innbæ eru söguskilti sem gaman er 
að lesa á og skoða myndirnar til að setja söguna í enn betra samhengi.  
Það má líka undirbúa sig heima með því að lesa þetta: Frá torgi til fjöru 

 Þekkir þú Útlagana, Sólúrið, Tilveru og þrumguðinn Þór? Ef ekki þá er tilvalið að nálgast 
bæklinginn „Útilistaverk á Akureyri“ á upplýsingamiðstöðinni í Hofi velja nokkur verk sem 
áhugavert væri að skoða og kynnast betur og einfaldlega ganga, hjóla eða keyra af stað. 
 Það má líka undirbúa sig heima með því að lesa þetta: Útilistaverk á Akureyri 
 Hægt er að nálgast bæklinginn á upplýsingamiðstöðinni í Hofi. 

 Kjarnaskógur. Frábær leikvöllur og skemmtilegar gönguleiðir um skóginn. Einnig er gaman að 
prófa nýja klifurkastalann en auk þess er nýlega búið að setja upp hjólastólarólu á 
leiksvæðinu. 

 Ferja, folf og sund í Hrísey. Tilvalið að taka ferjuna í Hrísey, taka með sér frísbídiska (ef veður 
leyfir) og sundföt. Folfið er staðsett við Gamla skóla og það er skilti við höfnina og eins á 
staðnum. Eftir útiveru og sundferð er svo tilvalið að skella sér á veitingastaðinn Verbúðin 66 
og fá sér hressingu.  Frekari upplýsingar má finna á www.hrisey.is 

 Komdu í heimsókn á safn. Þessi söfn eru opin á laugardögum: Flugsafn Íslands kl 14-17, 
Iðnaðarsafnið kl 14-16, Mótorhjólasafn Íslands kl 14-16   

  
 Minjasafnið á Akureyri: Skólafrí á safninu!  

o Á safninu er sýningin Land fyrir stafni!  Schulte Collection – Íslandskort frá 1547-1808. 
Láttu einstaka veröld kortanna koma þér á óvart. Líttu í stofu kortagerðarmannsins – 
margt að prófa. Skrímslaleikur og skuggaleikhús.  

o Skátar á Akureyri í 100 ár – Ný sýning um fjölbreytt og skemmtilegt starf skáta á 
Akureyri frá 1917-2017. Tjaldbúðir á safninu? Má það?  

o Akureyri bærinn við Pollinn. Hvernig var Akureyri í upphafi? Þekkir þú furðugripina? 
Mátaðu hatta og búninga.  

o Listakonan í Fjörunni - Elísabet Geirmundsdóttir. Styttur og skúlptúrar úr þjóðsögum 
og þjóðmenningu.  

o Ókeypis á safnið út október fyrir fullorðna í fylgd með börnum. Safnið er opið frá kl. 
13.00-16.00. 

 

http://www.visitakureyri.is/static/files/visitakureyri2008/Akstofa_innbaejarbaekl.pdf
http://www.visitakureyri.is/is/ahugavert/utilistaverk
http://www.hrisey.is/


 Listasafnið á Akureyri - Ketilhúsið:   
 Rúrí - Jafnvægi-Úr Jafnvægi. Rúrí (f. 1951) hefur um árabil safnað skálavogum og 

vigtum frá ýmsum tímum. Vigtarnar eru margvíslegar að gerð en byggja allar á 
jafnvægi. Vogir og ýmis önnur mælitæki eins og klukkur, hnattlíkön og landakort 
eru módel af þeim heimi sem við þekkjum og mynda hluta innsetningarinnar. Hin 
sterka tilvísun vogarinnar setur spurningarmerki við ójafnvæga afstöðu milli t.d. 
hagkerfa og vatnsforða jarðar, stríðs og friðar. (Christian Schoen; Fragile Systems, 
Nordatlantens Brygge, Copenhagen, 2016). Rúrí hefur starfað að myndlist frá 
1974. Verk hennar hafa verið sýnd á fjölmörgum sýningum í Evrópu, Asíu og N-
Ameríku og þau má finna í íslenskum og erlendum söfnum auk þess sem 
útilistaverk eftir hana hafa verið sett upp bæði á Íslandi og erlendis. Rúrí var 
fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum 2003 þar sem verkið Archive – Endangered 
Waters vakti heimsathygli. 

 
 Friðgeir Helgason - Stemning. Friðgeir Helgason (f. 1966) flutti ungur til 

Bandaríkjanna. Hann lagði stund á kvikmyndagerð í Los Angeles City College í 
Hollywood 2005-2006, þar sem ljósmyndun fangaði huga hans. Hann stundaði 
ljósmyndanám við sama skóla frá 2006 til 2009 og hefur haldið fjölda 
ljósmyndasýninga í Bandaríkjunum og á Íslandi. “Ljósmyndirnar á þessari sýningu 
voru teknar á árunum 2008-2013 þegar ég þvældist um þau svæði sem mér þykir 
vænst um: annars vegar á Íslandi og hins vegar í Louisiana í Suðurríkjum 
Bandaríkjanna. Myndirnar voru allar teknar á Kodakfilmu sem ég prentaði í 
stækkara upp á gamla mátann. Það jafnast fátt á við að keyra stefnulaust um 
þjóðvegi með gamla góða Pentaxinn og slatta af filmu í skottinu. Stoppa í 
vegasjoppum, fá sér í gogginn og spjalla við innfædda. Skynja andrúmsloftið og 
taka ljósmynd þegar tækifæri gefst. Þessi sýning á að fanga þá stemningu.” 
 

 Sýningarnar eru opnar þriðjudaga – sunnudaga kl 12-17. Enginn aðgangseyrir.    

 Skelltu þér í sund.  Hér má sjá opnunartíma sundlauganna. 

 Skautahöllin.  Opið fyrir almenning föstudag kl 13-16 og skautadiskó á föstudagskvöldi frá 
kl.19-21. Laugardag og sunnudag kl 13-16. Aukaopnun á mánudag frá kl. 11-13.50. 
Aðgangseyrir er 900 fyrir fullorðna og 600 fyrir börn og skautaleigan 500 kr en gjaldskránna 
má finna á www.sasport.is 

 Krossanesborgir. Þar eru 10 fræðsluskilti sem gaman væri að lesa á – líklegast gott að hafa 
með vasaljós (til að sjá ef myrkur er) 

 Samkomuhúsið. Kvennasagan á hundavaði, Kvenfólk eftir Hund í Óskilum er drepfyndin 
sagnfræði með söngvum og eru sýningar þann 27. og 28. okt kl.20.00. Upplýsingar um 
sýninguna og miðasala á www.mak.is 

 Innanhússgolf. Í einni bestu aðstöðu innanhúss á landinu í kjallaranum í Íþróttahöllinni. 
Opnunartími í haustfríinu er 9.00-20.00 virka daga og 10.00-17.00 um helgar. Verð er 1000 
kr. Einnig eru tveir golfhermar af fullkomnustu gerð sem hægt er að spila í. Verð er frá 2800-
3200 kr klst. Nánari upplýsingar á www.gagolf.is 

 Folf (frisbígolf). Það er tilvalið að skella sér í folf í fríinu en bæði er hægt að fara hring á 
Hamarkotstúninu, Eiðsvelli, við Glerárskóla og á Hömrum (við tjaldsvæðið). 

http://www.visitakureyri.is/is/ahugavert/likamsraekt-sund-dekur/sundlaugar-a-akureyri-hrisey-og-grimsey
http://www.sasport.is/static/files/Skautahollin/verdskra-2016-page-001-1-.jpg
file:///C:/Users/huldajons/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YSVLL4IS/www.mak.is
http://www.gagolf.is/is/golfhollin


 
 Amtsbókasafnið á Akureyri. Á Amtsbókasafninu finna allir fjölskyldumeðlimir eitthvað við sitt 

hæfi. 
o Í októbermánuði stendur yfir bókamarkaður á gömlu og góðu efni sem þráir nýja 

notendur.    
o Dagarnir 26.-31. október verða afar hrollvekjandi á hinu 190 ára gamla 

Amtsbókasafni. Þá fer bókasafnsdraugurinn okkar á stjá og dregur fram allan þann 
safnkost sem honum þykir hvað óhugnanlegastur. Bækur, kvikmyndir, spil og fleira - 
allt verður þetta mjööög draugalegt! Auk þess býðst öllum börnum að taka þátt í 
hrekkjavöku-ratleik um safnið.  

o Safnið er opið mán-fös frá kl.10.00-19.00 og laugardaga 10.00-16.00. 

 
 


