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Guðrún Markúsdóttir boðaði FJÓRÐABEKKJARRÁÐ til fundar á Grand Hótel 6. nóv. 2017, svo fara
mætti yfir viðburði ársins, en 45 ár eru nú frá útskrift úr Kennaraskóla Íslands árið 1972. Þeir sem mættu
eru feitletraðir að ofan. Huldís, Ásta Björk, Eiríkur og Margrét boðuðu forföll, en Huldís sendi greinargerð.
Auður mætti á sinn fyrsta fund og er nú aðal fulltrúi H‐bekkjar í ráðinu.
Okkur þótti sem rútuferðir og gisting ættu vel við afmælishátíðir okkar. Í framhaldi af því var farið að
ræða um 50 ára afmælið árið 2022! Einhver nefndi Hótel Grímsborgir í því sambandi. Þar er góður matur,
skemmtiatriði, tónlist og gisting. Hví að taka það næstbesta … ? Við erum sem sagt full af eldmóði! Erum
þegar farin að hlakka til!
Yfir kaffidrykkju okkar voru atburðir ársins rifjaðir upp:
A: 20. maí buðu hjónin Svanbjörg Oddsdóttir og Sævaldur Elíasson bekknum í sumarhús sitt, Varmadal í
Vaðnesi (líkt og fyrir 10 árum). Fram kom að konurnar í A‐bekknum hittast reglulega.
B: Gréta bauð bekknum heim til sín 13. maí, en hún býr í uppsveitum Hafnarfjarðar. Allt gekk það vel.
Ákveðið var að taka 4ða dag hvers mánaðar frá fyrir kaffifund bekkjarins á kaffihúsi.
C: Bekkurinn fór í rútuferð um Borgarfjörð í september, en bekkjarbróðir Guðmundur Steingrímsson ók.
Hernámssafnið að Hlöðum og ölgerðin á Steðja voru heimsótt. Þá var farið að leiði bekkjarsystur sem
jarðsett er í Borgarnesi og sest inná Kaffi Kyrrð. Að lokum var borðað í Englendingavík. Góður matur og vel
lukkuð ferð, segir Huldís, sem skipulagði ásamt Birnu Halldórsdóttur. Sveinn Kristinsson sagði sögur úr
héraði.
D: Bekkurinn ók að Leirubakka við Sprengisandsleið í Landsveit, en þar rekur Anders Hansen hótel. Fyrst
þáði bekkurinn heimboð Anders og konu hans Valgerðar Brynjólfsdóttur, en síðan var snætt og gist á
hótelinu.
E: Skálholtsferð 30. apríl. Fyrst var komið við hjá Ásthildi Bjarnadóttur og Ásmundi Sverri Pálssyni á Selfossi
(nú í Reykjavík) og hvítvín og nasl þegið. Þá var haldið að Sólheimum, hvar við fengum kynningu á
staðnum, en síðan kaffi og hjónabandssælu. Haldið til Skálholts, þar sem Margrét Bóasdóttir tók á móti
okkur í biskupsranni. Þá var etinn miðaldakvöldverður í skólanum, svo sem sjá mátti í Landanum. Ákveðið
að hittast reglulega. Sjá grein Más á marvidar.com/m_og_m/kenno.
F: Safnast var saman við Hótel Eldhesta í Ölfusi. Þaðan var farin rútuferð um sveitina. Í Hveragerði sýndi
skólastjóri Garðyrkjuskólans okkur skólann og kynnti það helsta sem þar er í boði. Þá var ekið til
Þorlákshafnar og hafnarsvæðið, kirkjan og þorpið skoðuð. Þá buðu Sigríður Guðnadóttir og maður hennar
Sigurður Jónsson til hádegisverðar á heimili sínu í Þorlákshöfn, og gerðu það af miklum myndarskap. Eftir
það var haldið til Herdísarvíkur þar sem kaffi og kökur voru veitt í húsi Einars Benediktssonar. Þá var
Strandakirkja heimsótt. Því næst var ekið til baka að Eldhestum þar sem kvöldverður og gisting voru í
boði. Þetta var 13.‐14. maí. Rifjað var upp að bekkurinn hefur áður gert víðreist, nefnilega til Skagafjarðar,
Hornafjarðar, Grundarfjarðar og á Melrakkasléttu.
H: Ekkert í boði. Auður sagði að nú yrði ráðin bót á því.

