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NØK Kongres 26.-29.  juli 2020 

i Selfoss, Island 

 

Program for medfølgere 

Program for accomanying persons 

Søndag 26 juli 2020 

Opningsprogram i kirkjen i Selfoss. 

 

Udflugter for medfølgere 

 

Mandag 27 juli 2020 

Udflugt I - Natur og naturkræfter 
Raufarhólshellir - En rejse ind i Lavatunnelen er 

en unik oplevelse og en god mulighed for at se de 

indre virkninger af et vulkanudbrud, når man 

vandrer i lavastien, der løb for 5200 år siden. 

Stier og platform er installeret i hulen, hvilket gør 

det let tilgængeligt for de fleste mennesker. 

Hjelme og lys leveres. Varmt tøj og robuste sko 

anbefales, og husk, at der normalt drypper noget 

vand fra loftet, så det anbefales at bære en vandtæt jakke/tøj. Det kan også 

gøre en forskel at bringe et smil undervejs ... 

Hveragerði - Geotermisk park Hveragerði er 

uden tvivl den mest dyrebare perle dets 

geotermiske park. Der kan ikke være mange byer 

i verden med varme kilder bogstaveligt talt i folks 

baggård. Den geotermiske park er centralt 

beliggende og er åben hver dag om sommeren. Et 

naturligt fodbad med ler kan nydes i parken, og 

bagefter kan du suge fødderne i en af de varme 

kilder. 

Udstillingen „Jordskælv 2008“. Udstillingen præsenterer årsager og derivater 

til jordskælvet 2008 i Hveragerði og viser beboernes oplevelse, hvordan det 

påvirkede bygningerne, lokale miljøer og andre skader. Tv-skærm viser 

optagelser fra kameraovervågning, fotografier af lokalbefolkningen og 

information. Jordskælvsimulator, som besøgende kan opleve et kraftigt 

jordskælv på over 6 Richter.  
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Frokost i Matkráin i Hveragerdi. 

Turens varighed er om 5 timer og pris per. person er 13.000 ISK med 

frokost, bus og adgang til tunnelen inkluderet. 

Videre information: 

www.thelavatunnel.is 

www.matkrain.is 

www.hveragerdi.is 

www.south.is 

 

Tirsdag 28 juli 2020 

Udflugt II – Vandfald og geologiske kræfter 

Seljalandsfoss - En unik vandfald i floden 

Seljalandsá. Den er 60 meter høj med en fodsti 

bagefter i bunden af klippen, men med en tynd 

kaskade. Det er det eneste kendte vandfald af sin 

art, hvor det er muligt at gå bag det. Vandfaldet 

er meget malerisk, og derfor kan dets foto findes i 

mange bøger og kalendere.  

Lavacentret i Hvolsvollur er dedikeret til Islands 

spændende vulkanaktivitet og dens hyppige 

jordskælv. Centret indeholder en interaktiv 

uddannelsesudstilling, der afslører videnskaben 

og æstetikken i Islands spektakulære geologiske 

træk. I læringscentret vil vores eksperter begejstre og uddanne sine gæster 

med jordskælvende historier om "Island på farten."  

Frokost i Lavacentret. 

Turens varighed er om 6 timer og pris per. person er 13.000 ISK med 

frokost, bus og adgang til udstillingen inkluderet. 

Videre information: 

www.lavacentre.is 

www.south.is/en/what-to-see-do/nature/seljalandsfoss-and-gljufrabui-

waterfalls 

Onsdag 29 juli 2020 

Faglige udflugter 
Udflugter til besætninger i nærheden af Selfoss, enten med en malkestald 

eller AMS. 
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Program for ungdom og medfølgere 
 

Kajak tur. Ca. 1-3 timer. uden vejledning. Særligt 

sjovt for familier og enkeltpersoner, hvor folk kan 

udforske deres egen labyrint af mosene. Et kort 

over området er til salg i receptionen. Det skal 

bemærkes, at området er fuldstændigt ufarligt. 

Inkluderet: Kajak, tørdragt, redningsvest. 

Aldersgrænse 6 åre. Kan tilbydes 27. og 28. juli. 

 

Bjergvandring på Ingólfsfjall. Ingólfsfjall er et 551 m højt stenbjerge i 

nærheden af Selfoss, ses godt fra Selfoss og er faktisk 

"bybjerget". Fantastisk udsigt over Selfoss og området 

omkring. Bjerget er opkaldt efter Ingólfur Arnarson der 

betragtes som den første nybygger på Island. Han 

havde en vinterophold under Ingólfsfjall i 874. 

Omkring 2 timer. Godt at have vandresko på og 

vandtæt jakke med. Tilbydes 28. og 29. juli. 

 

Ungdoms- og børneprogram 
 

Idrætsdag i Selfoss - En spændende sportsdag, 

hvor børn og teenagere prøver forskellige 

sportsgrene og lege og ender i poolen. 

Tilbydes 27. og 28. juli fra kl. 9.00 til kl. 16.00. 

 

 

Vi forbeholder os retten til at annullere rejser, hvis deltagelse er utilstrækkelig. 


