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InnoVET Námskeið og fundur í Frakklandi 6. - 10. nóvember 2017
Þátttakendur frá VMA: Hildur Friðriksdóttir og Jóhannes Árnason.
Sunnudagur 5. nóvember 2017.
Ferðin byrjaði á Akureyri um kl. 3.00 aðfararnótt sunnudagsins með því að við ókum að
Akureyrarflugvelli. Innritun í flug til Keflavíkur og áfram til London Gatwick. Ef maður fer
með Icelandair frá Keflavík geta þau á Akureyrarflugvelli innritað mann, afhent
brottfararspjöld og innritað töskur alla leið. Þetta gildir líka um einhver önnur flugfélög en
ekki WOW.
https://www.kefairport.is/A-flugvellinum/THjonusta-og-adstada/Tengiflug-til-Akureyrar/
Síðast þegar við fórum vorum við með WOW frá Keflavík og þurftum að hafa bara
handfarangur.
Flugið fór heldur seinna af stað en áætlað var frá Akureyri, klukkan var orðin nálægt 5 í
staðinn fyrir 4.30 Flugið til Keflavíkur var gott en tók líka eitthvað lengri tíma en ætlað var
þannig að eftir að fara í rútu frrá flugvélinni að flughöfninni var klukkan að verða 6.00 þegar
við vorum komin inn.
Smá fríhöfn og eitthvað í gogginn, Flug FI470 til Gatwick lagði af stað uppúr kl. 8.15 eða
ca 25 mínútum á eftir áætlun vegna þess að beðið var eftir farþegum sem voru að koma
frá Chicago en sú vél var líklega heldur sein á ferðinni. Flugið til Gatwick var þægilegt,
komum inn í North Terminal og þegar við sóttum töskurnar var þar maður sem vildi
endilega ná sambandi við þá farþega sem voru að fara í framhaldsflug. Hann var merktur
Gatwick Connects. Við tókum því fegins hendi að hann sæi um töskurnar.
Svo fórum við í vopnaleit, vorum þegar með boarding card frá Easy Jet til Toulouse og
fengum okkur að borða og eyddum svo tímanum í að þvælast um á meðan við biðum eftir
því frá hvaða hliði flugið færi einnig frá North terminal.
https://www.gatwickairport.com/
Á leið að brottfararhliðinu þurftum
við að fara um heilmikla brú sem
flugvélar komast undir. Flug Easy
Jet til Toulouse var gott. Eftir að við
fengum farangur og hittum við strax
á hóp af fólki sem líka er í
verkefninu. Svo ókum við frá
Toulouse flugvelli um kl. 7 og það
tók okkur nærri tvo og hálfan tíma
að aka til Terrou. Við vorum í VW
nýtísku rúgbrauði, reyndar tveir slíkir
bílar og hinn var Renault. Fyrst
fórum við eftir hraðbraut en svo
smám saman urðu vegirnir mjórri og
hlykkjóttari. Komum í Terrou um kl.
Gömul hús í Grealou í Frakklandi.
21.30.
Það merkir að Terrou er nánast varla einu sinni þorp. https://en.wikipedia.org/wiki/Terrou
Þar gistum við í gistihúsi sem er hluti af Cap France keðju gististaða um allt Frakkland.
http://www.capfrance-terrou.com/
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Verkefnið InnoVET
VET merkir Vocational Education and Training (starfsnám- og þjálfun).
Verkefnið er Erasmus plus verkefni í flokki samstarfsverkefna (Strategic Partnership) og
kallast InnoVET eða Innovative VET Devices in Rural Territories og númer þess er
2017-1-FR01-KA202-037438.
Verkefnið gengur út á vettvangsathuganir (case studies) og þróun á aðferðum sem hægt
er að beita til að finna leiðir til að styrkja svæðin og að skoða sérstaklega þátt
starfsmennta- og starfsþjálfunarkerfa í þróun dreifbýlla svæða.
Dreifðar byggðir á mörgum stöðum í Evrópu glíma við svipaða þróun. Ungt fólk leitar eftir
námi sem oft passar ekki við þarfir svæðisins, sem dæmi má nefna ósamræmi milli
útskrifaðra úr framhaldsskólum og háskólum og þörf á vinnuafli og hæfni til starfa.
(Competence mismatch.) Margt fólk leitar eftir háskólanámi en hæfileikar sumra væru
betur nýttir með starfsmenntun á framhaldsskólastigi með möguleikum á frekara námi og
þar með mjög hagnýtri samsetningu á reynslu og námi. Slíkir einstaklingar eru mjög
eftirsóttir til starfa hvar sem er og sérstaklega mikilvægir fyrir smærri samfélög.
Inn í þetta kemur munurinn á náms- og starfsvali (möguleikum og tækifærum karla og
kvenna) sem stundum kemur fram í því að konurnar fara frekar af svæðinu og til borganna
en karlar verða eftir.
Dreifðar byggðir eru oft viðkvæmar fyrir utanaðkomandi áhrifum vegna náttúrulegra
aðstæðna, breytinga á tækni og framleiðslu og vegna markaðstengdra aðstæðna þegar
hagkvæmni er eini mælikvarðinn sem lagður er á einhverja starfsemi.
Dreifðar byggðir geta færst yfir í hlutverk þeirra sem varðveita eldri atvinnuhætti og hefðir
sem getur skapað ímynd eða styrkleika þótt það geti orðið veikleiki svæðisins ef það
hindrar þróun í átt til nútíma lífshátta.
Eitt af því sem verkefnið skoðar er það hvort vinna við þróun dreifbýlla svæða gleymir eða
skilur eftir einhver af þeim atriðum sem skapa fólki eðlileg lífsskilyrði í nútíma samfélagi.
Þar má til dæmis nefna hvort það
gleymist að taka með í reikninginn
starfsnámsmöguleika á svæðinu.
Verkefninu er stjórnað af MFR í
Frakklandi.
https://www.mfr.asso.fr/
MFR er kerfi fyrir starfsmenntun og
þjálfun í dreifðum byggðum og er stýrt af
fjölskyldum nemanna. Í Frakklandi er
MFR að sinna um það bil 70.000 nemum
á framhaldsskólaaldri og 30.000
fullorðnum nemum.
Aðrir samtarfsaðilar í verkefninu eru:
IFOCAP, samtök sem sjá um að veita
bændum og öðrum úr dreifðum
byggðum leiðtogaþjálfun til að styrkja þá

Canard confit. Andalæri steikt í eigin fitu.
Frakkar kunna að búa til mat, við fengum vel að borða
þessa viku sem við vorum þar.
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í samskiptum, stjórnun og öðru sem líklegt er til að leiða til betri vinnu við að leiða dreifðar
byggðir og atvinnustarfsemi þar.
http://www.ifocap.fr/
Sol et Civilisation sem er nokkurskonar hugveita og ráðgjafabatterí um byggðamál, sol
hefur merkinguna jarðvegur og nafnið merkir þá tengingu milli jarðvegar og siðmenningar.
https://www.soletcivilisation.fr/
MFR á Reunion eyju. http://mfrpdp974.re/
Þetta er hluti af MFR í Frakklandi en er sjálfstæður aðili að verkefninu.
OFFA í Belgíu er nýleg stofnun sem vinnur að því að samræma starfsnámskerfi í Valloníu
(frönskumælandi hluta Belgíu). Alternance merkir að nemar eru í skóla í viku og á
vinnustað í viku.
http://www.offa-oip.be/
Vivasol frá Litháen eru lítil samtök smáframleiðenda sem selja eigin afurðir t.d. á
hefðbundnum torgmarkaði í Vilnius.
http://vivasol.lt/
GAL Napoca eru samtök óháð sveitarstjórnum eða öðrum stjórnvöldum í Transylvaníu í
Rúmeníu. Þessi samtök fá styrki til að vinna að margvíslegum verkefnum til að styrkja
svæðið sem þau starfa á.
http://napocaporolissum.ro/ro/
VMA – Verkmenntaskólinn á Akureyri sem er eini formlegi skólinn í hópnum.
https://www.vma.is/
Dagskrá verkefnisins er um það bil þessi.
Fundur 1 í Brussel 9. - 10. okt 2017
Fundur 2. Námskeið og vettvangsathuganir (case studies) í Figeac í suður / mið Frakklandi
6. - 10. nóvember 2017.
Fundur 3. Fundur og vettvangsathuganir á Akureyri 8. - 10. mars 2018.
Fundur 4. Fundur og vettvangsathuganir í Cluj í Transylvaníu í Rúmeníu seint í maí 2018.
Fundur 5. Fundur og vettvangsathuganir í Slóveníu (óvíst um það, gæti orðið Bosnía) í okt
2018.
Fundur 6 . Fundur og vettvangsathuganir í Litháen seint í febrúar eða mars 2019.
Fundur 7. Fundur og vettvangsathuganir í Frakklandi í júní 2019
Fundur 8. Fundur og námskeið í viku á Reunion eyju í júní 2019.
Samstarf á Norður og Austurlandi.
VMA óskar eftir samstarfi og samráði við ýmsa aðila sem vinna að byggðamálum og
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eflingu dreifðra svæða meðal annars með það að markmiði að skoða hlutverk VMA og
starfsmenntakerfisins við eflingu svæðanna. Ennfremur að tengja ýmsa aðila sem sinna
byggðamálum og atvinnuuppbyggingu við VMA og aðra sem koma að starfsmenntun.
Samstarfið getur til að byrja með falist í fundum þátttakenda úr VMA með ýmsum aðilum
og þátttöku í verkefnisfundi til að fá fram fjölbreytta mynd af Norður og Austurlandi þegar
verkefnisfundurinn verður haldinn á Akureyri í mars 2018. Kynningar frá einhverjum
aðilunum á verkefnisfundinum á Akureyri eru vel þegnar. Til framtíðar væri æskilegt að
skoða það hvernig VMA og önnur starfsmennta- og þjálfunartækifæri koma inn í kynningu
á svæðinu og stefnumótun um svæðið.
Eitt af því sem kemur til greina er að einhverjir þeirra aðila sem starfa að og fjalla um
dreifðar byggðir taki þátt í einhverjum fundum í verkefninu. Markmiðin með því væru að
koma til skila reynslu og þekkingu sem til er á Íslandi og að taka þátt í að horfa á ákveðin
svæði með augum sérfræðinga á ákveðnum sviðum og um leið læra af öðrum.
Allar upplýsingar veita:
Hildur Friðriksdóttir sem starfar á bókasafni VMA og er verkefnisstjóri erlendra samskipta í
VMA. hildurfri@vma.is
Jóhannes Árnason sem gegnir starfi áfangastjóra tímabundið og hefur sinnt erlendu
samstarfi í VMA og kennt náttúrufræði. jarn@vma.is
Mánudagur 6. nóvember 2017.
Aftur til Terrou í Frakklandi.
Herbergið var ágætt, það var kalt úti og
greinilega ekki verið að kynda herbergið
fyrr en stuttu áður en við komum þannig
að rafmagnsofninn var á fullu og hitinn
lítið dreifður um herbergið. Suma
morgnana var héla á bílrúðum framan af
vikunni. Vetur að setjast að í
sveitahéruðum mið Frakklands
Þennan daginn vorum við alveg um kyrrt í
Terrou, fengum morgunverð, hádegisverð
(þrír réttir) og kvöldverð (þrír réttir) og
Hér var verið að skoða þá aðila sem koma að
funduðum í ísköldu fundarherbergi.
starfsnámi og starfsþjálfun.
Hópurinn kynntist aftur, við skoðuðum
hvað starfsþjálfun er og rifjuðum upp hvað territory – svæði getur þýtt. Ennfremur var farið
vel yfir þá aðferðafræði sem við vorum byrjuð að þróa varðandi það að heyra í fólki og
skoða hvað það er sem skilgreinir svæði ogþróun þeirra. Verkefnið fjallar sem sagt um
það að starfsþjálfun og starfsmenntun ætti að tengjast umræðu um framtíð strjálbýlla
svæða.
Enduðum daginn á að fræðast um starfsemi MFR í Terrou. MFR merkir Maison Familial
Rurales eða Hús sem fjölskyldur á dreifbýlum svæðum reka. MFR er stofnunin sem stýrir
verkefninu og þetta MFR í Terrou er eitt af fjölmörgum þjálfunarsetrum í kerfi MFR í
Frakklandi. https://www.mfr.asso.fr/
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MFR er um það bil 120 nemenda skóli á
hverjum stað. Fjölskyldur eru í stjórn
þess og nemendur eru í eina viku í skóla
og eiina viku á vinnustað/þjálfunarstað
eða tvær og tvær vikur. MFR í Terrou er
aðallega með tvennskonar námbrautir,
fyrir aðstoðarmenn við umönnun barna og
aldraðra (social assistance / félagsliðar)
og umhirðu hrossa og reiðmennsku. Við
fórum og skoðuðum aðstöðu fyrir
hestamennskubrautina með reiðskemmu
og fleiru.
Um kvöldið kom í ljós að Bosníumennirnir
höfðu haft með sér Rakjia eða brennivín.
Kvöldverður í Terrou. Frá hægri: Valdas (Litháen), Michel
(Belgíu), Brigitte (Frakklandi) og svo Olivier (Frakklandi).

Þátttakendur þessa viku voru:
MFR
Olivier Gineste sem stýrir verkefninu, Birgitte Gehin.
MFR Reunion

Francois Antier,

Patrick Mourgapamodely

IFOCAP

Cyrcée Millan,

Xavier Lemonde

Sol et Civilisation

René Caspar,

Emma Jaquess,

OFFA

Michel Urbain,

GAL Napoca

Silvia Maidanschi,

Mihai Deac

Viva Sol

Valdas Kavaliauskas,

Rasa Ilinauskaite

VMA

Hildur Friðriksdóttir,

Jóhannes Árnason

Giang Pham

Cécile Emond

MFR Bosnia, þau komu inn sem gestir en verða líklega aðilar að verkefninu í stað aðila í
Sloveniu sem ekki hefur tekið þátt hingað til.
Jasmina Maslic,
Nedim Serifovic
Svo komu inn ýmsir hluta úr degi eða heilu dagana, meðal annars fólk frá MFR á þessu
svæði og hún Vanessa Gautier sem starfar hjá F3E meðal annars við að leiðbeina um
stjórnun breytinga.
Þriðjudagur 7. mánudagur 2017
Morgunverður 7.00 og svo farið í rúgbrauðunum í ökuferð í ca 45 mínútur frá Terrou til
Grealou þar sem við dvöldum á stað sem kallast Ecoasis.
http://www.ecoasis.fr
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Fundurinn byrjaði kl. 9.
Þar byrjaði Giang Pham á því að kynna svæðið sem er kennt við Figeac. Giang flutti með
móður sinni frá Vitenam þegar hann var 9 ára. Hann er í doktorsnámi um byggðamál og
hefur mikið unnið með þetta svæði við Figeac ásamt Emmu samstarfskonu sinni.
Við fengum svo kynningar og möguleika á
spurningum og umræðu með þrem aðilum.
Mecanic Valleé er klasi á svæðinu sem einbeitir sér
að uppbyggingu iðnaðar á svæðinu, byggir að
nokkru leyti á gömlu fyrirtæki sem býr ennþá til
meirihlutann af blöðum í flugvélahreyfla og nú er
mikill iðnaður á sviði flugvéla, geimiðnaðar og
bílaiðnaðar. Mjög athyglisverð kynning sem sýnir
vel að klasi þar sem margir koma saman, bæði þeir
sem eru í samkeppni hver við annan og þeir sem
eru viðhengi svo sem ráðgjafar og fleiri geta unnið
saman að þróun á svæðinu. Líklega könnumst við
best við slíkt á Eyjafjarðarsvæðinu með
útgerðarfyrirtækjum, Slippstöðinni, verkfræðistofum
og fleiri fyrirtækjum á sviði útgerðar og
mavælavinnslu.
http://www.mecanicvallee.com
Figeacteurs eru samtök ýmissa aðila og byggja að
hluta á nokkurskonar samvinnufélögum bænda um
Veggspjald um Mecanic Vallée.
sölu og vinnslu á afurðum landbúnaðarins. Gaman
að heyra hvað þau gera, halda samræðuþing til að fá fram hugmyndir, vinna með
sveitarfélögum að framfaramálum og margt fleira. Þarna geta greinilega margir aðilar
orðið hluti af þessum samtökum.
http://www.figeacteurs.fr/
Ecoasis er staðurinn sem við vorum á. Hjón sem höfðu fengið menntun og þjálfun í hótelog veitingageiranum ákváðu að stofna gisithús og veitingastað úti í dreifbýlinu. Reyndar
eru þau steinsnar frá gönguleiðinni Camino de Santiago de Compostela. Gistihúsið vinnur
á eins umhverfisvænan hátt og mögulegt er, hitar vatn í sólarföngurum á þakinu, er með
þurrklósett, nýtir vatn sme allra best
https://en.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
https://is.wikipedia.org/wiki/Jakobsvegurinn
Við ókum svo til baka til Terrou og fengum kvöldverð og eftir það komu upp á borð ostar frá
Litháen ásamt ávaxtalíkjör frá Reunion.
Miðvikudagur 8. nóvember 2017
Morgunverður og farið af stað rétt um 8.00. Ókum til Figeac sem er bær með í kringum
10.000 íbúa. http://www.tourism-figeac.com/
Funduðum í húsi þar sem margir aðilar sem koma að atvinnuleysimálum og þjálfun
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starfsfólks hafa aðstöðu. Frá því í öndverðu hafa þessar stofnanir gert lítið til að vinna
samana en nýleg lög breyttu þessu þannig að víða voru þær settar á sama staðinn og eiga
að vinna saman. Sambúð þessara stofnana er ekki góð því þótt þær séu á sama stað er
lítið gert til að samhæfa starfið. Árið 2014 var þeim stöðum fækkað þar sem stofnanirnar
eru í sambýli og nú er þetta fyrirkomulag nánast eingöngu þar sem þessar stofnanir eru að
vinna á ákveðnu svæði og það er einmitt hér í Figeac.
Giang sagði að líklega væri manneskjan sem við munum hitta seinna í dag ein af þeim
sem heldur þessu saman.
Við unnum heilmikið með margt af því sem við höfðum verið að gera hingað til í vikunni,
vinna með hugmyndirnar um það hvað er svæði og hvað einkennir svæði sem eru í
framför.
Hádegisverður á veitingahúsi sem er að miklu leyti
vinnustaður fatlaðra.
Eftir hádegisverðinn kom kona að nafni Christine
Gendrot sem er ný hætt að vinna en var að vinna í
þessu húsi við atvinnuaðstoð. Hún kom hingað að
vinna fyrir atvinnumálastofnun af einhverju tagi. Hún
er líka kjörinn fulltrúi í bæjarfélaginu. Hún er
varaformaður samtaka sem kallast Culture and
Cyrcée að hjálpa til við að raða saman
Heritage of Grand Figeac.
helstu
hugmyndum okkar um svæði, hvað er
Farinn var hringur þannig að við kynntum okkur fyrir
það sem skilgreinir svæði og snertir
henni.
starfsmenntun og starfsþjálfun.
Hún sagði frá því að hún hefði átt þátt í að þróa tilboð
í þjálfun fyrir störf. Á árunum 1960 – 1970 var eingöngu landbúnaður og flugvélaiðnaður
og hann hefur síðan blómstrað.
Það urðu heilmiklar umræður um hvernig er hægt að vinna að því að ungt fólk velji eða fái
tækifæri itl að velja sér nám og störf sem hentar þeim.
Við fórum í smátíma um miðbæ Figeac en þar er meðal annars safn sem er tileinkað Jean
Francois Champollion sem átti drjúgan þátt í að ráða í það sem var kallað Rosetta steininn
með táknum á þrem tungumálum, m.a. hyeroglyfur frá Egyptalandi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion
Við borðuðum svo kvöldverð á veitingastað í Figeac.
Restaurant La Puce á l´oreille https://www.facebook.com/puceaoreille/
Svo tók við enn ein ökuferðin um ótrúlega hlykkjótta vegi til Terrou.
Fimmtudagur 9. nóvember 2017.
Komum í pínulitla þorpið Sarrant í nágrenni Toulouse eftir tveggja og hálfs tíma akstur frá
Terrou. https://en.wikipedia.org/wiki/Sarrant
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Þar var bókabúð sem að miklu leyti
einbeitir sér að bókum um dreifbýl svæði
en reyndar margt fleira sem oft ratar ekki í
venjulegar bókabúðir. Við komum inn í sal
í eldgömlu húsi þar sem heimamenn voru
með borð og klappstóla í einhverju sem
gæti verið lista / bókasafns aðstaða.
Þorpið heitir Sarrant og er á sléttu landi
vestan við Toulouse ekki langt frá þar sem
fer að gæta hallans upp í Pyreneafjöllin.
https://www.lires.org/
Við heyrðum frá hjónum sem höfðu
startað bókakaffi í þessu pínulitla þorpi að
sumu leyti í andstöðu við og með
Heimildarmynd af Hildi utan við bókabúðina í Sarrant.
sáralitlum stuðningi umhverfisins. Þau
sögðu okkur frá ýmsu sem þau hafa gert á svæðinu og byggt upp nokkurskonar
menningarmiðstöð og miðstöð fyrir að
vinna með hugmyndir.
Þar unnum við líka með ýmsilegt af því
sem við höfðum heyrt um og lært í vikunni.
Við vorum þarna þar til við ókum beint að
Ibis Budget hótelinu við flugvöllinn í
Toulouse.
http://www.ibis.com/gb/hotel-6464-ibisbudget-toulouse-aeroport/index.shtml
Sumir í hópnum fóru inn í miðborg
Toulouse með sporvagni en við fórum
ásamt fleirum á annað Ibis hótel nálægt
okkar hóteli en þar var veitingastaður.
http://www.ibis.com/gb/hotel-0798-ibistoulouse-blagnac-aeroport/index.shtml

Hádegisverður í bókabúðinni í Sarrant.

Föstudagur 10. nóvember 2017
Morgunverður á Ibis Budget hótelinu.
Fórum í bílunum að skóla sem er kenndur
við handverk og iðnir.
http://compagnonsdutourdefrance.org/
Skólinn er nýbyggður og þar eru 200
nemendur við nám í einu. Hver 200
nemenda hópur er í skólanum í tvær vikur í
einu og svo kemur annar hópur næstu tvær
vikur og svo þriðji hópurinn í tvær vikur.
Þannig eru nemendur í skólanum í tvær

Frá fundinum í Sarrant.
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vikur og svo fjórar vikur á vinnustað.
Þegar nemandinn er tekinn inn í skólann er
nemandinn kominn með samning við
vinnustað sem gildir til eins árs. Eftir fyrsta
árið færist nemandinn í annan skóla í þessu
kerfi á öðrum stað í Frakklandi og fær
samning við annað fyrirtæki nálægt þeim
skóla en fyrirtækið sem neminn var hjá fyrsta
árið fær til sín annan nema ýmist á fyrsta ári
eða lengra kominn. Eftir þrjú ár fær neminn
viðurkenningu en alls er boðið uppá fimm
ára nám í þessu kerfi. Þá má búast við að
viðkomandi sé orðinn nokkurskonar meistari
í iðninni.
Í skólanum sem við heimsóttum voru
kennslustofur og verkstæði á sviði trésmíði
og málmsmíði.
Þennan daginn var fengist við að gera vikuna
upp með ýmsum hætti og skipuleggja næstu
fundi, fyrst fund á Akureyri í mars 2018 og
svo í Rúmeníu – Transylvaníu um
mánaðamótin maí / júní 2018.

Dæmi um trésmíði, smíðisgrip frá Compagnons.

Við ókum svo á hótelið. Við fórum svo
Brú í Toulouse.
nokkur saman í sporvagni inn í miðborg
Toulouse og tókum líka neðanjarðarlest inn í eitt af eldri hverfum Toulouse og borðuðum á
pínulitlum veitingastað þar sem við fengum enn einu sinni þennan góða mat.
Laugardagur 11. nóvember 2017
Við Hildur fengum smá morgunverð kl. 5 á Íbis Budget hótelinu, vissulega bara continental
morgunverð. Svo röltum við á flugvöllinn, tók ca 15 mínútur, innritun og vopnaleit. Easy
Jet flugið fór nokkurn veginn á réttum tíma af stað til Gatwick.
Flugvöllurinn í Toulouse kallast Toulouse Blagnac http://www.toulouse.aeroport.fr/
Við þennan flugvöll eru svo líka stór hluti Airbus verksmiðjanna. http://www.airbus.com/
Við fórum aftur með töskurnar í Gatwick Connects og þær voru teknar strax þannig að við
fórum töskulaus frá norður terminal í lest yfir í suður terminal, komin með boarding cards
þannig að við gátum farið beint í vopnaleit og inn í flugstöðina.
WOW flugið var á nokkuð réttum tíma en það var greinilega mikill mótvindur til Íslands
þannig að við lentum nærri klukkutíma seinna en áætlun gerði ráð fyrir. Á laugardögum er
ekki beint flug Keflavík – Akureyri þannig að við tókum Flybus til Reykjavíkur. Ævar Ingi og
Hafdís Mist óku okkur frá BSÍ að innanlandsfluginu. Flug til Akureyrar og lent um kl. 18.30
og þar með var innan við hálfur sólarhringur þar til ferðin væri orðin heil vika.
Þessi ferðasaga er fyrst og fremst skrifuð fyrir mig en ef einhver hefur lesið eitthvað af
þessu eru allar ábendingar og leiðréttingar vel þegnar.
Jóhannes Árnason jarn@vma.is
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