
 
 
 
 
 
 

 Ágætu sveitungar! 
 
Ungmennafélagið Æskan byggir á gömlum grunni. Félagið sjálft er rúmlega 
aldargamalt en byggir á grunni Æskunnar sem stofnað var 1903 á suðurströndinni. Það 
er ekki sjálfgefið að ungmennafélög nái slíkum aldri og byggist á miklu starfi margra. 
Á líftíma sínum hefur Æskan upplifað misjafna tíma og hefur hlutverk og starfsemi 
félagsins breyst mikið í áranna rás. Í fábreytni fortíðarinnar gegndi félagið mikilvægu 
hlutverki og Æskufélagar í dag geta með stolti litið yfir sögu félagsins sem stofnaði 
sparisjóð árið 1914, byggði sundlaug 1931 og hefur staðið fyrir ófáum leiksýningum. 
Ýmsar íþróttagreinar hafa verið stundaðar á vegum félagsins í gegnum tíðina, glíma 
var vinsæl í fyrstu, síðar sund, hlaup og skíðaíþróttir. Boltaíþróttir sömuleiðis en 
seinni ár hafa frjálsar íþróttir verið helst stundaðar enda hagstætt fyrir lítið félag að 
keppa í einstaklingsgreinum. 
Starf félagsins er í hefðbundnum skorðum og verður svo áfram. Í vetur, líkt og 
undanfarna vetur, hefur félagið boðið börnum sveitarinnar til íþróttamorgna á 
laugardögum. Karlakörfuboltinn hefur gengið síður og fallið niður allmarga 
miðvikudaga. Skák hefur verið iðkuð í samvinnu við Valsárskóla og gengur það 
samstarf vel og mikill áhugi hjá krökkunum. 
Það að starf félagsins er í föstum skorðum er jákvætt að því marki að okkur tekst að 
halda starfi þess við. En á hinn bóginn er ýmislegt sem mætti bæta og margt sem 
mætti gera til að auka þátttökuna. Starf félagsins byggir á starfi fárra einstaklinga. Við 
sem í stjórninni störfum finnum vissulega fyrir velvilja hjá íbúum sveitarfélagsins og 
sveitarstjórn styrkir starf félagsins myndarlega og erum við þakklát fyrir það. Gott 
samstarf er við Valsárskóla og stendur félagið í samstarfi við skólann fyrir skák-
kennslu og –æfingum. Sömuleiðis eigum við afbragðs gott samstarf við önnur félög í 
sveitinni, Kvenfélagið hefur haldið með okkur Æskudaginn nokkur undanfarin ár og 
síðasta sumar slóst Björgunarsveitin Týr í hópinn og hjálpaði við að gera Æskudaginn 
að velheppnaðri hátíð sveitarinnar. Það leikur hins vegar ekki vafi á því að margar 
hendur vinna létt verk og sömuleiðis að þeim mun fleiri hausar, þeim mun fleiri 
hugmyndir. Við viljum því hvetja þá Æskufélaga sem hafa hugmyndir að verkefnum 
fyrir félagið að hafa samband við einhvern stjórnarmanna og bjóða fram krafta sína. 
Við viljum virkja sem flesta íbúa og oft þarf ekki flókið skipulag til að  hlutirnir virki. 
Laugardagsmorgnarnir sem hófum fyrir nokkrum árum eru dæmi um það. Meðal þess 
sem hægt væri að gera er að halda skákkvöld reglulega þar sem gamlir skákmenn 
sveitarinnar ettu kappi við skólabörnin. Borðtennisborð eru til staðar í Valsárskóla og 
ekki þurfa margir að koma saman til að hægt sé að stunda borðtennis. Fleira í þessum 
dúr mætti hugsa sér að koma á fót án þess að miklu þurfi að kosta til. 
        Starri Heiðmarsson 
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Æskudagurinn 2010... 
..var haldinn 4. september í samstarfi við kvenfélagið líkt og undanfarin ár auk þess 
sem Björgunarsveitin Týr stóð fyrir kassaklifri sem var geysivinsælt. Á Æskudeginum 
var fagnað aldarafmæli félagsins. Þátttaka var góð. Líkt og áður styrkti Kjarnafæði 
Æskudaginn sem og Landsbankinn og þökkum við stuðninginn. 
 

Íþróttavöllur Æskunnar 
Stolt félagsins er aðstaða okkar til frjálsíþróttaiðkunar með 100 m braut lagða 
gerviefni, gott aðhlaup fyrir langstökk og hástökk auk þess sem steyptur pallur fyrir 
kúluvarp og kringlukast er til staðar. Fyrir sumarið er á dagskrá að bæta 
hástökksaðstöðuna með kaupum á hástökksdýnu sem mun gjörbylta þeirri aðstöðu. 
Mikilvægt er að fara vel með völlinn og viljum við minna á að það er með öllu 
óheimilt að fara með vélknúin ökutæki út á hlaupabrautirnar! Þó svo að 
gerviefnið sé sterkt þá er það ekki gert til að þola slíkt og skiptir þá engu þó yfir sé 
snjór. Þetta er sérstaklega mikilvægt til að allar ábyrgðir á efni og uppsetningu þess 
gildi. Það eru einnig eindregin tilmæli okkar að vel sé gengið um áhöld félagsins. 
 

Heimasíða félagsins 
Nýverið tók félagið nýja heimasíðu í gagnið: http://aeskan.umse.is. Á síðunni má finna 
fréttir af starfi félagsins, hvað er á döfinni auk þess sem 100 ára sögu félagsins eru gerð 
skil. 
 

Æskan á facebook 
Félagið er með síðu á fésinu og finnst hún fljótt sé „Æskan“ skráð í leitina!  
 

Frjálsar íþróttir... 
.. verða með hefðbundnu sniði í sumar. Æfingartímar hafa enn ekki verið ákveðnir og 
viljum við benda foreldrum á að aðalfundur Æskunnar er góður vettvangur til að ræða 
starf félagsins, m.a. hvaða tímar henta. 
 

Leikjaskóli... 
..verður væntanlega í boði fyrir yngstu börn grunnskólans og eldri börn leikskólans. 
Verður það betur auglýst síðar.  
 

Árgjöld Æskunnar 
Við munum fljótlega eftir aðalfund senda út greiðsluseðla vegna árgjalds félagsins 
2011. Árgjald verður ákvarðað af aðalfundi en er núna fyrir 16 ára og eldri 1300 kr. en 
12-15 ára greiða hálft gjald. Úrsagnir úr félaginu eða inntökubeiðnir má senda á 
netfang félagsins, aeskan@umse.is eða hafa samband við Starra (6632650). 
 

Aðalfundur umf. Æskunnar 
Aðalfundur umf. Æskunnar verður haldinn 12. apríl og hefst kl. 20:00 í Valsárskóla. Á 
dagskrá þar verða hefðbundin aðalfundarstörf auk þess sem farið verður yfir starf 
sumarsins. Viljum við hvetja iðkendur og foreldra að mæta á fundinn.  
    Stjórn Æskunnar 
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