Héraðsskjalasafnið á Akureyri
Kassanr.

Tímabil

Ungmennafélagið Ársól, Öngulsstaðahreppi
Efni

F - 17

/1

1918 - 1945

Geisli, handskrifað blað félagsins:
1918-19, tbl. 1-4; 1921, tbl. 1-4; 1922, tbl. 1-3; 1922-23, tbl. 1-4;
1923-24, tbl. 1-4; 1928-29 (7. árg.), tbl. 1-4 og 6-10 og eitt blað án
titilblaðs og ársetningar (tölum. á kápu í framhaldi af 9-10); 1935
(nr. 1), stílabók með samskonar efni og sama nafni (Geisli); 1944,
tbl. 1 og 1945, tbl. 1, hvort tveggja stílabækur.
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1919 - 1922

Fjögur hefti sem hér segir: Palladómar (1919 o. áfr.); Lausavísur
(1920-22); Verðlaunaritgerðir (óárs.), Vonarvísur (25. apríl 1920),
alls 28 vísur.

Stílabækur og bréfhefti.

F - 17

/3

1918 - 1930

Gjörðabók.

Útskrifuð, þykk, bundin
(viðgerð). 21,8 x 18,4 cm.
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1930 - 1946

Gjörðabók.

288 tölusettar bls. útskrifuð.
22,7 x 19 cm. ib.
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1946 - 1975

Gjörðabók, einnig eftirmáli gerður af Ingólfi Pálssyni frá
Uppsölum.

300 tölus. bls. 251 skrifuð.
24,7 x 20 cm. ib.
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1918 - 1975

Skrá yfir alla félaga í Ársól frá upphafi. Einnig getið víða um
fæðingardaga og dánardaga. Samantekið af Ingólfi Pálssyni frá
Uppsölum.
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1918 - 1964

Mappa með reikningum og ýmsu dóti, þ.á.m. félagaskrám,
þátttakendum í sundnámskeiðum o.fl.
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1918 - 1935

Reikningabók.

21,5 x 19,5 cm. ótölusett, í
harðspjöldum.

F - 17

/8

1939 - 1949

Sjóðbók.

Lítil vasabók.
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1950 - 1953

Sjóðbók.

Lítil vasabók.
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1965 - 1974

Reikningar, ennfremur söfnunarlisti ótilgreind ástæða.

Í umslagi.
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-

Mappa með ýmsum gögnum, þ.á.m. spjaldskrá félaga 1947, ýmis
bréf, skýrslur frá ýmsum tímum.
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-

a) Teikningar af íþróttavellinum á Laugalandi.
b) Skýrslur um íþróttir og ýmis gögn um starfsíþróttir.
c) Mappa með alls konar efni frá Ársól; sumt prentað dreifibréf,
sumt handrit; ýmsar athugasemdir Ingólfs Pálssonar.
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-

Leikreglur ÍSÍ (ákvæði er snerta íþróttamót, tugþrautartöflur og
lög). Íþróttastarfsemi í Öngulsstaðahreppi 1900-1976 eftir Ingólf
Pálsson.

Prentuð bók. Mappa í
umslagi.
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-

Örnefni í Saurbæjarhreppi. Höf. Angantýr Hjálmarsson og Pálmi
Kristjánsson.

Bók, 335 bls. fjölrituð á
Akureyri 1957.
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-

Leikritasafn Ársólar. Leikritin eru í bókum og blöðum og fylgir
þeim vönduð skrá eftir Ingólf Pálsson frá Uppsölum, þar er m.a.
getið höfunda (ef þekktir eru) fjölda leikenda og sýningartíma. Alls
eru leikritin 88 í 57 númerum. Örfá eru prentuð en flest
handskrifuð, fáein í rullum.
Skrá um leikstarfsemi í Öngulsstaðahreppi framanverðum. Getið
leikrita, leikenda og starfsmanna við leiksýningar, fjölda sýninga o.
fl. eftir Ingólf Pálsson frá Uppsölum.
Einnig fylgir með samskonar skrá yfir leikstarfsemi í
Kaupangssveit, einkum á vegum Ungmennafélagsins Árroðans.
Þessa skrá hefur Sigfús Hallgrímsson á Ytra-Hóli tekið saman en
Ingólfur Pálsson ritaði hana upp og bætti aftan við sína.
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1937 - 1982

Ýmislegt úr sögu Ungmennafélagsins Ársólar (ræður á afmælum
félagsins o.fl. endurminningar varðandi félagsstarfið) eftir Jónas
Halldórsson á Rifkelsstöðum.
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