
Miðvikudagur 9. ágúst
18:30  > Listasmiðja á plani við hlið Meitilsins. Öll fjölskyld- 
an velkomin að búa til skreytingar fyrir heimili, götur, hverfi 
og hátíðarsvæði. Málning í hverfislitum á staðnum. Endilega 
komið með eigin pensla og eitthvað til að mála á! Að auki 
verður unnin veggjalist á austurvegg verslana- og þjónustu- 
klasans við Selvegsbraut 41. Nánar auglýst 
síðar, fer eftir veðri og vindum!

22:00-00:00  > Sundlaugarpartý fyrir      
14-17 ára (árg. ‘00-’03). Áttan mætir á 
svæðið og heldur uppi stuðinu

Café Sól: Opið frá 7:30-17.

Hendur í höfn: 10-19.

Meitillinn: Opið frá 11:30- 21.

Svarti sauðurinn: Opið frá 11:30.

Fimmtudagur 10. ágúst
17:00-19:00  > Sundlaugarpartý fyrir 10-13 ára            
(árg. ‘04-´07). 

17:00  >  Sýningaropnun í Galleríinu undir stiganum á   
Bæjarbókasafni Ölfuss. Byggðasafnssýning um Selvoginn

18:00  >  Grill á Níunni (Egilsbraut 9). Allir velkomnir með 
sinn mat til að skella á grillið. Takið klappstóla með. 

20:00-23:00  > Harmonikkuball á Níunni (Egilsbraut 9). 

20:00-22:00  > Dagskrá fyrir ungmenni við Grunnskólann í 
Þorlákshöfn. Sápurennibraut (ekkert aldurstak-
mark),  sápufótbolti (fyrir 16 ára og eldri).

22:00-23:00  > Kósístund í sundlauginni í 
Þorlákshöfn. Kertaljós og notaleg 
lifandi tónlist með hljómsveitinni Rökkvu.

Café Sól: Opið frá 7:30-17.

Hendur í höfn: Opið frá 10-19.

Meitillinn: Opið frá 11:30- 21.

Svarti sauðurinn: Opið frá 11:30 
og fram eftir kvöldi.

Föstudagur 11. ágúst
12:30-17:30  >  Bæjarbókasafn Ölfuss. 
Byggðasafnssýning um Selvoginn

17:00-19:00  > Bubblubolti á fót-
boltavellinum.

20:30  > Skrúðganga úr hverfum 
sem   endar í skrúðgarðinum. 
Lúðrasveit Þorlákshafnar fer fyrir 
göngunni. Sjá litaskiptingu hverfa og 
skúðgönguleið á korti í Bæjarlífi og á Facebook.

21:00-23:00  > Dagskrá í skrúðgarði: 
Setning Hafnardaga, verðlaun fyrir fallegustu og 
frumlegustu skreytinguna á heimahúsum, 
listaverðlaun Ölfuss, Jón Jónsson, varð- 
eldur og brekkusöngur með Hlyni 
Ben. Kynnir er Amma Dídí. Kiwanis-
menn bjóða upp á humarsúpu. Dag-
skránni lýkur með flugeldasýningu.

23:30  > Lúðrasveitt partý í Versölum, 
ráðhúsi Þorlákshafnar. Jarl Sigurgeirsson 
syngur og spilar fyrir gesti og þeir fyrir hann og 
með honum. Aðgangseyrir 1.500 kr.

Café Sól: Opið frá 7:30-17.

Hendur í höfn: Opið frá 10-18.

Meitillinn: Opið frá 11:30 og fram eftir kvöldi. 

Geirfuglaball kl. 20-23.

Svarti sauðurinn: Opið frá 11:30 og fram eftir kvöldi 
og nóttu.

Laugardagur 12. ágúst
11:00-12:00  > Dorgveiðikeppni á Suðurgarði í umsjón 
Stangveiðifélagsins Árbliks.

12:00-22:00  > Lasertag á túninu við 
gamla pósthúsið. 15 ára aldurstakmark 
(18 ára og yngri þurfa að koma með 
skriflegt leyfi frá forráðamönnum). Að-
gangseyrir 4.000 kr.

14:00-16:00  > Dagskrá í skrúðgarði:
Afhending umhverfisverðlauna, hoppu-
kastalar,  Villi og Sveppi og leikrit fyrir alla 
fjölskylduna í flutningi Leikfélags Ölfuss. 
Handverksmarkaður og söluturnar.

16:00-18:00  
> Opið hús hjá íbúum: Sýningar,      
kynningar, tónlist og fleira. Sjá nánar á    
korti hér annars staðar í Bæjarlífi.
> Streetballmót við ráðhús (fyrir utan          
félagsmiðstöð).

21:00  > Tónleikar í Reiðhöll Guðmundar 
með AmabAdamA. Gott að taka með sér 
stóla!

Café Sól: Opið frá 9-18.

Hendur í höfn: Opið frá 10-18.

Meitillinn: Opið frá 11:30 og fram eftir 

kvöldi.

Svarti sauðurinn: Opið frá 11:30 og 
fram eftir kvöldi og nóttu.

Sunnudagur 13. ágúst - slökun
Café Sól: Opið frá 10-14.

Hendur í höfn: Opið frá 10-18.

Meitillinn: Opið frá 11:30-21.

Svarti sauðurinn: Opið frá 11:30 og fram eftir kvöldi.

Bæjarhátíðin Hafnardagar er sannkölluð fjölskylduhátíð þar sem allir aldurshópar finna eitthvað við sitt hæfi og geta skemmt sér saman. 
Frítt er á alla viðburði Hafnardaga nema annað sé tekið fram.

ÞORLÁKSHÖFN 9.-12. ágúst
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Vinsamlega 
athugið að hundar 

eru bannaðir á 
hátíðarsvæði

BAKHJARLAR HAFNARDAGA: 
Kjarval . Landsbankinn . Rammi . Lýsi . Trésmiðja Heimis . Kjörís

Fasteignasala Suðurlands . Trésmíðar Sæmundar . Fagus . Frostfiskur
Kvenfélag Þorlákshafnar . Kiwanisklúbburinn Ölver . Skinney Þinganes

Hafnarnes Ver . Ísfélag Þorlákshafnar . Sláturfélag Suðurlands . 
Smyril Line Cargo . Hestamannafélagið Háfeti

 Allar nánari upplýsingar facebooksíðu: 
 Hafnardagar í Þorlákshöfn

og inn á olfus.is 

Dagskrá birt með fyrirvara um breytingar. 
Allar breytingar sem og aðrar upplýsingar birtar á 
facebooksíðunni.

Gott á röLtinu ALLA DAGAnA:
Sögusýning við Selvogsbraut.

Sögugötuskilti við götur í „bláa hverfinu“.

Hellaljósmyndasýning Bibba hjá Black Beach Tours við Hafnarskeið.

Söguskilti víða á og við svokallað Hverfisverndarsvæði.

Útsýnisskífan og vitinn - listaverk og söguskilti.

hafnardagar
eru á snappinu


