
Dagskráin
Fimmtudagur 18.  júní

18;00 BMX Brós sýna listir sínar við Hafnarnesvita 
Fjölskyldur og vinir eru hvattir til þess að hjóla að 
vitanum með nesti og vera komin þangað kl. 18:00, 
njóta náttúrunnar og þeirra lista sem BMX brós 
munu sýna. 

19;00 Hjólreiðamót á Suðurstrandarvegi 
Nánari upplýsingar og skráning á hri.is.

21;00 Pop up partý 
með Geirfuglunum og Dónadúettinum á Meitlinum.

Laugardagur 20.  júní
12;00- Fjölskylduhátíð í og við Hafið bláa við ósa Ölfusár
16;00 Nánari upplýsingar birtast á 

        /hamingjan við hafið og Hafið bláa.
 

Fimmtudagur 25. júní
18;00 Hoppaðu á bak 

Hestamannafélagið Háfeti býður börnum 
á bak í hesthúsahverfinu.

Laugardagur 27. júní
10;00 Gróðursetning í Þorláksskógum 

Nánar á         /hamingjan við hafið.

14;00 Sandkastalakeppni í Skötubótinni 
Verðlaun veitt fyrir frumlegastu, stærstu og best 
skreyttu kastalana.

Fimmtudagur 2. júlí
16;00 Þrautabraut fyrir yngstu kynslóðina 

í Skrúðgarðinum 
Eldri systkinum er velkomið að hjálpa þeim yngri, 
leika á hoppubelgnum eða spila körfubolta. 

Laugardagur 4. júlí
15;00 Leikhópurinn Lotta sýnir Bakkabræður 

 í Skrúðgarðinum.

Fimmtudagur 9. júlí
20;00 Þorlákshöfn með augum eitís unglingsins 

Söguganga um gamla bæinn með 
Ágústu Ragnarsdóttur. Lagt af stað frá 
Kiwanishúsinu við Óseyrarbraut.

Laugardagur 11. júlí
 Garðtónleikar um allan bæ og götubitahátíð

  RVK street food 
 kemur með matarbíla í Skrúðgarðinn. 

  Hljómlistarfélag Ölfuss 
 stendur fyrir tónleikum í görðum víðsvegar um  
 bæinn. Flakkið með tjaldstóla eða teppi og  
 njótið þess að heyra ljúfa tóna undir berum himni. 
 Nánar á         /hamingjan við hafið. 

 

Fimmtudagur 16. júlí
17;00 Handavinna við vitann 

Komið með útilegustóla, teppi, handavinnu og góða 
skapið. Lítill varðeldur fyrir eldri börn sem vilja grilla 
sykurpúða. 

Laugardagur 18. júlí
11;00 Opnun myndlistarsýningar 

þriggja 16 ára listamanna 
Staðsetning auglýst síðar.

18;00 Grill og skemmtun með gamla laginu á 9unni  
Grillið verður heitt, allir koma með mat, drykk og 
góða skapið og að sjálfsögðu í dansskónum. 
Hljómsveitin Sigfús leikur fyrir dansi!

Fimmtudagur 23. júlí 
18;00 Furðufatasundlaugarpartý fyrir alla aldurshópa 

Almennar sundreglur gilda. Slush, leikir og 
diskóstuð. 

Laugardagur 25. júlí
12;00 Arna og Englahjörðin með hádegistónleika 

í Skrúðgarðinum. 
Komið með kaffisopa og nesti og 
látið fara vel um ykkur.

Fimmtudagur 30. júlí 
17;00 Elskum meira! - fyrirlestur í Versölum  

Spennandi og forvitnilegur fyrirlestur frá Guðbjörgu 
Ósk sem ætlar að hjálpa Íslendingum að láta ástina 
flæða yfir Ísland þannig að við tímum hreinlega ekki 
að eyða tíma né orku í að upplifa eitthað annað en 
þessa stórfenglegu tilfinningu sem ástin er.

Laugardagur 1. ágúst
 Bílskúrssölur um allan bæ 

Íbúar í Þorlákshöfn bjóða upp á ýmsan varning 
í heimkeyrslum sínum. 

 Helo Þyrluflug 
Íbúum og gestum þeirra gefst kostur á að komast í 
útsýnisflug í þyrlu. Nánar á         /hamingjan við hafið.

Þriðjudagur 4. ágúst
20;00 Emilía Hugrún með tónleika í Þorlákskirkju 

Hin unga og hæfileikaríka söng- og tónlistarkona, 
Emilía Hugrún verður með tónleika í Þorlákskirkju. 

Miðvikudagur 5. ágúst
17;00 Slökkvilðið sér um sitt árlega sápusprell 

á lóð Grunnskólans í Þorlákshöfn 
Hoppukastalar verða einnig á staðnum.

20;00 Barna- og unglingaskemmtun 
á vegum knatspyrnufélagsins Ægis 
Nánari upplýsingar síðar. 

Fimmtudagur 6. ágúst 

20;00 Fótboltahverfi Þorlákshafnar 2020 
Hverfin berjast um titilinn. Knattspyrnufélagið 
Ægir heldur utan um keppnina í samstarfi við 
hverfisstjóra. 

Föstudagur 7. ágúst
18;00 Hverfagrill 

Hverfin ákveða staði þar sem þau hittast til 
að grilla saman og eiga góða kvöldstund.

21;00 Tónleikar í Skrúðgarðinum 
þar sem meðal annars tónlistarmaðurinn Auður 
kemur fram ásamt hljómsveit.

Laugardagur 8. ágúst
11;00 Dorgveiðikeppni 

Stangveiðifélagið Árblik heldur árlega 
dorgveiðikeppni.

14;00 Leikvöllur fyrir yngstu kynslóðina 
með opnum efnivið í Skrúðgarði.

17;00 RVK street food með matarvagna í Skrúðgarðinum 

18;00 Litaskrúðganga

20;00 Heima með Helga Björns og hljómsveit 
í Skrúðgarðinum 
Sérstakur gestur Helga er Ragnheiður Gröndal.

Sunnudagur 9. ágúst
12;00 Jóhanna Guðrún með tónleika í Raufarhólshelli. 

Miðasala á tix.is. ATH! Takmarkað framboð. 

15;00 Opið hús í bústað skáldsins 
Einars Ben í Herdísarvík 
Ljóð eftir skáldið verða lesin og hver veit 
nema sögur úr Selvogi fái að fljóta með.

Dagskráin


