
Miðvikud. 27. okt.

fimmtud. 28. okt.

Skammdegishátíð fyrir alla fjölskylduna... eða þau sem þora! 

Draugagarðurinn opnar (skrúðgarður)
Kl. 18 Skelfilegt myndabingó í myrkrinu.
Opið fram á laugardag, Komið þegar ykkur
hentar og með vasaljós. 
Myndabingó og nánari upplýsingar á baksíðu.

mánud. 25. okt.
Skelfileg Skrautsmiðja
Kl. 16-18 í sal skólans. Komið með grasker
og áhöld, allskonar föndur á staðnum.
Dansatriði kl. 16.30

Kl. 19.30 10. bekkur heldur árlegt hrekkjavökuball.

ÞOLLÓWEEN

Kl. 17-19 Hafið ALLT sælgæti í UMBÚÐUM.

25. - 30. október 2021

Þriðjud. 26. okt.

föstud. 29. okt.

laugard. 30. okt.

Djákninn les á 9unni

*Draugahús fyrir 4., 5. og 6. bekk í GÞ. 500 kr.
Kl. 17.30-18.30 Fjáröflun fyrir 10. bekk.

Kl. 13 les Guðmundur Brynjólfs. úr bók sinni.

*halloween ball fyrir 7.- 10. bekk  (500 kr.)

Allir koma í búningum í grunn- og leikskóla
Búningadagur í Grunn- og leikskóla

Bílabíó við smábátahöfnina - tíðni 106,1
Kl. 18.00 Paranorman - fjölskyldumynd.
Kl. 20.30 Halloween Resurrection(16+).
Vinsamlega leggið stórum bílum aftast.

Grikk eða gott - skráning húsa á fb viðburði

Kl. 13 fyrir alla í 1.-4. bekk inni í Frístund.
Kl. 16.30 í Svítunni fyrir 5.-7. bekk.
Kl. 19.00 í Svítunni fyrir 8.-10. bekk.

*aðgangseyrir  

Ónotaleg sundstund
Kl. 19 Hræðilega ónotaleg sundstund.
Hryllingssögur Ævars Þórs Benediktssonar í
pottunum ásamt sigursögum úr
hryllingssögukeppninni. Slysavarnafélagið
Sigurbjörg með heitar vöfflur til sölu eftir
sundið.

Hrollvekjur í Frístund / Svítunni

Grafir og bein (Skrúðgarður)
kl. 17 Hugsað fyrir þau yngstu, komið með
vasaljós og leitið að beinum í Skrúðgarðinum
og komið þeim fyrir í réttri gröf.

Hræðilegt draugahús á oddabraut 14 (14+)
Kl. 20-23 ÞETTA ER FULLORÐINS! Fjölmennið!!

Flóttaherbergi (Escape room) í húsi Mannbjargar
Kl. 16-23 TÍMAPANTANIR NAUÐSYNLEGAR
Pantið tímanlega í síma 7719102, 4-8 manns í hóp.

Hörmulega hryllileg kökuskreytingakeppni
Þrír aldursflokkar: 10 ára og yngri, 11-17 ára og 18+
Skila kökum á milli kl. 11-12 í Ráðhúsið
Kökurnar til sýnis á milli 13-14 í anddyri í Versölum.

*Nornaþing í Versölum 18+ sjá nánar á fb viðburði

Flóttaherbergi (Escape room) í húsi Mannbjargar
Kl. 14-16 TÍMAPANTANIR NAUÐSYNLEGAR
Pantið tímanlega í síma 7719102, 4-8 manns í hóp. 

kl. 19 Alvöru nornaþing allra kvenna í Ölfusi og
víðar í ekta pálínuboði! Fordrykkur í boði BLiSS,
spákonur, Pub Quiz, kynning frá Blush, Ívar Daníels
trúbador, happdrætti og fl. undir stjórn yfirnornanna
Erlu Dan og Magnþóru. Skráning á FB viðburði.
Aðgangseyrir 3000 í búning, 3900 ekki í búning.



Myndabingó
 Nú verður þú að nota vasaljós og finna alla þessa hluti í Skrúðgarðinum. 

Þú getur litað myndirnar þegar þú ert búin/n að finna allt. 

Takið líka með ykkur lítinn bolta og einhverskonar hringi til að geta tekið þátt

í leikjunum sem eru í draugagarðinum. Hringina er til dæmis hægt að búa til

meða því að klippa þykkan pappír eða pappakassa eða binda saman lítið reipi.

Hvað leynist í Draugagarðinum?

Nánari
upplýsingar um
alla viðburði er

að finna á
facebook síðu

Þollóween

Myndaleikur - #þollóween
Takið myndir og merkið þær #Þollóween

Verðlaun fyrir best skreytta húsið
Sérskipuð dómnefnd fer um bæinn og velur best 
skreytta húsið. Fylgist með tilkynningum um
verðlaun á Facebook og Instagram síðum Þollóween


