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Dagskrá er birt 

með fyrirvara 

um breytingarVinsamlega 
athugið að hundar 

eru bannaðir á 
hátíðarsvæði

Bakhjarlar hafnardaga: 
kvenfélag Þorlákshafnar . rammi . kiwanisklúbburinn Ölver

hafnarnes Ver . landsbankinn . frostfiskur
Ísfélagið . lýsi . járnkarlinn . kjörís
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   og á facebooksíðu: 
   Hafnardagar í Þorlákshöfn

Nánari upplýsingar 
má finna á 
www.hafnardagar.is 

Miðvikudagur 3. ágúst - SMIÐjUdagUr

Frá kl. 18:30  > listasmiðja í mjölskemmu við gömlu bræðsluna (norðan við frostfisk). Öll 
fjölskyldan velkomin að búa til skreytingar fyrir götur, hverfi og hátíðarsvæði. Endilega komið 
með eigin pensla!

Fimmtudagur 4. ágúst
17:00-19:00  > Sundlaugarpartý fyrir börn á aldrinum 10-13 ára. 

18:00  >  allir velkomnir að setja kjöt á grillið við Egilsbraut 9, „níuna“. Takið 
klappstóla með. 

20:00-23:00  > harmonikkuball á Egilsbraut 9, „níunni“. 

20:00-22:00  > dagskrá fyrir ungmenni við grunnskólann í Þorlákshöfn.  
Sápufótbolti fyrir 16 ára og eldri, mannlegt fótboltaspil og fleira.

22:00-23:00  > kósístund í sundlauginni í Þorlákshöfn. kertaljós og  
notaleg tónlist í flutningi Unijon.

hendur í höfn: Opið frá 11-17.

Meitillinn: Opið frá 11:30- 21.

Svarti sauðurinn: Opið frá 12:00 og fram eftir kvöldi. nýr matseðill.

Föstudagur 5. ágúst
17:30-19:00  > Ungmennaráð býður upp á Bubblubolta á gömlu völlunum.

20:30  > Skrúðganga úr hverfum sem endar í skrúðgarðinum. 
lúðrasveit Þorlákshafnar fer fyrir göngunni. Sjá nánar á facebook og 
heimasíðu hafnardaga.

21:00-23:00  > Dagskrá í skrúðgarði: Setning 
hafnardaga,verðlaun fyrir fallegustu og frumlegustu skreytinguna, 
menningarverðlaun Ölfuss, lúðrasveit Þorlákshafnar, friðrik dór, 
varðeldur og brekkusöngur með jarli Sigurgeirssyni. kiwanismenn 
bjóða upp á humarsúpu. dagskránni 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.

Opið  > á Svarti sauðurinn langt fram á nótt!

hendur í höfn: Opið frá 11-17. 

Meitillinn: Opið frá 11:30- 23:30.

Svarti sauðurinn: Opið frá 12:00. nýr matseðill.

Laugardagur 6. ágúst
11:00-12:00  > dorgveiðikeppni á Suðurgarði í umsjón Stangveiðifélagsins Árbliks.

14:00-16:00  > Skemmtidagskrá:

> Skrúðgarður: afhending umhverfisverðlauna, hoppukastalar,  
 turninn, Pollapönk og leikrit fyrir alla fjölskylduna í flutningi   
 leikfélags Ölfuss.

> Bókasafn: Þorp verður til. Sumarsýning Byggðasafns Ölfuss.

> Versalir: handverksmarkaður í stóra sal ráðhússins.

16:00-18:00  
> Opið hús hjá íbúum: Sýningar, kynningar, tónlist og fleira. 
 Sjá nánar á korti á bls. ?? í Bæjarlífi.

> Streetballmót við ráðhús (fyrir utan félagsmiðstöð).

21:00  > Tónleikar í reiðhöll guðmundar með jónasi Sigurðssyni                                
 og ritvélum framtíðarinnar. gott að taka með sér stóla!

Opið   >  á Svarti sauðurinn langt fram á nótt!

hendur í höfn: Opið frá 11-17. 

Meitillinn: Opið frá 11:30- 23:30.

Svarti sauðurinn: Opið frá 12:00. nýr matseðill.

Sunnudagur 7. ágúst
hendur í höfn: Opið frá 11-17. 

Meitillinn: Opið frá 11:30- 21:00.

Svarti sauðurinn: Opið frá 12:00 og fram á kvöld. nýr matseðill.

Útvarp hafnardagar er með útsendingu til kl. 18:00.

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 3.-7. ágúst

Útvarp hafnardagar í loftinu frá morgni þriðjudagsins 
2. ágúst til kl. 18:00 sunnudaginn 7. júní.

Útvarpsstjóri er Magnþóra kristjánsdóttir. Útvarp Hafnardagar
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