
Miðvikud. 28. okt.

fimmtud. 29. okt.

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

Upp með hræðilegar skreytingar
Skreytum húsin okkar! Munið eftir
myndaleiknum. Takið myndir og merkið:
#þollóween2020

mánud. 26. okt.
Hrollvekjur í svítunni
Kl. 17-19 fyrir 5.-7. bekk í Svítunni.
Kl. 20-22 fyrir 8.-10. bekk í Svítunni.

Kl. 20-23 í Grunnskólanum í Þorlákshöfn
10. bekkur heldur árlegt hrekkjavökuball
ATH! Aðgangseyrir. 

Bíó í frístund

Göngum um þorpið, skoðum skreytingar og
teljum graskerin.

kl. 20 Hræðilegir tónleikar í boði Hljómlistafélags
Ölfuss í beinni útsendingu á Facebooksíðu 
Hljómlistafélags Ölfuss.

ÞOLLÓWEEN

Kl. 17-19.30 ATH! Mikilvægar COVID leiðbeiningar:
1. Skráning fyrir þau sem vilja bjóða furðuverum
heim á facebook síðu Þollóween. Upplýsingum verður
safnað saman og börn fari AÐEINS Í SKRÁÐ HÚS í
samstarfi við sína foreldra/forráðamenn.
2. Hafið ALLT sælgæti í UMBÚÐUM og í íláti svo
furðuverur geta tekið beint úr ílátinu.
3. Hafa nammikörfu á borði eða stól við dyrnar til að
halda öruggri covid fjarlægð frá furðuverum.
4. Spritta sig vel og hvetja furðuverur til að spritta.

26. - 31. október

Þriðjud. 27. okt.

föstud. 30. okt.

laugard. 31. okt.

Draugasaga í beinni á facebooksíðu Þollóween

*Draugahús fyrir 4., 5. og 6. bekk í GÞ. 300 kr.
Kl. 18-19 Fjáröflun fyrir 10. bekk sem
hefur útbúið draugahús í skólanum. Ath!
Foreldrar mega ekki koma vegna COVID,
svo börnin þurfa að treysta sér sjálf. 

Kl. 19.30 Leikfélag Ölfuss glæðir draugasögu
lífi í beinni útsendingu á Facebooksíðu
Þollóween.

Kl. 17 Skelfilegt myndabingó í myrkrinu.
Opið fram á laugardag, komið þegar ykkur
hentar og með vasaljós. 
Myndabingó og nánari upplýsingar á baksíðu.

Draugagarður opnar (skrúðgarður)

*halloween ball fyrir 7.- 10. bekk  

Allir koma í búningum í sinn skóla (og vinnustað?:)) 
Búningadagur í Grunn- og leikskóla

Hræðilegir tónleikar

Nánari upplýsingar um alla
viðburði er að finna á
facebook síðu Þollóween

Bílabíó við smábátahöfnina
Kl. 18 Sígilda fjölskyldumyndin Hocus Pocus.
Kl. 20.30 Hryllingsmyndin Scream (16+).
(tilvalið að taka með hryllilegt nasl og drykki).

Grikk eða gott

Graskersgöngutúrar
Kl. 13-15 fyrir alla í 1.-4. bekk inn í Frístund.

*aðgangseyrir  



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?

Myndaleikur - #þollóween2020
#þollóween2020 Takið fullt af 

myndum og 
merkið þær
#Þollóween2020

Flottasta graskerið
Bestu skreytinguna
Þollóween myndina 2020

Verðlaun veitt fyrir:

Verðlaun afhent í beinni útsendingu á tónleikum Hljómlistafélagsins


