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Laugardagur 6. ágúst
9;00 Íslenskir fánar dregnir að húnum
9;30 Sandkastalagerð í Skötubót,
gengið niður í fjöru frá bílastæðum golfvallarins
10;00 - Frisbígolf,
17;00 fáið frisbídiska í afgreiðslunni í íþróttamiðstöðinni

ÞORLÁKSHÖFN 2. til 6. ágúst

Alla dagana

í Hamingjunni við hafið

Hamingjurásin í loftinu
Hægt að hlusta á netinu (linkur á hafnarfrettir.is)
og í útvarpi á FM-tíðni 106,1
Sögusýning í römmunum við Selvogsbraut
Frisbí golf
Fáið frisbídiska í afgreiðslunni í íþróttahúsinu
Sundlaugin opin

Fimmtudagur 4. ágúst
16;00 - Sundlaugapartý og tónleikar á bakkanum
18;00 - í samstarfi við ungmennaráð og Geo Salmon.
Leikir, krap og unghljómsveitin Gulllax spilar kl. 16:00,
allir geta komið á bakkann og hlustað.
Kaffi fyrir fullorðna.
17;00 Undirbúningur fyrir hverfapartý í bræðslunni
18;00 Grill og harmonikkuball á 9unni
- í samstarfi við Geo Salmon og Ölfusborg
Komið með á grillið og dansskóna og góða skapið
19;15 Garðtónleikar Hljómlistafélags Ölfuss*
- í samstarfi við Þormóð Ramma
Nánari upplýsingar á FB viðburði

Gisting í Þorlákshöfn;
Black Beach Guesthouse,
Tjaldsvæði Þorlákshafnar

Föstudagur 5. ágúst
15;00 Froðurennibraut, froðubolti, DJEJ og bubblu boltar
- í samstarfi við ungmennaráð, Sjóvá og
brunavarnir Árnessýslu

Sirkus unga fólksins með sýningu, vinnusmiðjur,
blaðrara og andlitsmálningu

		
		

Leikvöllur með opnum efnivið
(komið með hamar og sög)

		Vatnaboltar

20;00 Hverfapartý í Bræðslunni - í samstarfi við Smyril Line
Veitingar í boði hverfanna, skemmtiatriði hverfanna
og bræðslusöngur með Jarli Sigurgeirs

18;00 Matarvagnar Reykjavík street food

Nerf völlur

		Hoppukastalar
19;00 Stórtónleikar í Skrúðgarðinum
- í samstarfi við Ísþór og Geo Salmon
		DJEJ
		

Sunnan 6

		Moskvít
		

19;30 Hverfin leika sér í Skrúðgarðinum
Gömlu leikirnir með ömmum, öfum, foreldrum
og börnum. Öll með!

19;30 Hverfa fótboltamót
- í samstarfi við knattspyrnufélagið Ægir

		
		

		

17;00 Undirbúningur fyrir hverfapartý í bræðslunni

17;00 Undirbúningur fyrir hverfapartý í bræðslunni

12;30- Myndlist og gróðurveggir til sýnis og sölu
16;30 hjá Kristínu á Heinabergi 20.

19;30 Hverfaskrúðganga. Lúðrasveit Þorlákshafnar leiðir
alla í Hverfapartýið

Þriðjudagur 2. ágúst

15;00 Lautarferð í Skrúðgarði. Komið með teppi og nesti

12;30- Súpa og sýning
16;30 hjá Róberti Ingimundar Gissurarbúð 1.

13;00 - Krakkafjör við Grunnskólann
16;00 - í samstarfi við Heidelberg og Apótekarann.

23;00 Körfupartý Þórs og grillaðir borgarar í Versölum*

Miðvikudagur 3. ágúst

12;30- Handverk og heilsa.
16;30 Opið hús hjá Helgu og Sigurði að Lyngbergi 17.

Bassi Maraj

		Reykjavíkurdætur
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í loftið
Hamingjurásin FM 106,1 fer t
ús
kl. 16:00 þriðjudaginn 2. ág
og alla daga frá kl. 09:00
að morgni

Event: Hamingjan við hafið

		 Albatross ásamt gestum:
Jónas Sig, Ragga Gísla, Lay Low, Júlí Heiðar,
		
		 Anna Magga, Emilía Hugrún, Fjallabræður og
		 Lúðrasveit Þorlákshafnar ásamt leynigesti!
23;50 Flugeldasýning
í samstarfi við Smyril Line, Kiwanisklúbbinn Ölver
og Björgunarsveitina Mannbjörgu
00;00 Stórdansleikur í Versölum*
Jónsi “í Svörtum fötum” og Unnur Birna
ásamt hljómsveiti.

#hamingjanvidhafid

Viðburðir merktir * eru með aðgangseyri og haldnir af einkaaðilum eða félagasamtökum

Veitingastaðir opnir;
Cafe Sól, Caffe Bristól, Skálinn og Thai Sakhon

11;30 Leikhópurinn Lotta í Skrúðgarðinum
- í boði Kvenfélags Þorlákshafnar

12;30- Anna Margrét Smáradóttir með sýningu
16;30 í galleríinu Undir stiganum.

Gryfjan fjallahjólagarður opinn
Hverfaskraut til sölu í VISS
á milli kl. 9:00-13:00 virka daga
Black Beach Tours með fjórhjóla- og RIBferðir

10;30 Núvitundarstund í garðinum hjá Helgu og Sigga,
Lyngbergi 17 (20-30 mín) Róleg stund til að staldra við,
hugleiða, virkja ímyndunaraflið og skynfærin,
fagna því sem er hér og nú.

