Reykhóladagarnir 27.27.-29. ágúst 2010

Dagskrá:

Föstudagur 27. ágúst
18:00

Tendrað verður í grillunum í Hvanngarðabrekkunni (Kvennó). Allir velkomnir með sína rollu á grillið.

20:00

Spurningakeppni Reykhólahrepps. Gáfumenni hreppsins leiða saman kindur sínar. Gauti Eiríksson er spurningahöfundur og dómari.

Laugardagur 28. ágúst
10:00

Gönguferð. Gengið verður að Laugalandi á Reykjanesi. Verður auglýst síðar.

11:30

Boðið heim. Íbúar Reykhólahrepps bjóða heim í súpu.
Steinar í Álftalandi verður með heilgrillað lamb og býður heim í smakk allan daginn.

13:00

Markaðsdagar við Reykhólaskóla:
•

Sveitamarkaður, þar sem allir eiga geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

•

Myndlistasýning.

•

Hoppukastalar.

•

Töframaður.

•

Kaffisala að hætti Kvenfélagsins Kötlu.

•

Ís frá Erpsstöðum.

13:30

Guðmundur Hallgrímsson, Hvanneyri, verður með dráttarvélakeppni við Hlunnindasýninguna, þar sem gamalreyndar dráttarvélar og þroskaðir
ökumenn sýna leikni sína. Dráttarvélar og knapar verða að vera 30 ára og eldri. Skráning verður á staðnum.

14:30

Tekið verður á móti maraþonhlaupurum í Haustlitahlaupinu. Þeir sem vilja geta hlaupið með frá Bjarkalundi eða Börmum.

15:00

Töframaðurinn Jón Víðis sýnir töfrabrögð við Reykhólaskóla.

16:00

Íþróttaleikar í Hvanngarðabrekkunni. Núverandi og tilvonandi pabbar heilla áhorfendur með kunnáttu sinni í heimilisstörfum. Þörungaupphlaup, þar
sem ungir sem aldnir fá að setja sig í spor starfsmanna Þörungaverksmiðjunnar. Skráning verður á staðnum.

18:30

Íþróttahúsið opnar fyrir kvöldverð.

19:30

Bjarkalundur sér um matinn af sinni alkunnu snilld. Verð 3.000 kr. fyrir 16 ára og eldri og 1.500 kr. fyrir 6-15 ára. Sólmundur Hólm sér um
veislustjórn, Leikfélagið Skrugga sér um skemmtiatriði og „Heimamenn“ verða með tónlistaratriði. Hægt er að panta hjá Ástu Sjöfn í síma 849-8531
og Björk í síma 848-9215.

23:00

Dansleikur fyrir 16 ára og eldri. Hljómsveitin Skógarpúkarnir leikur fyrir dansi. Miðaverð 1.000 kr.

Sunnudagur 29. ágúst
12:00 – 16:00

Erla Þórdís og Jens taka á móti gestum í Mýrartungu, þar sem gestum gefst kostur á að skoða fjósið.

13:00 – 18:00

Handverksfélagið Assa verður með opið í Króksfjarðarnesi. Kaffihlaðborð.
Systa og Leifur bjóða í sundlaugina í Djúpadal.
Hlökkum til að sjá þig!

