Reykhóladagar 2012
dagskráin 26.-29. júlí og ýmsar frekari upplýsingar
(þrjár síður)

Allar skráningar í viðburði á Reykhóladögum eru hjá Hörpu í síma 894 1011 eða í netfanginu
info@reykholar.is. Hún gefur líka allar frekari upplýsingar.
Skreytingalitir hátíðarinnar eru þeir sömu og í fyrra. Sveitabyggðin í Reykhólahreppi er með
rauðan lit, á Reykhólum fær Reykjabraut öll og Hellisbraut frá Læknishúsi upp að Grettiströð
appelsínugulan lit en Hellisbraut frá Grettiströð upp að Hólakaupum fjólubláan.
Verðlaun eru veitt fyrir flottustu og frumlegustu skreytinguna. Efni til skreytinga er til sölu á
Upplýsingamiðstöð ferðafólks, svo sem borðar, blöðrur og litúði (sprey) og fleira til þessara
nota. Fánaveifur eru nýjasta nýtt.
Ratleikur um Reykhóla verður fimmtudag, föstudag og sunnudag. Öll fjölskyldan getur tekið
þátt í honum saman og kynnst um leið sögu Reykhóla. Hann er léttur og með sama sniði og
aðrir slíkir sem í boði eru yfir sumartímann á Upplýsingamiðstöðinni. Þessi ratleikur er frír.
Frítt er á Báta- og hlunnindasýninguna alla Reykhóladagana. Strákarnir í Félagi áhugamanna
um Bátasafn Breiðafjarðar verða á staðnum.
Verðlaun fyrir allt sem börn keppa í verða afhent í pylsupartíinu á laugardeginum. Verðlaun í
því sem fullorðnir keppa í verða afhent á kvöldskemmtuninni. Þar verða skreytingarverðlaun
líka veitt.
Fylgist líka með vefsíðunni visitreykholahreppur.is og Facebook-síðu Reykhóladaganna vegna
hugsanlegra smábreytinga og viðbóta.

Fimmtudagur 26. júlí
► Bíó á Báta- og hlunnindasýningunni – kvikmyndirnar eru valdar í almennri kosningu á vef-

síðunni visitreykholahreppur.is og einnig verður valið kynnt á vefnum reykholar.is. Frítt inn.
Sjoppa á staðnum.
► Kl. 16 Bíó fyrir allra yngstu kynslóðina – barnamynd.
► Kl. 18 Bíó fyrir 12 ára og yngri en allir eldri líka velkomnir.
► Kl. 21 Bíó fyrir 13 ára og eldri.

Föstudagur 27. júlí
► Kl. 10-11 Hestarnir ljúfu og góðu kíkja í heimsókn hjá Báta- og hlunnindasýningunni.

NÝTT ► Kl. 10 Startað verður í Reykjanesmaraþoninu. Lagt af stað frá Báta- og hlunnindasýningunni. Í boði verður að fara aðeins hluta leiðarinnar fyrir þá sem vilja. Frekari
upplýsingar í síma 894 1011. Keppendur fara á sínum eigin vegum, ekki eru nein merkt stopp.
► Kl. 11.30-13 Boðið heim í súpu og annað góðgæti. Hér þarf liðsinni frá sveitungum – hafið
samband við Hörpu. Báta- og hlunnindasýningin verður með súpu bæði föstudag og laugardag.
► Kl. 14 Kassabílakeppni, skráning nauðsynleg. Verðlaun veitt fyrir frumlegasta bílinn og
flottustu tilþrifin og stemmarann. Skráning í síma 894 1011.
NÝTT ► Kl. 16 Hæfileikakeppni Reykhóladaga. Skráning á info@reykholar.is og í síma 894
1011. Hljóðprufur fyrir þátttakendur verða fyrr um daginn eða daginn á undan.
NÝTT ► Kl. 18 Grillvagn Landssamtaka sauðfjárbænda mætir í Hvanngarðabrekku á
Reykhólum og býður öllum upp á létta máltíð. Um grillið sjá félagar í Meistarafélagi
kjötiðnaðarmanna og munu þeir grilla heila lambaskrokka og fleira. Veislan er í boði
Landssamtaka sauðfjárbænda og Sauðfjárræktarfélags Reykhólahrepps. Mætum öll og eigum
skemmtilega stund. Hlaupið verður í skarðið og farið í fleiri leiki að hætti þeirra Fanneyjar og
Elínborgar.
► Kl. 20 Spurningakeppni Reykhólahrepps verður í íþróttahúsinu þar sem öllum er boðið að
vera með lið. Þrír þurfa að vera í liði. Skráning hjá Hörpu í síma 894 1011 fram til 22. júní.
Höfundur spurninga er Gauti Eiríksson frá Stað og aðstoðarkona hans verður eins og áður sr.
Elína Hrund Kristjánsdóttir.

Laugardagur 28. júlí
NÝTT ► Kl. 10 Þaraboltinn í Kvennó. Komdu og æfðu þig fyrir Mýrarboltann. Skráning hjá
Hörpu í síma 894 1011.
► Kl. 11.30-13 Boðið heim í súpu og annað góðgæti.
► Kl. 13-16.30 Sýning Byggðasafns Reykhólahrepps á efstu hæð Reykhólaskóla.
► Kl. 13-16.30 Upplýsingastofa Búnaðarsamtaka Vestfjarða á efstu hæð Reykhólaskóla.
► Kl. 13-16.30 Sveitamarkaður í matsal Reykhólaskóla.
► Kl. 14-16 Kvenfélagið Katla með kaffi og léttar veitingar í matsal Reykhólaskóla.
► Kl. 13 Hin árlega dráttarvélakeppni verður á sínum stað við Báta- og hlunnindasýninguna.
Dráttarvélar og knapar verða að vera 25 ára eða eldri. Grundarbræður sjá til þess að allt fari vel
fram. Skráning á staðnum. Kvenna- og karlariðlar, konur keppa fyrst.
► Kl. 15 Þaulreyndar dráttarvélar fara á rúntinn um Reykhóla.
NÝTT ► Kl. 15.30 Þaraleikarnir í Kvennó – skemmtilegar þrautir með þara sem þema.
► Kl. 17 Pylsupartí með Felix Bergssyni í Kvennó. Allir, ungir jafnt sem eldri, eru hvattir til að
koma í þemalitum sinna svæða.
► Kl. 19 Íþróttahúsið opnað fyrir kvöldskemmtun. Aldurstakmark 14 ár. Kalt hlaðborð með
meðlæti og flottum eftirrétti.
► Kl. 20 Kvöldskemmtun hefst. Takmarkaður sætafjöldi. Felix Bergsson verður veislustjóri.
Hrefna Jónsdóttir og fleiri verða með tónlistaratriði. Þeir sem vilja koma fram á skemmtuninni
eru beðnir um að hafa samband við Hörpu. Nauðsynlegt er að panta miða á kvöldskemmtunina
fyrir 26. júlí í síma 894 1011 eða í netfanginu info@reykholar.is. Miðaverð kr. 4.500 í forsölu á
Upplýsingamiðstöðinni. Forsölu lýkur fimmtudaginn 26. júlí. Við innganginn verður
miðaverðið kr. 5.000.
► Kl. 23-04 Ball. Hljómsveitin Úlrik úr Borgarnesi heldur uppi fjörinu. Aldurstakmark 16 ár.

Miðaverð er kr. 2.000 ef aðeins er farið á ballið. Annars er ballið innifalið í miðaverðinu á
kvöldskemmtunina.

Sunnudagur 29. júlí
► Kl. 11 Léttmessa í Reykhólakirkju.
► Kl. 13-15 Sundlaugarfjör í Grettislaug, koddaslagur og fleira.
► Frítt í sundlaugina í Djúpadal þennan dag.

Hvar og hvenær er opið á Reykhóladögum
(og endranær í sumar)?
► Handverks-, nytja- og bókamarkaður Össu í gamla kaupfélaginu í Króksfjarðarnesi: Opið alla

daga í sumar kl. 13-18.
► Hótel Bjarkalundur (www.bjarkalundur.is): Veitingastaðurinn opinn alla daga kl. 11-21 og
sjoppan kl. 8-23.30.
► Verslunin Hólakaup á Reykhólum: Opið kl. 10-22 alla daga í sumar, virka jafnt sem helga.
► Grettislaug á Reykhólum: Opið kl. 12-22 á virkum dögum og kl. 10-20 um helgar.
► Báta- og hlunnindasýningin á Reykhólum: Opið kl. 11-17 virka daga og kl. 11-18 um helgar.
► SjávarSmiðjan á Reykhólum (www.sjavarsmidjan.is): Opið alla daga kl. 15.30-20 og eftir
samkomulagi.
► Eyjasigling (www.eyjasigling.is) verður á ferðinni út í Breiðafjarðareyjar alla daga
hátíðarinnar eins reyndar alla sjö daga vikunnar í júlímánuði.

