24. - 27. júlí - Dagskrá

Reykhóladagar 2014
Fimmtudagur 24. júlí
Skreytinganefnd hefur störf - kl 16:00
Bíó á bátakaffi - kl. 16:00 - 20:00
Kvikmyndir á “breiðtjaldi” fyrir unga sem lítið eitt eldri. Kosið
verður um kvikmyndirnar á www.visitreykholahreppur.is
kl. 16:00 Bíó fyrir yngstu kynslóðina
kl. 18:00 Bíó fyrir ögn eldri krakka
Menningarsjokk á Bátakaffi - kl. 21:00 - 01:00
Aðgangur kr. 1.500 - Aldurstakmark 18 ár. Barinn opinn.

Skreytinganefnd
Fer á kreik eftir kl. 16 fimmtudaginn
24. júlí. Í dómnefndinni eiga sæti
valinkunnir fagurkerar og stílistar úr
101 Reykjavík.

Skreytingaefni

kl. 21:30 Pubquiz
Er bjór góður fyrir minnið? Hér getur þú komist að því. Hinn
geðþekki fjölmiðlamaður Sigurður G. Valgeirsson stýrir.
kl. 23:00 Hljómsveitin Spaðar
Tónleikar með hinum ástsælu
Spöðum. Þetta er í fyrsta skipti
sem þeir leika á meginlandi
Reykhólahrepps, en þeir hafa
spilað alloft í Flatey. Ekki missa
af þessu!

Fæst að vanda á Upplýsingamiðstöðinni gegn vægu gjaldi.
Skreytingalitirnir 2014
Sveitabyggðin í Reykhólahreppi

Reykjabraut, Hellisbraut að Grettiströð
Hellisbraut frá Grettiströð að Hólakaup
Verðlaun verða veitt fyrir:

Bestu skreytinguna
Best skreytta hverfið
Frumlegustu skreytinguna
Ófrumlegustu skreytinguna

Reykhóladagar 2014

Kassabíll er málið
Kassabílar hafa bara kosti eyða engu og menga ekki. Þú
þarft bara einhvern sterkan til
að ýta þér. Hvað með ömmu?
Skráðu þig til leiks:
reykholadagar2014@mail.com

Föstudagur 25. júlí
Teymt undir börnun - kl. 10:00 - 11:00
Teymt undir ungum sem öldnum við Báta- og
hlunnindasýninguna. Mætið með hjólahjálma.
Boðið heim í súpu - kl. 11:30 - 12:30

Súpa, súpa, súpa
Þegar boðið er heim í súpu þarf
náttúrulega einhver að sjóða
súpuna. Lumar þú á góðri
uppskrift? Bjóddu þá heim í
súpu og skráðu þig á reykholadagar2014@gmail.com

Úrvalskokkar á svæðinu bjóða í súpu. Bátakaffi býður upp á
Bátasúpu, Dísa býður upp á Krakkasúpu og Sjávarsmiðjan upp á
súpu að hætti hússins. Önnur súpuboð má finna á facebook og
hjá upplýsingamiðstöðinni.
Kassabílarallý - kl. 13:00 - 14:30
Keppt í hraða, tilþrifum og bílahönnun. Keppt verður á
Hellisbrautinni undir stjórn Grundagengisins.
Þrautabraut hverfanna - kl. 15:00 - 16:30

Rétta svarið
Veistu alltaf rétta svarið þegar
þú horfir á Útsvar á RÚV? Láttu
nú ljós þitt skína og skráðu lið til
leiks í spurningakeppnina reykholadagar2014@gmail.com

Meira salt?
Áttu salt í grautinn? Keppt
verður í saltpökkun hjá
Norðursalti. Nú er tækifæri til að
rifja upp gamla takta.

Reykhóladagar

Verðlaun veitt fyrir flottustu innkomuna, besta tímann og
vonlausustu tilþrifin. Fjórir í liði.
Opið hús í saltverksmiðjunni - kl. 17:00 - 18:30
Kynntu þér starfsemi Norðursalts og sýndu hæfileika þína í
saltpökkunarkeppninni. Skráning á staðnum - verðlaun í boði.
Spurningakeppni í íþróttahúsinu - kl. 20:00 - 22:00
Hin árlega spurningakeppni. Spurningahöfundur er Gauti
Eiríksson frá Stað og honum til aðstoðar er sr. Elína Hrund
Kristjánsdóttir . Þrír í hverju liði. Kvenfélagið selur súpu, kaffi og
köku á staðnum.
Skráning liða: reykholadagar2014@gmail.com / s: 822-7808
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Laugardagur 26. júlí
Þarabolti - kl. 10:00
Keppt er í þessari íþrótt heldra fólksins á sparkvellinum. Skráning á reykholadagar2014@gmail.com.
Þeir sem ekki keppa mæta að sjálfsögðu og hvetja sitt fólk til dáða.
Boðið heim í súpu - kl. 11:30 - 12:30
Er súpan betri á öðrum degi? Álftaland bíður upp á súpu og léttar veitingar í tilefni dagsins. Önnur
súpuboð má finna á facebook og á upplýsingamiðstöðinni.
Dráttarvélaakstur - kl. 13:30
Hér eiga Deutz, Ferguson, Zetor, Farmall og fleiri götuna. Mikil vinna og metnaður hefur verið lagður í
að gera þessa þörfu þjóna upp og halda þeim við. Vélunum er ekið um bæinn og verða í kjölfarið til
sýnis fyrir utan Bátakaffi.
Dráttarvélafimi - kl. 14:00
Árviss dráttavélafimi á sínum stað. Keppt er í karla- og
kvennaflokki og er skráning keppenda á staðnum. Umsjón
keppninnar er í höndum hins víðfræga Grundargengis.
Markaður í Bátakaffi og Sjávarsmiðjunni - kl. 13:00 - 17:00
Hoppukastalar við Sjávarsmiðjuna - kl. 13:00 - 17:00
Dagskrá við Sjávarsmiðjuna - kl. 15:00 - 17:00
Fjárrekstur með aðstoð gesta. Rúningur upp á gamla mátann, Jói í Skáleyjum mætir með kutann.
Baggakastskeppni - skráning á staðnum.
Grillpartí fyrir yngri kynslóðina í Hvannagarðabrekku - kl. 17:30
Verðlaunaafhending barna. Stórleikarinn Dóri Gylfa mætir á svæðið með gítarinn og eitthvað á grillið.
Veisla í íþróttahúsinu - kl. 20:00
Dragið fram skárri fötin! Veislustjóri er Halldór Gylfason leikari. Gummi kokkur sér um matinn.
Verðlaunaafhendingar fullorðinna og uppákomur.
Aldurstakmark 14 ár.

Dansleikur í íþróttahúsinu - kl. 23:00 - 03:00
Hljómsveitin Kopar leikur fyrir dansi. Hver veit nema að Kiddi Casio láti sjá sig.
Aldurstakmark 18 ár.

Verð: Matur- og ball: kr. 5.000 í forsölu og kr. 5.500 við innganginn. Ball: kr. 2500. Forsala í
Upplýsingamiðstöðinni frá 21. júlí.
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Verslunin Hólakaup á Reykhólum Opið 10 - 21

Sunnudagur 27. júlí

Grettislaug á Reykhólum Opið 15 - 22

Vatnaboltafjör í Grettislaug - kl. 11:00 - 13:00

Báta- og hlunnindasýningin á
Reykhólum -

Sundlaugafjör fyrir alla hressa krakka. Vatnaboltar verða á
svæðinu og með hjálp þeirra geta allir gengið á vatni!

Þar er jafnframt upplýsingamiðstöð og
kaffihús. Aðgangur ókeypis á sýningu
frá 25. til 27. júlí. Bátakaffi sem og
sýning opin frá kl. 11 - 17

Léttmessa í Reykhólakirkju - kl. 14:00
Sr. Elína Hrund Kristjánsdóttir. Sigríður Óladóttir og Gunnlaugur
Bjarnason leika tónlist og stjórna almennum safnaðarsöng.
Léttar veitingar í boði að messu lokinni.

Sjávarsmiðjan Kaffihús og þaraböð.
Opið frá kl. 11 - 17

Skráningar

Hótel Bjarkarlundur
Veitingastaðurinn opinn alla daga til kl.
21 og sjoppan til kl. 23

Skráning á viðburði, skemmtanir og markað eru hjá umsjónarmanni.
Þangað má einnig senda fyrirspurnir og athugasemdir tengdar
Reykhóladögum. Umsjónamaður er Þorkell Heiðarsson.

Handverks-, nytja- og bókamarkaður
Össu í Króksfjarðarnesi (gamla
kaupfélagshúsið) Opið 12 - 18

Sími: 822-7808
reykholadagar2014@gmail.com
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