Á góðri stund í Grundarfirði
26.-29. júlí
Hátíðarútvarp alla vikuna – Verið rétt stillt  fm 103,5.

Alla helgina:
Sjoppan hjá UMFG – Eitthvað gott fyrir alla.
Meistarinn Pylsuvagn með opið fram á kvöld.
Kaffi 59 – Pizzurnar þar svíkja engan. Opið fram á kvöld.
Leiktækin frá Sprell verða á staðnum – alvöru tívolí.
Sögumiðstöðin – Kaffi Emil með kökur og fleira – Safnið opið fyrir alla.
Litboltavöllur á svæðinu við Grunnskólann. www.skemmtun.is
Handverksmarkaðurinn þar sem handverk frá Grundfirðingum fæst.
Grillið í Samkaup Úrval – Úrvals hamborgarar.
Víkingar úr nýstofnuðu víkingafélaginu Glæsir verða á svæðinu.
Handverk frá Gallerý 8 í Reykjanesbæ verður til sölu í Verkalýðshúsinu.

Fimmtudagur 26. júlí
15:00 Hverfaskreytingar – Hver verður með best skreytta hverfið í ár?
Orðið á götunni er að eitthvert hverfið ætli að toppa sig í skreytingum í ár!!!
spurning hvaða hverfi verður flottast. Munið að hvert hús og garður skiptir máli 
19:00 Sundlaugapartý í boði FISK - Alvöru Pool partý með stóru hljóðkerfi, ljósum og
reyk. Allir á aldrinum 10 til 16 ára velkomnir.
Teitið er til 20:30.
21:00 Þjófstartið – Stórtónleikar í risatjaldinu, Helgi Björns og Reiðmenn vindanna halda
tónleika eins og þeim einum er lagið. Þetta er eitthvað sem verður mikið gaman.
Með stuðningi G. Run gefst Grundfirðingum og gestum þeirra tækifæri á að upplifa
stórskemmtilegt kvöld.
Frítt inn í boði G. Run! Tjaldið opnar 21:00. Tónleikar hefjast um 21:30

Föstudagur 27. júlí
08:00 - Opna Soffamótið – golfmót á Bárarvelli í boði Soffaníasar Cecilssonar.
Upplýsingar og skráning á mótið er á www.golf.is
14:00 Keppnin um grobbbikarinn – hverfin keppa sín á milli í kubb á íþróttasvæðinu (við
grunnskólann).
15:00 Keppnin um Montbikarinn – hverfin keppa sín á milli í skák á íþróttasvæðinu (við
grunnskólann).
15:00 Sýning í Grunnskóla Grundarfjarðar á verkum barna í Listasmiðju, sem hefur verið
starfrækt í sumar á vegum Grundarfjarðarbæjar. Sýningin er til 18:00.
16:00 – Keppni í körfubolta – hverfin keppa sín á milli í körfunni á íþróttasvæði
(Grunnskólavellinum).
17:00 Grillveisla í boði Samkaup úrval. Gunni verslunarstjóri og hans fólk grilla ofan í
gesti og gangandi á íþróttasvæðinu.
19:00 Fótboltaleikur 3. deild karla – Grundarfjörður gegn Kára – frítt á völlinn.
Og auðvitað er neysla áfengis bönnuð á vellinum.
21:00 Fimleikasýning á Íþróttavelli í boði Ragnars og Ásgeirs – Evrópumeistararnir okkar
úr Gerplu koma aftur í heimsókn og sína listir sínar. Þessir krakkar eru langflottastir!!!
21:30 Brekkusöngur á Íþróttavelli í boði FISK – Róbert Marshall mun halda uppi
stemningunni, Við lofum frábærum brekkusöng – Allir að taka undir, textablöð á
staðnum.
22:30 Harmonikkudansleikur – Vindbelgirnir leika fyrir dansi við Sögumiðstöðina.
23:00 Djákninn á Myrká og Fermingardrengurinn á Kaffi 59.
Aðeins 1.000 kr. aðgangseyrir.
23:30 Stórdansleikur með Draugabönum og Feik ásamt gestum í risatjaldinu á
Hátíðarsvæði – Sveitaball aldarinnar!!! Reimdu á þig gúmmískóna.
Aðeins 1.800 kr. aðgangseyrir – 18 ára aldurstakmark.

Laugardagur 28. júlí
09:30 Dorgveiði á Hátíðarsvæði í boði Arion banka.
10:00 Líkamsræktin verður með opinn tíma í Stöðvaþjálfun í húsnæði Ragnar og Ásgeir.
Þetta er alveg kjörið fyrir spriklþyrsta  aðgangseyrir 1000 kr.
10:30 Fimleikahópur Gerplu er á ferð um landið allt og kallast ferðin Fimleikahringurinn.
Í íþróttahúsinu munu þau vera með flotta sýningu ásamt litlum æfingabúðum fyrir
alla hressa krakka sem vilja koma og prufa. Aðgangseyrir aðeins 500 kr. til styrktar
þessum frábæra hóp.
11:00 Aðalfundur Eyrbyggja, hollvinasamtaka Grundarfjarðar verður haldinn í
Sögumiðstöðinni.
12:00 Frítt í hoppukastalanna allann laugardaginn í boði FISK.
12:00 Fiskisúpa Lionsklúbbs Grundarfjarðar á hátíðarsvæði –
Það má enginn missa af þessari frábæru súpu.
12:00 Markaður á hátíðarsvæðinu opnar – Grundarport markaður í risatjaldinu, töff
handverk, skartgripir og ýmislegt annað sniðugt í Grundarporti.
Kvenfélagið okkar verður með kakó, kaffi, vöfflur og skúffukökur til sölu í risatjaldinu. -- Alvöru kaffihúsastemning --13:00 Varðskipið Þór leggur að bryggju og mun vera opið fyrir gesti og gangandi
frá 13 til 17. Það er okkur mikill heiður að fá þessa heimsókn Landhelgisgæslunnar
Ef kæmi til aðkallandi verkefnis hjá skipinu mun það náttúrulega ekki ná að
heimsækja Grundarfjörð í þetta sinn.

13:00 Fjölskyldudagskrá á Hátíðarsvæðinu í boði Soffaníasar Cecilssonar.
-

Kynnar eru þeir Jóhannes Haukur og Ævar.
Þeir munu syngja og skemmta allri fjölskyldunni.
Þeir félagar léku saman nú nýverið Mikka ref og Lilla klifurmús.

-

Friðrik Dór mætir á svæðið og hver veit nema einhver kíki með honum í
heimsókn.

-

Grundfirsku strákarnir leika nokkur lög.

-

Dansnemendur Auðar B. taka sporið - Auður hefur verið með námskeið alla
vikuna og nú sýna krakkarnir okkar afraksturinn.

-

Nokkrar hressar stúlkur úr Grundarfirði syngja vel valin lög.

-

Evrópumeistarar Gerplu stíga á stokk og stökkva jafnvel líka.

20:00 Skrúðgöngur – Nú er um að gera að klæðast í réttum lit!!!
Gulir hittast í þríhyrningi, Rauðir við Kaffi 59, Grænir við blokkina í Sæbóli og Bláir við
kirkjuna Skrúðgöngur leggja af stað kl. 20:30.
20:45 Hverfin skemmta sér á bryggjunni – Hvaða hverfi er með skemmiatriði ársins???
22:00 Bryggjuball með Retro Stefson í boði Landsbankans . Retro Stefson er
stórskemmtileg hljómsveit úr Reykjavík og hefur verið að hasla sér völl erlendis en einnig
hafa þau náð miklum vinsældum hér heima. Öll fjölskyldan dillar sér í takt með þeim.
23:30 Stórdansleikur með hinum einu sönnu Greifunum í Risatjaldinu á hátíðarsvæðinu.
Greifarnir eru ein vinsælasta sveitaballahljómsveit sögunnar og nú mæta allir ferskir á
Greifaball.
2.500 kr. aðgangseyrir – 18 ára aldurstakmark.
Ef einhverjar breytingar verða á dagskránni eða viðbætur verður heimasíða hátíðarinnar
uppfærð reglulega.
www.agodristund.grundarfjordur.is
Góða skemmtun 

