
Sjómannadagshelgin í 
Grundar�rði 2021

Fimmtudagur 3. júní
Kl. 16:00 Skeetmót á félagsvæði Skotgrundar í Hrafnkelsstaðarbotni. Einstaklings- og liðakeppni þar sem sjómenn etja kappi við landkrabba. 
Staðan í liðakeppninni er 5 - 3 landkröbbum í vil sem hafa þar með unnið þrjú ár í röð. Öllum velkomið að taka þá� eða koma og líta við.
Skráning á skotgrund.mot@gmail.com 

Föstudagur 4. júní
Kl. 09:30 Heimsækja sjómenn Leikskólann Sólvelli og heilsa upp á krakkana og hafa með sér �ska til að kynna fyrir ungu kynslóðinni. Boðið verður 
að sjálfsögðu upp á harð�sk og skora svo sjómenn að venju á krakkana í reiptogskeppni.
Kl. 13:00 Sundlauga�ör fyrir krakka 10 ára og eldri. Fatasund, koddaslagur, kararóður og �eira. 
Kl. 15:30 Afhjúpun veðurlistaverks við Hrannarstíg 18. Verkið er e�ir listakonuna Sólrúnu Halldórsdó�ur og við athöfnina verður einnig upplýst um 
ný� nafn á verkið. Frú Eliza Reed heimsækir okkur Grund�rðinga og afhjúpar verkið. Verið öll velkomin að vera viðstödd! 
Kl. 17:30 Hið árlega og ómissandi Sjómannadagsgolfmót á Bárarvelli í boði G.RUN. Spilaðar verða 9 holur með �ögurra manna Texas-Scramble 
fyrirkomulagi. Lé�ar veitingar í boði mótshaldara að móti loknu. 
Skráning á www.golf.is eða á annamaria@grun.is
Kl. 21:00 Tónleikar með Bjartmari Gunnlaugssyni á Ka� 59. Miðaverð 3.990 kr. Selt inn við hurð.

Laugardagur 5. júní
Kl. 11:00 Krakkasprell í Vélsmiðju Grundar�arðar í Ártúni. Hoppukastalar og leiktæki ásamt glaðningi fyrir börnin.
Kl. 12:00 Hátíðarsigling. Runólfur SH leggur stundvíslega úr höfn og siglir um �örðinn út að Melrakkaey.
Kl. 13:00 Hátíðarhöld á hafnarsvæðinu he�ast: 
Boðið verður upp á lé�a hressingu í boði Kjörbúðarinnar. 
Keppnisgreinar og þrautabrautir við hafnarvogina. Hvert lið er skipað �órum einstaklingum, en liðið þarf ekki að vera skipað vönum sjómönnum.
Reiptogskeppni um Pétursbikarinn. 
Hreystigreip. Greinin sló í gegn í fyrra og verður á sínum stað a�ur í ár.

Skráning hjá Hlyni Sigurðs í síma 694-8532 og á staðnum.

Kl. 15:00 Fótboltaleikur í íþró�ahúsinu. Sjómenn etja kappi við konur sínar, mæður, systur og dætur í æsispennandi leik þar sjómenn leika í 
ullarsokkum en stelpurnar í fullum skrúða. 
Í hál�eik verður verðlaunaafhending frá liðakeppninni við höfnina.
Kl. 21:30 Biggi Sævars með trúbadorstemningu á Ka� 59 til kl. 23:30. Frí� inn 

Sunnudagur 6. júní. Sjómannadagur
Kl. 08:00 Fánar dregnir að húni.
Kl. 12:00 Leikhópurinn Lo�a heimsækir okkur í Þríhyrninginn með sýninguna Pínulitla Gula Hænan. Frí� fyrir alla þá sem bera merki sjóman-
nadagsins.
Kl.13:00 Kvenfélagið Gleym mér ei heldur kökubasar í Samkomuhúsi Grundar�arðar til kl. 16:00. Fjölskyldur og vinir eru hva�ir til að sameinast 
um kaup á tertum og bakkelsi frá kvenfélaginu og njóta þess saman heima við. Hefðbundið sjómannadagska� verður ekki því ekki haldið í ár.
Kl. 14:00 Sjómannadagsguðþjónusta í Grundar�arðarkirkju. Sr. Aðalsteinn Þorvaldsson messar og karlakórinn Kári syngur. 

Alla helgina verður sérstakur hamborgaramatseðill á Ka� 59 þar sem Grund�rskir skipstjórar hafa se� saman 
sinn uppáhalds hamborgara. Verð 2.559 kr.
Merki sjómannadagsins verða til sölu við alla viðburði á dagskránni og kostar 500 kr.

©Tómas Freyr Kristjánsson


