
FIMMTUDAGUR 26. JÚNÍ
Kl. 17:00 Setningarhátíð við heimavist FNV, vestan við hús 

(þeir sem koma á bílum eru vinsamlegast beðnir að leggja í bílastæðið 
hjá heimavistinni en ekki út í kanti götunnar)

                 Tónlistaratriði – Leikir – Fiskisúpa í boði 
           Grettistaks og FISK Seafood
Kl. 19:00 Fatasundpartý í Sundlaug Sauðárkróks 

               (allir að koma í hreinum fötum!)

              Tónlist í hljóðkerfi – frískandi drykkir í boði

FÖSTUDAGUR 27. JÚNÍ
Kl. 14:30 Ratleikur (upphafsstaður við sundlaugina)

Kl. 16:00 Sápubolti í Ártúni
              Skráning hefst kl 15:45 á staðnum, 4 í liði
Kl. 19:00 Götugrill
              Skorað er á ALLA bæjarbúa að vera með götugrill 
            og eiga góða stund með nágrönnum sínum
           (Val er um að hafa götugrill á föstudegi eða laugardegi)

Kl. 20:00 Loftboltamót! (í íþróttahúsinu) 5 í liði, tveir 8 mínútna
leikir á hvert lið, hvert lið borgar 5000 kr í skráningargjald.
Þetta eru RISAstórir loftboltar sem þú ert að hálfu leiti inni í 
og hleypur um völlinn! (sjá nánar á www.loftbolti.is)

Kl. 22:00 Uppistand með Pétri Jóhanni á Mælifelli

LAUGARDAGUR 28. JÚNÍ
Kl. 11:00 Loftboltafjör! Loftbolti.is kemur á svæðið heldur uppi

stuðinu með RISA loftboltum sem farið er inn í og spilaður
fótbolti, hlaupið um og haft gaman! www.loftbolti.is
(staðsett milli blokka á Víðigrund, ská á móti Vallarhúsinu)

kl. 14–18 Götumarkaður (þeir sem eru með borð á markaði komi upp úr kl. 13 til að stilla upp)

Partýkerran mætir á svæðið með fullt af skemmtilegum vörum til sölu.
Hoppukastali verður á grasfleti við Minjahúsið. 
Hljóðkerfi verður stillt upp og tónlist spiluð. Einnig koma fram
þau Sunna Líf og Daníel Logi og taka nokkur lög.
Lummur verða að sjálfsögðu í boði á hinum ýmsu stöðum. 

Kl. 19:00 Götugrill
Kl. 00:00 Mælifell Það verður grillað stuð á Mælifelli með DJ Óla Geir, Steinda Junior 

              og Bent! (Aldurstakmark 18 ára)

Nánari upplýsingar og 
skráning á götumarkaðinn 
í síma 8587211, 
asasvanhildur@gmail.com

Styrktaraðilar eru:

dagana 26.–29. júní 2014

Skagfirskir

Skagafjarðarhraðlestin

Ertu búin(n)

að skrá þig á 

götumark-
aðinn?

Ef þú átt
skemmtileg  

útispil
hafðu þau með þér 

á setningarhátíðina

Skagafirði hefur verið skipt upp í litasvæði GötukeppniHverfi og bæir hafa sína liti.  Við hvetjum ykkur til að skreyta í ykkar litum og slá saman í götugrill. 

Litir skiptast 

á eftirfarandi hátt:

  Hlíðarhverfi:  gulur

  Túnahverfið:  rauður 

  Gamli bær:     blár 

  Hólar: grænn

  Varmahlíð: appelsínugulur

  Hofsós: fjólublár

  Sveitin: bleikur

Verðlaun í boði fyrir best 

skreyttu götuna

Landsbanka-
mót laugardag 
og sunnudag

Allir á völlinn!

Langar þig að troða upp á Lummudögum? Hafðu þá samband!asasvanhildur@gmail.com

Langar þig að bjóða heim í lummur?Settu þá hvíta blöðru 
fyrir utan 

húsið þitt!

Lummu-
dagar eru á

G r e t t i s t a k
 v e i t i n g a r

Sæmundarhlíð   550 Sauðárkróki  
& 455 8060 / 864 2995 / 860 9800   eldhus@fnv.s
Kt. 451001 2210   Bankareikn. 1125 - 26 - 2210


