
Skagfirskir

dagana 25.-28. júní 2015
...nú skellum við í lummu

Fimmtudagur: 
Kl. 17:00 Setningarhátíð 
við sundlaug Sauðárkróks.
Strandblakmót - Tónlist - Fiskisúpan 
frábæra í boði Veitingarhússins Drangey!
Kl. 18:00 Lummu Zumba með 
Raggí á Mælifelli.
Kl. 20:00 Loftboltamót í íþróttahúsinu! 
Ekki missa af þessu tækifæri!
5 í liði, 5 leikir á lið og þátttökugjald er 
2.000 kr á mann. 15 ára aldurstakmark!
(skráning á asasvanhildur@gmail.com 
eða í síma 8587211)

Föstudagur: 
Kl. 13:00 Loftboltinn verður á grasflet-
inum á móti íþróttavellinum! 
Allir velkomnir!
Kl. 16:00 Sápubolti í Ártúninu skráning 
hefst kl. 15:30 á staðnum
Kl 19:00 Götugrill. Skorað er á ALLA 
bæjarbúa til að vera með götugrill 
og eiga góða stund með nágrönnum 

sínum! (Val er milli föstudags og laugardags)

Kl. 19:30 Fatasundpartý! Allir að koma 
í hreinum fötum!
Kl. 21:00 VSOT tónleikar í Bifröst.  
Miðaverð -1000 kr.
 
Laugardagur: 
Kl. 14:00-18:00 Götumarkaður
(Þeir sem eru með borð á markaði mæti kl. 13:00 

til að stilla upp)

Kl. 14:30 LUMMUKEPPNI!
(Keppendur mæti kl 14:15 á milli kirkjunnar og 

safnahússins með a.m.k. 3 lummur fyrir 

dómnefnd)

14:00-17:00 - Eftirlæti opið 
- Allir velkomnir í lummukaffi. 
Skemmtileg lummutilboð

Kl. 15:30 Wally fjöllistamaður verður með 
stórskemmtilega sýningu 
sem enginn vill missa af!
Paintball og lazertag verður á grasfletinum 
á móti íþróttavellinum. Rás 2 verður með 
beina útsendingu frá Kaffi Krók
Kl. 19:00  Götugrill
Kl. 21:00–24:00. 
Drangey Music Festival. Miðaverð -6.900 kr. 
Emiliana Torrini Jónas Sig. og ritvélarnar 
Magni Ásgeirsson og Contalgen Funeral!

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 verða veitt fyrir flottustu götuna í ár, þannig að nú er um að gera að nágrannar taki sig saman og leggi sig fram við skreytingar.

Lummu-
dagar eru á

Skagafjarðarhraðlestin

Drangey


