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17:00 Minningarsjóður Mikaels Rúnars

   stendur fyrir fjölskylduvænu styrktarhlaupi í Lystigarðinum á Fossflöt.

   Nánari upplýsingar á https://www.minninginlifir.is/

 Bæjarbúar draga fána að húni

10:00 Keppni í stígvélakasti

  – Fjölskyldufjör, skráning á staðnum.

   Umsjón: Gunnar og Egill

11:00 Ratleikur fyrir fjölskylduna

  Skemmtilegur ratleikur með nútímalegu sniði fyrir fjölskylduna. 

  Mætið með símana. Lagt af stað frá skátaheimilinu Breiðumörk 22. 

  Popp og candyfloss á pallinum frá kl. 11–13. 

   Umsjón: Skátafélagið Strókur

13:40 Skrúðganga um bæinn til hátíðarsvæðis á Fossflöt

  Lagt af stað frá horninu á Heiðmörk og Laufskógum úr vesturbænum  

  og frá horninu á Grænumörk og  Heiðmörk úr austurbænum.

   Umsjón: Skátafélagið Strókur

14:00 Hátíðardagskrá í Lystigarðinum Fossflöt

  - Séra Ninna Sif Svavarsdóttir flytur hugvekju

  - Pétur Nói Stefánsson leikur á hljómborð

  - Ávarp forseta bæjarstjórnar

  - Menningarverðlaun Hveragerðisbæjar

  - Hátíðarræða útskriftarnema

  - Söngsveit Hveragerðis syngur ættjarðarlög

  - Fjallkonan les upp ljóð

15:00 Fjölskyldu- og skemmtidagskrá í Lystigarðinum: 

  - Gunni og Felix kynna og skemmta eins og þeim einum er lagið

  - Benedikt búálfur og Dídí mannabarn syngja og segja frá ævintýrum 

     sínum í Álfheimum

  - Félagar úr leikfélaginu syngja lög úr þekktum barnaleikritum

  - Jón Jónsson söngvari tekur lagið og skemmtir

  - Blaðrarar búa til blöðrudýr fyrir káta krakka

  - Félagar frá Ljúfi bjóða börnum á hestbak í Lystigarðinum.

14:00 Tónlist fyrir gesti og gangandi

16:00  með Ingibjörgu Elsu Turchi og félögum í Listasafni Árnesinga. 

  Frítt inn og viðburðurinn er í samstarfi við Hveragerðisbæ.

   https://listasafnarnesinga.is/la-art-museum/vidburdir/ 

15:00 – Gamli barnaskólinn

17:00  - Opnar vinnustofur hjá Handverki og hugviti undir Hamri 

  (neðri hæð). Handverksfólk að störfum. 

16:30 Hveragerðisbær býður börnum í aparóluna

   Umsjón: Iceland Activities

20:00 Kvöldrölt og ljúf stemning 

  Njörður Sigurðsson leiðir röltið upp að Skífu og segir frá gömlu  

  þjóðleiðunum í og við Hveragerði. Síðan syngjum við saman, 

  í Kömbunum, með Sigurgeiri Skafta. 

20:30 Sycamore Tree í Skyrgerðinni

  Tónleikar með Ágústu Evu og Gunna Hilmars. 

  Með þeim verður gítarleikarinn Þorleifur Gaukur Davíðsson. 

  Þau munu spila lög af þeirra fyrri verkum ásamt efni 

  af næstu breiðskífu sem kemur út seinna á árinu. 

  Dúettinn hefur unnið sér stall sem ein besta 

  tónleikasveit landsins og kvöldstund með þeim 

  er ósvikin gæðastund.

  Miðaverð 3.990. Miðasala á tix.is 



Sumarnámskeið fyrir börn 
Umgjörð  frístundastarfs er til fyrirmyndar í Hveragerðisbæ og hvetur fólk á öllum aldri til 
þátttöku í íþróttum, hreyfingu, útivist, listsköpun og annarri frístundastarfsemi. Góð 
samvinna bæjarfélagsins, íþrótta- og frístundafélaga, Listasafns Árnesinga og annarra 
aðila, stuðlar að bættri lýðheilsu íbúanna. Í sumar eru fjölbreytt námskeið í boði fyrir börn 
og má sjá kynningu og nánari upplýsingar á heimasíðu okkar www.hveragerdi.is undir 
„Sumarnámskeið 2021“. 

Njótum lífsins saman og hvetjum krakkana til að taka þátt !

Viðburðir og hátíðir í sumar
Þjóðhátíðardagurinn, 17. júní, verður haldinn hátíðlegur í Lystigarðinum Fossflöt. Auk 
hefðbundinnar hátíðardagskrár munu Gunni og Felix stíga á stokk og tónlistarmaðurinn, 
Jón Jónsson, mun skemmta okkur af sinni alkunnu snilld svo fátt eitt sé talið. 

Við horfum til þess að halda bæjarhátíðina, Blómstrandi daga, 12. – 15. ágúst n.k.  Hátíðin 
verður með heldur hógværara sniði í ár en áður hefur verið.  Viðburðir verða fjölbreyttir og 
víða í bænum. Bæjarbúar hafa lagt hátíðinni lið með því að skreyta sitt hverfi og sinn garð 
og stundum hafa bæjarbúar boðið til opins húss/garðs.  Mikil stemning hefur myndast 
í kringum bílskúrsmarkaði og gallerí út um allan bæ og hvetjum við íbúa til að taka virkan 
þátt í hátíðinni.

Allar tillögur að skemmtilegum viðburðum, sýningum, leikjum o.fl. má senda á 
jmh@hveragerdi.is 
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Hveragerði - heilsueflandi samfélag
Öll heimili í Hveragerðisbæ fá með þessu bréfi segla á ísskápinn sem minna á mikilvægi 
góðrar næringar. Það er gott að minna á mikilvægi þess að borða reglulega hollan og fjöl-
breyttan mat og stuðla þannig að góðri heilsu og vellíðan. Regluleg hreyfing og samvera er 
einnig lykill að góðri heilsu en það er tilvalið að fara í göngu- og hjólreiðatúra í okkar 
fallegu náttúru. 

Sjá gönguleiðir á vefnum www.hveragerdi.is/is/mannlif/hvad-er-i-hvergerdi/gonguleidir 

Njótum lífsins full af orku með góða heilsu og vel hreyfanleg


