
 

Húnavakan 2013 á Blönduósi 

Dagana 18. – 21. júlí 2013 

 

Miðvikudagurinn 17. júlí Tími 

Bæjarbúar drífa sig út og skreyta bæinn sinn hátt og lágt 18:00-23:00 

  Valin verður best skreytta gatan og best skreytta húsið 
 

   

Fimmtudagurinn 18. júlí 
 Ljósmyndasýning í íþróttahúsinu (gengið inn um aðaldyr) 08:00-21:00 

  Áhugaljósmyndararnir Bjarni Freyr Björnsson, Höskuldur Birkir Erlingsson, Jón Sigurðsson,   
   Lárus Bjarnason og Róbert Daníel Jónsson verða með ljósmyndasýningu. 
   Sýningin, sem er sölusýning, verður prýdd ljósmyndum teknar í Húnaþingi.  
 

  Heimilisiðnaðarsafnið   10:00-17:00 

  Heimilisiðnaðarsafnið og sýning Hélene Magnússon ´“Lesið í prjón“  

 

 Laxasetur Íslands 10:00-17:00 

  Lifandi sýning laxfiska.  

   Töfrakonurnar, Birgitta, Þuríður og Jóhanna verða með einkatíma í spádómum frá kl. 13:00-17:00 

   Einnig mun þær sýna vörur sínar og selja í Gjafavöruhorninu. 

 

 Hafíssetrið  11:00-17:00 

  Sýning um hafís í Hillebrandtshúsinu sem er eitt af elstu timburhúsum landsins. 
 

 



 

Textílsetur Íslands / Minjastofa Kvennaskólans 13:00-17:00 

 Húnavakan sett fyrir framan Hafíssetrið 18:30 

  Umhverfisverðlaun Blönduósbæjar veitt  
 

  Grillpartý í gamla bænum - allir velkomnir! 18:40 

  Hver og einn kemur með mat og drykk fyrir sig og sína. 
   Muna að taka með borð og stóla 
 

  Eftirréttahlaðborð 20:00 

  Allir koma með eftirrétt að eigin vali m.v. þann fjölda sem fylgir  
   hverjum og einum. 
 

  Leikir og fjör í gamla bænum 20:30 

  -Reipitog og sjómann milli hverfa! 
     Lið 1: "Gamli bærinn og Brekkan" - Fyrirliði: Óli Ben 
     Lið 2: "Niðurfrá" þ.e. Húnabraut, Mýrarbraut o.sfrv. - Fyrirliði: Jón Örn Stefánsson 
     Lið 3:  "Hverfið" - Fyrirliði: Auðunn Steinn 
   -Pokahlaup milli fyrirtækja í bænum - 1 frá hverju fyrirtæki 
   -Stoppdans fyrir börn og unglinga 
 

  Trukkarnir halda uppi stuði á Árbakkanum  Frá 23:00 

  1000 kr inn og kaldur á krana fylgir með 
 

   
 
 
 

 



 

Föstudagurinn 19. júlí 
Hestaleigan Galsi 

   Opið alla helgina. Nánari upplýsingar og pantanir í síma: 692-0118 
 

  Ljósmyndasýning í íþróttahúsinu (gengið inn um aðaldyr) 08:00-21:00 

  Áhugaljósmyndararnir Bjarni Freyr Björnsson, Höskuldur Birkir Erlingsson, Jón Sigurðsson,   
   Lárus Bjarnason og Róbert Daníel Jónsson verða með ljósmyndasýningu. 
   Sýningin, sem er sölusýning, verður prýdd ljósmyndum teknar í Húnaþingi.  
 

  Heimilisiðnaðarsafnið   10:00-17:00 

  Heimilisiðnaðarsafnið og sýning Hélene Magnússon ´“Lesið í prjón“  

 

  Laxasetur Íslands 10:00-17:00 

  Lifandi sýning laxfiska.  

   Töfrakonurnar, Birgitta, Þuríður og Jóhanna verða með einkatíma í spádómum frá kl. 13:00-17:00 

   Einnig mun þær sýna vörur sínar og selja í Gjafavöruhorninu. 

 

  Gamla kirkjan  10:00-17:00 

  Listakonurnar Oddný Runólfsdóttir og Kolbrún Hjörleifsdóttir verða með listsýningu. 
   Þær nýta völur, bein og rekavið úr náttúrunni oft á nýstárlegan og frumlegan hátt. 
   Þá verður einnig sýnd 30 mínútna kvikmynd (sem gengur allan daginn) frá Forsetaheimsókn í  
   Húnavatnssýslur árið 2002 eftir Svein M. Sveinsson. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Textílsetur Íslands / Minjastofa Kvennaskólans 11:00-17:00 

  Gallerí listamanna verður opið: Erlendir listamenn vinna og sýna list sína í galleríi á annarri hæð.  
   Þeir taka einnig þátt í sumarverkefni með Neslistamiðstöð í lok júlí. 
   Ólína um Ólínu: Ólína Friðriksdóttir sýnir textílmuni til minningar um föðursystur sína,  
   Ólínu Brynjólfsdóttur, í tilefni af 100 ára ártíð hennar. 
   Ístex ehf: Nýjasta prjónabók Ístex verður kynnt og prjónaðar peysur og fleira verður til sýnis í  
   Þekkingarsetrinu. Hulda Hákonardóttir markaðsstjóri Ístex mun kynna bókina á Húnavöku. 
   Vatnsdæla á refli: Tvö ár eru liðin síðan refillinn var opnaður. Búið er að sauma fyrstu 6m af 46m. 
   Smásýning: Jóhanna E. Pálmadóttir sýnir skartgripi og hnappa sem hún hefur hannað og saumað. 
   Útilistaverk: Ashley Lamb málar útilistaverk á vegg við Ósinn. Verkefnið er styrkt af ýmsum fyrirtækjum 
   á staðnum. 
    
 Hafíssetrið  11:00-17:00 

  Sýning um hafís í Hillebrandtshúsinu sem er eitt af elstu timburhúsum landsins. 
 

 Stóri fyrirtækjadagurinn - Allir velkomnir 12:00-18:00 

     -Átak: Taka á móti gestum frá kl. 12:00-17:00. Léttar veitingar í boði. 
      -Ísgel: Taka á móti gestum frá kl. 12:00 - 18:00. Léttar veitingar í boði. 
      -Léttitækni: Taka á móti gestum frá kl. 12:00-17:00. Léttar veitingar í boði. 
      -SAH Afurðir: Taka á móti gestum frá kl. 13:00-18:00 í höfuðstöðvum fyrirtækisins. 
                                  Grill, kynning á vörum og Húnavökutilboð á grillkjöti. 
      -Samkaup: Frá kl. 12:00. Ís fyrir börnin og heppnar fjölskyldur vinna kjúklingaveislu, ýmis tilboð í gangi. 
      -Stígandi: Taka á móti gestum frá kl. 12:00-17:00. 
      -Vilkó: Opið milli kl. 
 

  Bókamarkaður í Héraðsbókasafninu 14:00-17:00 

  Leitin að stóra Laxinum 14:30 

  Leitin hefst við Laxasetrið - Vegleg verðlaun í boði fyrir þann sem finnur stórlaxinn. 
 

  



 

Vatnaboltar á skólalóðinni 16:00-22:00 

  Aðgangseyrir 
 

  Laser tag / Paint ball 16:00-22:00 

  Aðgangseyrir 
 

  Upplifun í Hrútey  17:00 

  Söfn og setur bæjarins opna gjörning í Hrútey - verður uppi alla helgina. 
 

  Útsýnisflug frá Blönduósvelli að hætti Magnúsar Ólafs ef veður leyfir Frá kl. 17:00 

  Æskilegt að 3 séu saman í hóp m.v. 15 mínútna flug. 3.000 kr per mann.  
   Skráning í flugskýlinu eða í síma 898-5695 (ekki tekið við greiðslukortum). 
 

  Kormákur/Hvöt - KB á Blönduósvelli 20:00 

  Stórleikur í 4. deild karla í knattspyrnu - Frítt inn 
 

  "Ég var einu sinni frægur"  í Félagsheimilinu 20:00 

  Langar þér ekki til að lengja lífið? Komdu þá og hlæðu að þessum þremur frægu. 
   Aðgangseyrir 3000 kr - Innifalið: Frítt á 80´s Partýið á eftir 
 

  Diskótek í sundlauginni fyrir 13-16 ára 21:00-23:00 

  DJ Grjóni og Geiri Gull. Aðgangseyrir 500 kr - Léttar veitingar innifaldar 
 

  80's Partý í Félagsheimilinu á Blönduósi 23:00-03:00 

  Aðgangseyrir 2000 kr - Allir mæta í 80´s dressi :-)  18 ára aldurstakmark 
 

   
 
 

 



 

Laugardagurinn 20. júlí 
Hestaleigan Galsi 

   Opið alla helgina. Nánari upplýsingar og pantanir í síma: 692-0118 
 

  Upplifun í Hrútey  
   Söfn og setur bæjarins með gjörning í Hrútey 
 

  Opna Gámaþjónustumótið í golfi á Vatnahverfisvelli. Frá kl. 09:00 

  Skráning á golf.is 
 

  Metabolic í íþróttahúsinu 10:00-11:00 

  Aðgangseyrir 
 

  Heimilisiðnaðarsafnið   10:00-17:00 

  Heimilisiðnaðarsafnið og sýning Hélene Magnússon ´“Lesið í prjón“  

 

  Gamla kirkjan  10:00-17:00 

  Listakonurnar Oddný Runólfsdóttir og Kolbrún Hjörleifsdóttir verða með listsýningu. 
   Þær nýta völur, bein og rekavið úr náttúrunni oft á nýstárlegan og frumlegan hátt. 
   Þá verður einnig sýnd 30 mínútna kvikmynd (sem gengur allan daginn) frá Forsetaheimsókn í  
   Húnavatnssýslur árið 2002 eftir Svein M. Sveinsson. 
 

  Ljósmyndasýning í íþróttahúsinu (gengið inn um aðaldyr) 10:00-20:00 

  Áhugaljósmyndararnir Bjarni Freyr Björnsson, Höskuldur Birkir Erlingsson, Jón Sigurðsson,   
   Lárus Bjarnason og Róbert Daníel Jónsson verða með ljósmyndasýningu. 
   Sýningin, sem er sölusýning, verður prýdd ljósmyndum teknar í Húnaþingi.  
 

  Söngprufur fyrir Míkróhúninn 11:00 

  Flokkarnir eru: 10 ára og yngri og 11-16 ára. 
 



 

  Blönduhlaup USAH 11:00 

  Forskráning á hlaup.is - Skráning á staðnum milli kl. 10:00-11:00 í anddyri félagsheimilisins 
 

  Zumba partý í íþróttahúsinu 11:00-12:30 

 Aðgangseyrir 
 

  Laxasetur Íslands 11:00-17:00 

  Lifandi sýning laxfiska.  

   Töfrakonurnar, Birgitta, Þuríður og Jóhanna verða með einkatíma í spádómum frá kl. 13:00-17:00 

   Einnig mun þær sýna vörur sínar og selja í Gjafavöruhorninu. 

 

  Textílsetur Íslands / Minjastofa Kvennaskólans 11:00-17:00 

  Gallerí listamanna verður opið: Erlendir listamenn vinna og sýna list sína í galleríi á annarri hæð.  
   Þeir taka einnig þátt í sumarverkefni með Neslistamiðstöð í lok júlí. 
   Ólína um Ólínu: Ólína Friðriksdóttir sýnir textílmuni til minningar um föðursystur sína,  
   Ólínu Brynjólfsdóttur, í tilefni af 100 ára ártíð hennar. 
   Ístex ehf: Nýjasta prjónabók Ístex verður kynnt og prjónaðar peysur og fleira verður til sýnis í  
   Þekkingarsetrinu. Hulda Hákonardóttir markaðsstjóri Ístex mun kynna bókina á Húnavöku. 
   Vatnsdæla á refli: Tvö ár eru liðin síðan refillinn var opnaður. Búið er að sauma fyrstu 6m af 46m. 
   Smásýning: Jóhanna E. Pálmadóttir sýnir skartgripi og hnappa sem hún hefur hannað og saumað. 
   Útilistaverk: Ashley Lamb málar útilistaverk á vegg við Ósinn. Verkefnið er styrkt af ýmsum fyrirtækjum 
   á staðnum. 
 

  Hafíssetrið  11:00-17:00 

  Sýning um hafís í Hillebrandtshúsinu sem er eitt af elstu timburhúsum landsins. 
 

  Heimsmeistaramót í Lomber Frá kl. 12:00 

  Skráning og aðrar upplýsingar í síma 820-1300 eða gladheimar@simnet.is - Lárus 
 

  



 

Súpukeppni í Kvennaskólanum á vegum Þekkingarsetursins 12:00-14:00 

  Keppendur matreiða súpu heima, mæta með hana í potti milli kl. 11:00-12:00. 
   Gestum býðst að smakka og kjósa bestu súpuna milli kl. 12:00-14:00.  
   Verðlaun veitt fyrir bestu súpuna á kvöldvökunni. 
 

  Samkaupsfjör fyrir utan verslunina á Blönduósi 12:00-18:00 

     -Andlitsmálning 
     -Ís fyrir börnin í boði kjörís 
     -Ýmis tilboð í gangi í versluninni 
 

  Vatnaboltar á skólalóðinni 13:00-21:00 

  Aðgangseyrir 
 

  Laser tag / Paint ball 13:00-22:00 

  Aðgangseyrir 
 

  Fjör við Félagsheimilið  14:00-16:00 

     -Skralli Trúður   
      -Úrslit Blönduhlaupsins 
      -Míkróhúnnin 
      -Markaður 
      -Samfés krakkarnir stíga á stokk 
      -Bjarkey Sif úr söngkeppni framhaldsskólanna tekur lagið 
      -Feðgarnir Finnur Bessi og Svavar í Litla Dal stíga á stokk 
      -Hoppukastalar og tívolítæki 
     -Smaladrengirnir taka rúnt og sýna mótorhjólin sin. 
 

  Bókamarkaður í Héraðsbókasafninu 14:00-17:00 
 
 

 



 

Skotsvæði Markviss verður opið fyrir almenning 15:00-18:00 

  Gestum býðs að skjóta úr haglabyssu og loftriffli að kostnaðarlausu (fyrir þá sem hafa aldur til). 
   Kaffi og léttar veitingar. 
 

  Listflug í boði Rafmagnsverkstæðisins Átak 16:00-17:00 

  Listflugvél mætir á svæðið ef veður leyfir og sýnir listir einhvern tímann á milli 16:00 og 17:00 
 

  Árgangamót í knattspyrnu á Sparkvellinum 16:30-18:00 

  4 inná í einu - Þátttökugjald 3.000 kr á lið. Árgangar sem liggja saman mega skrá sig saman til leiks. 
   Vegleg verðlaun í boði.  Skráning á eysteinnp@simnet.is 
 

  Kvikmyndin Svart og Hvítt í sýnd í Félagsheimilinu 17:00 

  Mögnuð spennumynd eftir nemendur í Blönduskóla - 12 ára aldurstakmark nema í fylgd með fullorðnum  
   Aðgangseyrir 1000 kr 
 

  Kvöldvaka í Fagrahvammi 20:30-22:00 

     -Ari Eldjárn fer með gamanmál 
      -Verðlaun fyrir best skreyttu götuna og húsið, fyrirtækjagetraunina, súpukeppnina og árgangamótið. 
      -Sigurvegarar í Míkróhúninum taka lagið 
      -Varðeldur 
      -Stefán Ólafsson stjórnar bakkasöng og fjöldakassagítarleik 
      -Hvanndalsbræður taka nokkur lög. 
 

  Stórdansleikur í Félagsheimilinu - Hvanndalsbræður 23:00-03:00 

  Aðgangseyrir 3000 kr -  16 ára aldurstakmark 
 

   
 
 

 



 

Sunnudagurinn 21. júlí 
Hestaleigan Galsi 

   Opið alla helgina. Nánari upplýsingar og pantanir í síma: 692-0118 
 

  Upplifun í Hrútey  
   Söfn og setur bæjarins með gjörning í Hrútey 
 

  
Söguganga um gamla bæinn 

10:00 og 
10:30 

  Mæting við Hafíssetrið - Leiðsögn á íslensku kl. 10:00 og leiðsögn á ensku kl. 10:30 
 

  Heimilisiðnaðarsafnið   10:00-17:00 

  Heimilisiðnaðarsafnið og sýning Hélene Magnússon ´“Lesið í prjón“  

 

  Gamla kirkjan  10:00-17:00 

  Listakonurnar Oddný Runólfsdóttir og Kolbrún Hjörleifsdóttir verða með listsýningu. 
   Þær nýta völur, bein og rekavið úr náttúrunni oft á nýstárlegan og frumlegan hátt. 
   Þá verður einnig sýnd 30 mínútna kvikmynd (sem gengur allan daginn) frá Forsetaheimsókn í  
   Húnavatnssýslur árið 2002 eftir Svein M. Sveinsson. 
 

  Ljósmyndasýning í íþróttahúsinu (gengið inn um aðaldyr) 10:00-20:00 

  Áhugaljósmyndararnir Bjarni Freyr Björnsson, Höskuldur Birkir Erlingsson, Jón Sigurðsson,   
   Lárus Bjarnason og Róbert Daníel Jónsson verða með ljósmyndasýningu. 
   Sýningin, sem er sölusýning, verður prýdd ljósmyndum teknar í Húnaþingi.  
 

  Laxasetur Íslands 11:00-17:00 

  Lifandi sýning laxfiska.  

   Töfrakonurnar, Birgitta, Þuríður og Jóhanna verða með einkatíma í spádómum frá kl. 13:00-17:00 

   Einnig mun þær sýna vörur sínar og selja í Gjafavöruhorninu. 

 



 

  Textílsetur Íslands / Minjastofa Kvennaskólans 11:00-17:00 

  Gallerí listamanna verður opið: Erlendir listamenn vinna og sýna list sína í galleríi á annarri hæð.  
   Þeir taka einnig þátt í sumarverkefni með Neslistamiðstöð í lok júlí. 
   Ólína um Ólínu: Ólína Friðriksdóttir sýnir textílmuni til minningar um föðursystur sína,  
   Ólínu Brynjólfsdóttur, í tilefni af 100 ára ártíð hennar. 
   Ístex ehf: Nýjasta prjónabók Ístex verður kynnt og prjónaðar peysur og fleira verður til sýnis í  
   Þekkingarsetrinu. Hulda Hákonardóttir markaðsstjóri Ístex mun kynna bókina á Húnavöku. 
   Vatnsdæla á refli: Tvö ár eru liðin síðan refillinn var opnaður. Búið er að sauma fyrstu 6m af 46m. 
   Smásýning: Jóhanna E. Pálmadóttir sýnir skartgripi og hnappa sem hún hefur hannað og saumað. 
   Útilistaverk: Ashley Lamb málar útilistaverk á vegg við Ósinn. Verkefnið er styrkt af ýmsum fyrirtækjum 
   á staðnum. 
 

  Hafíssetrið  11:00-17:00 

  Sýning um hafís í Hillebrandtshúsinu sem er eitt af elstu timburhúsum landsins. 
 

  Vatnaboltar á skólalóðinni frá kl 13:00 

  Aðgangseyrir 
 

  Laser tag / Paint ball 13:00-18:00 

  Aðgangseyrir 
 

  Opið hús hjá Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi 14:00-16:00 

  Boðið uppá blóðþrýstingsmælingar og börn geta komið með bangsa og dúkkur í skoðun 
   Á 4. hæð verður hægt að skoða nýuppgerð herbergi og þar verður einnig handavinnusýning 
   Boðið verður uppá kaffi og meðlæti og hljómsveit hússins verður með lifandi tónlist. 
  

 
 
 

 



 

 

 

Þessi dagskrá er birt með fyrirvara-fylgist með okkur á Facebook eða huni.is 

 

 

 

Sumargleði í Heimilisiðnaðarsafninu 14:00-17:00 

  „Heljarinnar hekl" 
    Hefðbundin tækni – óhefðbundin nálgun 
   Ragney Guðbjartsdóttir, frá Blönduósi, myndlistarmaður og leiðbeinandi á Punktinum, heklar úr  
   óhefðbundnum efnum, m.a. Plasti, vír og gömlum fötum. 
   Zac Monday, listamaður frá Los Angeles, ( dvelur nú í Kvennaskólanum) heklar grímur og skúlptúra.  

  Lifandi tónlist mun hljóma og í boði hússins verður ömmudjús og gamla góða kremkexið. 
 

 Útsýnisflug frá Blönduósvelli að hætti Magnúsar Ólafs ef veður leyfir Frá kl. 17:00 

  Æskilegt að 3 séu saman í hóp m.v. 15 mínútna flug. 3.000 kr per mann.  
   Skráning í flugskýlinu eða í síma 898-5695 (ekki tekið við greiðslukortum). 
 

  


