
 
 

 

Fimmtudagur 13.júlí  

  

Upplýsingamiðstöð ferðamála í Austur-Húnavatnssýslu 
09:00-
17:00 

Opnunartími  
  

Ærslabelgurinn á skólalóðinni 
09:00-
22:00 

  

Heimilisiðnaðarsafnið  
10:00-
17:00 

Sérsýning ársins "Prjónað af fingrum fram" eftir Aðalbjörgu Jónsdóttur  
Aðgangseyrir - Frítt fyrir yngri en 16 ára  
  

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

Minjastofa Kvennaskólans og Vatnsdæla á Refli.  
Aðgangseyrir  
  

Blönduósingar í þéttbýli og dreifbýli drífa sig út og skreyta hús sín hátt og lágt 
18:00-
21:30 

Þemað í bænum er sameiginlegt hjá öllum. Hvetjum alla til að notast við rauðan lit og 
Ísbjarnarlógó.  
Verðlaun verða veitt fyrir best skreytta húsið. Hvetjum hverfin/göturnar til að grilla 
saman eftir að hafa skreytt  
  

Blö Quiz í Félagsheimilinu 
10:00-
01:00 

Verðlaun veitt fyrir fyrstu þrjú sætin - Frítt inn  
´80 á fóninum og barinn opinn   
  

 
 
  



 
 
Föstudagurinn 14. júlí 
  

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

Upplýsingamiðstöð ferðamála í Austur-Húnavatnssýslu 
09:00-
17:00 

Opnunartími  
  

Ærslabelgur á skólalóðinni 09:00-
22:00 

  

Heimilisiðnaðarsafnið  
10:00-
17:00 

Sérsýning ársins "Prjónað af fingrum fram" eftir Aðalbjörgu Jónsdóttur  
Aðgangseyrir - Frítt fyrir yngri en 16 ára  
  

Opið hús/Húnavökutilboð hjá eftirtöldum fyrirtækjum:  
  

-Fisk á Disk við Norðurlandsveg: Húnavökutilboð á völdum vörum (kl.10-18)  
-Samkaup: Kleinuhringir á 50% afslætti, ýmis tilboð í gangi. (kl.10-19)  
-Hitt og þetta handverk/Vötnin Angling Service: Handverk ofl. Tilboð á sturtusápum og 
handáburði. (kl.10-12 og 13-21)  
-Húnabúð við Norðurlandsveg : 50% afsláttur af öllum leikföngum alla helgina (kl.11-
18)  
-Rafmagnsverkstæðið Átak: Taka á móti gestum (kl.12-15)  
-Lífland: Taka á móti gestum. Húnavökutilboð á völdum vörum og heitt á könnunni. 
(kl.13-16)  
-SAH Afurðir: Taka á móti gestum í höfuðstöðvum fyrirtækisins.  
Grill, kynning á vörum og Húnavökutilboð á grillkjöti. (kl.13-17)  
-Tengill: Taka á móti gestum frá kl. 13:00-17:00. Hestaleigan Galsi teymir undir krakka 
frá 15-17 í boði Tengils.  
  
 
 
 
  



 
 
Kvennaskólinn á Blönduósi: Þekkingasetrið á Blönduósi, Textílsetur Íslands og Vinir 
Kvennaskólans 

13:00-
17:00 

Taka á móti gestum. Kynning á starfsemi Kvennaskólans, leiðsögn um Minjastofu 
kvennaskólans og Vatnsdælu  
á Refli . Heitt og könnunni og enginn aðgangseyrir.  
  

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

Aðgangseyrir  
  

Húnavakan sett á bæjartorginu fyrir framan félagsheimilið. 18:45 
Umhverfisverðlaun Blönduósbæjar veitt.  
  

RiSA KÓTILETTUKVÖLD og kvöldskemmtun í félagsheimilinu 
19:00-
21:00 

Jóhannes eftirherma fer með gamanmál  
Frumflutningur á nýju lagi frjálsa kótilettufélagsins í A-Hún  
Frikki trúbador heldur uppi stuði.  
Barinn opinn.  
Aðgangseyrir: 2.500 fyrir fullorðna, 1000 kr fyrir 12 ára (árg 2005) og yngri.  
Miðapantananir þurfa að berast í síðasta lagi kl. 12:00 fimmtudaginn 13. júlí á 
netfangið hunavaka@blonduos.is  
eða í síma 691-8686 (Kristín) og 893-4331 (Valli)  
  

Leikur á Blönduósvelli - 4. deild karla 20.00 
Kormákur/Hvöt - Kóngarnir  
Frítt á völlinn í boði Ísgel ehf  
  

Retro Hótel Blönduósi 
20:30-
22:30 

Barinn opinn-hljómsveitin feðgarnir spila frá 20:30-22:30  
  

Stórdansleikur með hljómsveitinni Á Móti Sól í Félagsheimilinu 
23:00-
03:00 

Aðgangseyrir 3500 kr. 16 ára aldurstakmark.  
Forsala samdægurs í félagsheimilinu frá kl 16-18.  



 
  

Laugardagurinn 15. júlí  
  

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

Flugklúbbur Blönduóss-útsýnisflug (ef veður og aðstæður leyfa) 

Frá kl. 
09:00-
17:00 

Verð kr 3000 sætið - Æskilegt að 3 bóki sig saman (ekki skylda)  
Ekki tekið við greiðslukortum.  
Upplýsingar og pantanir hjá Kristmundi s: 856-1106  
  

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

Skráning á golf.is  
  

Ærslabelgur á skólalóðinni 
09:00-
22:00 

  

Heimilisiðnaðarsafnið  
10:00-
17:00 

Sérsýning ársins "Prjónað af fingrum fram" eftir Aðalbjörgu Jónsdóttur  
Aðgangseyrir - Frítt fyrir yngri en 16 ára  
  

Söngprufur fyrir Míkróhúninn -hvetjum alla krakka til að taka þátt 11:00 
Flokkarnir eru: 10 ára og yngri og 11-16 ára.  
Skráning á staðnum. Ath. Þátttakendur þurfa að koma með undirspil sjálfir.  
  

Blönduhlaup USAH 11:00 
Skráning á staðnum milli kl. 10:00-11:00 í anddyri félagsheimilisins  
Nánari upplýsingar um hlaupið inn á facebook undir "Blönduhlaup Húnavöku"  
  

Boltafjör með vatnakúlum  
Frá kl. 
13:00 

Aðgangseyrir 1000 kr  



 
  

Skotfélagið Markviss 
13:00-
16:00 

Opinn dagur á skotsvæði félagsins. Gestum og gangandi gefst tækifæri að kynnast 
starfsemi félagsins  
og þeirra íþrótt af eigin raun.  

Bókamarkaður í Héraðsbókasafninu 
13:00-
17:00 

Mikið úrval af notuðum bókum  
  

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

Aðgangseyrir  
  

Úrslit og verðlaunaafhendingar í Blönduhlaupinu (Við félagsheimilið) 
13:30-
14:00 

  

Fjör við félagsheimilið 
14:00-
16:00 

-Markaðsstemning (frá kl. 13:00-17:00) Pantanir á borðum sendist á 
hunavaka@blonduos.is  
-Gunni og Felix skemmta  
-Fókus (keppendur úr Voice Ísland)  
      -Sýning á völdum tækjum viðbragsaðila í Austur Húnavatnssýslu - Nýr slökkvibíll 
frumsýndur (með fyrirvara um að hann verði kominn)  
- Míkróhúnninn  
-Hoppukastalar (frítt inn)  
-Mikki Mús og Mína Mús mæta á svæðið  
-Smaladrengirnir taka rúnt og sýna mótorhjólin sín  
-Hestaleigan Galsi býður krökkum að fara á hestbak   
-Lifandi tónlist  
  

Opið hús í Blönduskóla fyrir þá árganga sem hittast á Húnavöku 
15:00-
17:00 

Hægt verður að ganga um skólann og rifja upp gamlar minningar. Fulltrúar þeirra hópa 
sem hafa áhuga  
hafi samband við Þórhöllu skólastjóra á netfangið thorhalla@blonduskoli.is til að panta 
tíma  



 
Orgeltónleikar í kirkjunni 16:00 
Eyþór Franzson Wechner organisti leikur spennandi efnisskrá þar sem tónskáld á borð 
við Bach, Mozart   
og Mendelssohn koma við sögu.  
Aðgangseyrir: 2000 kr fyrir 18 ára og eldri. Frítt fyrir börn og unglinga. Enginn posi.  
  

Kvöldvaka í Fagrahvammi 
20:30-
22:30 

  

-Gunni og Felix skemmta  
-Sigurvegarar í Míkróhúninum taka lagið  
-Verðlaunaafhending fyrir best skreytta húsið  
-Varðeldur  
-fjöldasöngur undir stjórn velvaldra. (söngbókin kemur inn á facebooksíðu Húnavöku)  
-Páll Óskar tekur nokkur lög  
  

Páll Óskar með STÓRDANSLEIK Í FÉLAGSHEIMILINU 
23:00-
03:00 

Aðgangseyrir 3500 kr - 18 ára aldurstakmark  
Forsala í félagsheimilinu föstudag frá kl 16-18.  
  

Sunnudagurinn 16. júlí  
  

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

Ærslabelgur á skólalóðinni 09:00-
22:00 

  

Heimilisiðnaðarsafnið  
10:00-
17:00 

Sérsýning ársins "Prjónað af fingrum fram" eftir Aðalbjörgu Jónsdóttur  
  

Sápurennibraut í Kirkjubrekkunni 
12:00-
13:00 

Tvær brautir í gangi: 8 ára og yngri / 9 ára og eldri  
Frítt inn  



 
  

Prjónaganga á Húnavöku 13:00 
Hin árlega prjónaganga verður haldin á vegum Textílsetursins. Lagt verður af stað frá 
Hótel Blönduós og   
sem leið liggur útfyrir á og að Kvennaskólanum. Fjölmennum og höfum gaman af.  
  

Birt með fyrirvara um villur og þá geta dagskrárliðir breyst.  
  

  

 


