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Fjölskyldu- og menningarhátíð 24.-25. maí
Fimmtudagur 23. maí

Laugardagur 25.maí

16:00 Tré og list í Forsæti, tónleikar fyrir
eldri borgara Flóahrepps, núverandi
og burtflutta í orgelstofu. Ingveldur Ýr
húsfrú í Villingaholti 2 og Ólafur í Forsæti.
Leynigestir og kaffi á könnu.		

09:00-11:00 Félagslundur –
Morgunverður í boði Fjörs í Flóa og
fyrirtækja á Suðurlandi. Allir velkomnir í
notalega samverustund sem kvenfélögin
í Flóahreppi sjá um. Hinn margrómaði
kökubasar kvenfélaganna á staðnum.

Föstudagur 24. maí
10:00 -12:00 Skrifstofa Flóahrepps opið
hús. Heitt kaffi og meðlæti, ljósmyndir frá
liðnu ári á veggjum, verið velkomin.
12:00-14:00 Leikskólinn Krakkaborg opið
hús, einnig verður foreldrum og gestum
boðið að líta við í leikskólanum 27. - 31.
maí. Athugið á tímabilinu kl. 11-13 er
lokað fyrir heimsóknir þar sem börnin eru
í hvíld.
10:00-16:00 Ullarvinnslan Þingborg,
Gamla Þingborg opið hús. Kl. 15:00
verður kynntur nýr viðburður Ullarvikan
2020 sem verður haldin 4.-11. október
2020. Opnuð verður ný heimasíða og
kynningarbæklingur gefinn út af þessu
tilefni.
10:00-16:30 Gallerí Flói í Gömlu Þingborg.
Opið hús.
16:30-18:00 Þjórsárver fagnar á þessu ári
60 ára afmæli og býður sveitarstjórnin til
kaffisamsætis í Þjórsárveri fyrir sveitunga
og velunnara hússins. Menningarstyrkur
Flóahrepps verður afhentur og tilkynnt
verður um kjör á íþróttamanni og -konu
ársins. Nemendur í 5.-6. bekk opna hátíðina
með tónlistaratriði þar sem spilað verður
á langspil undir stjórn Eyjólfs Eyjólfssonar.
Myndasýning frá Ólafi Sigurjónssyni í Forsæti. Kolbrún Katla Jónsdóttir ung söngkona úr Flóahreppi syngur nokkur lög fyrir
gesti.
19:30 Kvöldganga frá Hurðarbaki að
hótelinu í Hnausi. Mæting á hlaðið
á Hurðarbaki. Hægt að líta í fjósið og
fjárhúsið, eða þiggja hressingu í hlöðunni
áður en lagt verður af stað í gönguna.
Gengið verður af stað kl. 20:00 og er
leiðin um 2,5 km. Tekið verður á móti
göngufólki í 360O Hóteli með skoðunarferð
um staðinn. Farið verður gangandi til baka
að Hurðarbaki, en einnig boðið upp á að
tylla sér á heyvagn.
20:00 Tré og list í Forsæti. Opnun
málverkasýningar Ásdísar Arnardóttur.

13:00-14:00 Skólahreysti. Lið Flóaskóla
mætir og stjórnar þrautabraut í anda
Skólahreystis.
14:00-14:30 Jonni töframaður mætir
á staðinn og verður með geggjuð
töfrabrögð þessu máttu ekki missa af.
11:00 Félagslundur - Brokk og skokk
14:45-15:30 Kökuskreytingakeppni
keppni Umf. Þjótanda. Brokk og skokk er
fyrir krakka. HSK heldur keppni í
liðakeppni þar sem tveir menn og einn
kökuskreytingum fyrir 16 ára og yngri.
hestur eru saman í liði og eiga að komLeyfilegt er að keppa saman í liðum.
ast rúmlega 4 km leið á sem stystum
Skráning og allar nánari upplýsingar hjá
tíma. Aðeins annar maðurinn má sitja
Fanneyju á netfanginu
hestinn í einu en hinn þarf að hlaupa.
fanneyo80@gmail.com og á FacebookStórskemmtileg og áhorfendavæn keppni síðu Umf. Þjótanda. Skráningu lýkur
sem haldin er af ungmennafélaginu á
kl. 18 föstudaginn 24. maí.
nýrri og styttri braut. Einnig verður boðið
15:30-16:30 Hinir stórskemmtilegu
uppá 2,1 km fjölskylduhring. Fjölskylduhringurinn verður ræstur hjá Félagslundi skemmtikraftar Gunnar og Felix
koma í heimsókn og halda uppi mikilli
en íþróttahringurinn við afleggjarann að
Syðra-Velli. Nánari upplýsingar um keppn- stemmningu fyrir gesti.
ina má sjá á facebooksíðu Umf. Þjótanda.
10:00-16:00 Ullarvinnslan Þingborg
Gamla Þingborg. Opið hús.
10.00-16:00 Gallerý Flói Gamla Þingborg.
Opið hús.
13:00-18:00 Tré og list Forsæti. Safnið
opið laugardag og sunnudag. Tónlist í
orgelstofu, málverkasýning og safngripir
Siggu frá Grund. Aðgangur kr. 1.000.
meðan vorhátíð stendur og frítt fyrir börn.
		

ÞINGBORG

11:00-17:00 Hlutavelta, kökubasar,
grænmetis- og blómasala, fatamarkaður,
sölubásar og ljósmyndasýning. Pylsusala
Ungmennafélagsins Þjótanda, vöffluog kaffisala á vegum kvenfélaganna.
Ungmennafélagið mun halda utan um
skemmtilega barnadagskrá og á staðnum
verða hoppukastalar og pannavöllur.
Dýrin okkar stór og smá verða á staðnum
og gleðja börnin.
Gömul og ný landbúnaðartæki verða til
sýnis á vellinum við Þingborg sýningin
verður glæsileg að vanda, sjón er sögu
ríkari.
Sætaferðir bjóðast í hestvagni á milli
nýju og Gömlu Þingborgar.

Félagslundur laugardagskvöld
Tónahátíð í Flóahreppi kynnir
stórtónleika í Félagslundi

20:00 Húsið opnað. Gestum boðið upp
á smakk á gómsætum grillmat sem kitlar
bragðlaukana. Léttar veitingar til sölu á
staðnum, aldurstakmark 15 ára.
21:00 Tónleikar hefjast. Hljómsveit
Unnar Birnu og Björns Thoroddsen sjá
um að skemmta gestum.
Miðaverð kr. 1.500.
Veislustýran Björk Jakobsdóttir leikkona
tekur á móti veislugestum.
		
SASS styrkir Tónahátíð.
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