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13.-14. maí 2022

Fjölskyldu- og menningarhátíð í Flóahreppi
Föstudagur 13. maí

10:00 - 16:00 Ullarvinnslan Þingborg, Gamla Þingborg, opið hús
10:00 - 16:00 Gallerí Flói, Gamla Þingborg, opið hús.
Ný myndverk verða til sýnis.
10:00 - 12:00 Skrifstofa Flóahrepps opið hús heitt kaffi á könnu
14:00 - 16:00 Leikskólinn Krakkaborg opið hús
13:00 - 17:00 Tré og list opið hús aðgangur kr. 1000 meðan vorhátíð
stendur og frítt fyrir börn. Tónlist í safninu og leiðsögn.
Einnig opið 14. og 15. maí - sama dagskrá.
14:00 -18:00 Gallerí Voli í Volatúni opið hús
Anna Gunnarsdóttir sýnir gler og leir,
Þórdís Þórðardóttir sýnir silfursmíði og myndlist.
Vekjum athygli á Grjótgarðinum í Flóa sem er staðsettur við Volatún,
listamaður Lúðvík Karlsson Liston, gestir velkomnir að ganga um
og skoða listaverkin.
18:00 - 19:30 Skálatjörn - Geitaskoðun opið hús hjá Helenu Hólm
á Skálatjörn verið velkomin að líta við.
19:45 Kvöldganga á bökkum Þjórsár. Mæting í hlaðið á Ferjunesi 3.
Gangan hefst kl. 20 og er um 2,5 kílómetrar.
Að göngunni lokinni ætla Óli og Ingjaldur í Ferjunesi 3 að opna skúrinn
fyrir gestum og gangandi. Léttar veitingar í boði.

Laugardagur 14.maí

09:00 - 10:00 Yoga í Þjórsárveri Nærandi stund fyrir daginn. Mætið
tímanlega, yoga hefst kl. 09:00
10:00 - 22:00 Félagslundur - Sveitarstjórnarkosningar
10:00- 16:00 Ullarvinnslan Þingborg, Gamla Þingborg opið hús
11:00 -14:00 Gallerí Flói, Gamla Þingborg opið hús - ný myndverk.
13:00 - 17:00 Tré og list - Opið hús aðgangur kr. 1000 meðan vorhátíð
stendur og frítt fyrir börn. Tónlist í safninu og leiðsögn.
Einnig opið 15. maí sama dagskrá.
11:00 - 17:00 Gallerí Voli í Volatúni - Opið hús
Anna Gunnarsdóttir og Þórdís Þórðardóttir
Vekjum athygli á Grjótgarðinum í Flóa sem er staðsettur við Volatún,
listamaður Lúðvík Karlsson Liston, gestir velkomnir að ganga um og
skoða listaverkin.
14:00 -18:00 Hljómsveitaræfing opið hús í skemmunni/Ásmundarsal í
Ásahrauni við Ölvisholtsveg 303 en þar verður hægt að hlusta á afrakstur
skemmtilegra æfinga seinnipart vetrar. Léttar veitingar í boði.
12:00 – 17:00 Þingborg
Hinn margrómaði kökubasar og blómasala kvenfélaganna verður á
staðnum ásamt nýbökuðum vöfflum og kaffi. Sölubásar verða á staðnum.
Ungmennafélagið mun halda utan um skemmtilega dagskrá.
Andlitsmálning, kökuskreytingakeppni, reipitog og pylsusalan verður að
sjálfsögðu á sínum stað.

Sýningin bækur og bakkelsi
Landbúnaðartækjasýningin verður glæsileg að vanda -sjón er sögu
ríkari. Ferguson félagið mun standa fyrir sýningu á gömlum dráttarvélum
af öllum gerðum.
12:15 - 12:45 Kökuskreytingakeppni Umf. Þjótanda. Skemmtileg
keppni fyrir krakka 16 ára og yngri. Leyfilegt er að keppa saman í liði,
2 eða fleiri. Keppendur fá einn kökubotn, hvítt smjörkrem og nammi
á staðnum, en þurfa að koma með allt annað með sér. T.d. disk undir
kökuna, áhöld, liti, skraut ofl. Keppendur fá 30 mínútur til að skreyta
kökuna.
Allar nánari upplýsingar og skráning á netfanginu fanneyo80@gmail.com,
skráningafrestur rennur út kl 12 föstudaginn 13. maí.
13:00 Menningarstyrkur Flòahrepps verður afhentur og tilkynnt verður
um kjör á íþróttamanni og -konu ársins. Verðlauna afhending fyrir
kökuskreytingar.
13:15 Kardemommubærinn nemendur úr Flóaskóla syngja nokkur lög
úr leiksýningunni sem þau hafa æft í vetur.
13:30 Tónafljóð flytur ævintýralega Disney tónlistarsyrpu fyrir gesti.
14:00-17:00 Skemmtigarðurinn mætir á staðinn með fullt skott
af frábærri afþreyingu. Í boði verður klessubolti, úti lasertag og
hoppukastalar. Ekki láta þetta framhjá þér fara! Skemmtun fyrir allan
aldur!
15:00 Unnur Birna Bassadóttir leikur nokkur lög fyrir gesti
15:30-16:00 Brunavarnir Árnessýslu mæta með nýjan körfubíl
15:45 Hver er hraustasti framboðslistinn í Flóahreppi? Umf. Þjótandi
skorar á frambjóðendur að sýna hvað í þeim býr í léttri keppni sem reynir
á krafta, skipulag, samvinnu og allt það sem góðir sveitarstjórnarmenn
þurfa að hafa.

Laugardagskvöld
Þingborg

Kl. 21 húsið opnað. Tónahátíð / Kosningavaka
Gestum boðið upp à grillsmakk sem kitlar bragðlaukana.
22.00 Lifandi tónlist en tónlistarmennirnir Böddi Reynis og Pétur Valgarðs
munu skemmta gestum fram eftir kvöldi meðan beðið er eftir niðurstöðum
kosninganna. Léttar veitingar seldar á staðnum, 18 ára aldurstakmark.

Uppbyggingarsjóður SASS styrkir verkefnið „Tónahátíð í Flóahreppi.“
		
Hlökkum til að sjá ykkur.

Uppbyggingarsjóður
Suðurlands
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