
 

 

Dagar Myrkurs á Djúpavogi 
5. -15.nóvember 

Alla myrka daga: 
Klörubúð: tilboðsdagar á kertum, luktum og seríum.  

Langabúð: Ljósmyndasýning Höllu Eyþórsdóttur 

Ljósmyndakeppni á meðan á Dögum Myrkurs stendur yfir. Myndirnar verða sýndar á heimasíðu 
Djúpavogshrepps og á skjá í Löngubúð. Fólk beðið um að senda inn dularfullar og drungalegar myndir frá 
Djúpavogi (leyfilegt að nota „photoshop“). Myndir sendist á netfangið bryndis@djupivogur.is 

Dagana 5.-7.nóvember verður Hótel Framtíð með sérstök hryllingsréttakvöld með áherslu á ferska sjávarrétti  

Hótel Framtíð er með tilboð á gistingu á meðan á Dögum Myrkurs stendur 

Við Voginn verður með sérstaklega draugalegt tilboð á ilmandi kaffi og viðskiptavinum boðið upp á kaffibolla á 
meðan á Dögum Myrkurs stendur.  

 

Fimmtudagur 5.nóvember: 
Leikskólinn – Dimmur leikskóli enda daga myrkurs að byrja. Ýmis föndurvinna s.s. neonlistaverk og 
leðurblökugerð. Matseðill dagsins verður í anda myrkra daga 

Föstudagur 6.nóvember: 

Leikskólinn: krakkarnir heimsækja bóksafnið þar sem verður lesin dimm og drungaleg saga. Ýmis listaverk 
unnin tengd Dögum Myrkurs.  

Grunnskólinn: Árshátíð Grunnskóla Djúpavogs – Hótel Framtíð. Þar munu ræningjarnir þrír, Kasper, Jesper og 
Jónatan fremja ýmis myrkraverk í skjóli nætur.  

Hótel Framtíð: Skuggalegt pizzatilboð á Hótel Framtíð frá kl. 18:30-20:30 

Laugardagur 7.nóvember 

Sandar: Myrkrafjöruverð. Settur verður upp lítill varðeldur úti á söndum og grillaðir sykurpúðar. Gítarspil og 
söngur í skammdeginu.  Kl.16:00 við endann á flugbrautinni. 

Langabúð: Drauga-pubquiz kl.21:00 og skuggalegt tilboð á veitingum.  

Mánudagur 9.nóvember 

Leikskólinn: Kolamyndir teiknaðar og hengdar upp í salnum  Börnin búa til köngulær og setja í 
köngulóarvefinn  - Matseðill dagsins verður í anda myrkra daga - Búum til andlit í vatnsmelónu og látum það lýsa 
í myrkrinu 

 

 

 

 



 

Þriðjudagur 10.nóvember:  

Leikskólinn: 09:30-11:00 Boðsdagur og við bjóðum öllum Djúpavogsbúum og vinum Djúpavogs í heimsókn í 
leikskólann til að skoða myrkraverkin okkar . Ýmis myrkraverk eftir nemendurna til sýnis, kerti sett út til að lýsa upp 
náttmyrkrið. Syngjum saman dimm og drungaleg lög.  

Grunnskólinn: kl. 08:05 Samsöngur við kertaljós. Allir velkomnir 

Bóksafnið: Sektarlausir dagar á bókasafninu og myrkragetraun. 

Miðvikudagur 11. nóvember 

Leikskólinn: Matseðill dagsins verður í anda myrkra daga- Skoðum rafmagnaða hluti og fáum rafljós til okkar,  

leikum okkur með vasaljós  - Feluleikur með vasaljósi 

Fimmtudagur 12.nóvember 

Leikskólinn: Matseðill dagsins verður í anda myrkra daga - Þrautabraut búin til sem farin er með vasaljósi 
 
Grunnskólinn: Kl. 08:05 Samsöngur við kertaljós.  Allir velkomnir 
Bókasafnið: Sektarlausir dagar á bókasafninu og myrkragetraun. 

 

Föstudagur 13.nóvember 

Leikskólinn: Matseðill dagsins verður í anda myrkra daga - Allir mæta í dökkum fötum og við höldum myrkraball, 
ljósasýning verður með stropeljósi og börnin leika sér með ljósastráum 
 
Grunnskólinn: Draugasögur á bókasafninu. Allir velkomnir. 
 
Hálsaskógur: Faðir vora hlaup kl.17:30. Óvæntar uppákomur á leiðinni. Eftir hlaupið verða haldnir Reimleikar  

Djúpavogs 2009 þar sem keppt verður í afturgöngu, beinagrindarhlaupi og útburði. Minnum fólk á að koma með 
vasaljós til að lýsa upp rökkrið  

Sundlaug Djúpavogs: Kl. 19:00-21:00 Kósístund í sundlauginni. Kertaljós og rólegheit.  Tilvalið  að eiga notalega 
stund í sundlauginni eftir Faðir vora hlaupið og Reimleikana. 

Laugardagur 14.nóvember: 

Hótel Framtíð: Sviðamessa/Hrekkjavaka – skemmtun á  Hótel Framtíð. Dagskrá nánar auglýst síðar.  

Sunnudagur 15.nóvember 

Langabúð: Kl.16:00 Slæðingur 2009 – Rökkursaga lesin við kertaljós í Löngubúð.  

Kertafleyting: ca 17:00 Í fjörunni við voginn. Kertafleyting á vegum Kvenfélagsins Vöku.  

Djúpavogskirkja:kl. 18:00 Djúpavogskirkja, ljósastund í kirkjunni.  


