
Drungaleg helgi framundan á Djúpavogi 
Dagar myrkurs standa yfir til 14. nóvember nk. en þessa síðustu daga verður nóg 
um að vera á Djúpavogi og engum ætti að leiðast. Hér má sjá dagskrá helgarinnar. 

Föstudagur 12. nóvember: 
Leikskólinn Bjarkatún – séra Sjöfn kemur í heimsókn og hittir börnin. Bjóðum 

ömmum, öfum, frændum, frænkum og öllum þeim sem vilja kíkja í heimsókn að skoða 
listaverk sem börnin hafa gert í tilefni af Dögum myrkurs milli kl. 09:30 - 10:30 og milli 

kl. 14:00 – 15:00. Tilvalið tækifæri til þess að heimsækja yngstu íbúa Djúpavogs og fræðast 
um verkefni þeirra á leikskólanum. 

 
Faðirvorahlaup og Reimleikar 2010 í Hálsaskógi kl. 17:30. Minningu Stefáns Jónssonar 

rithöfundar haldið á lofti með því að hlaupa í gegnum drungalegan skóginn þar sem 
kynjaverur leynast bak við hvert tré ! 

 
Kósístund í sundlauginni – opið til kl. 21:00 (aðeins fyrir 16 ára og eldri).  Alveg 

nauðsynlegt til þess að ná sér niður eftir hlaupin í Hálsaskógi. 
 

Drauga-PubQuiz í Löngubúð kl. 21:30.  Hvað veist þú um drauga? 

Myndir frá ljósmyndasamkeppni á Dögum Myrkurs 2009 til sýnis. 

Opið í Bakkabúð frá kl. 14:00-18:00. Fullt af skuggalega skemmtilegum nýjum vörum, 

gott í skóinn, kertaljós fyrir kósíkvöldin og margt fleira.  

Laugardagur 13. nóv. 
Hagleiksmiðjan Arfleifð, Hammersminni. Hrikalega flottar handgerðar töskur, 

armbönd, hárskraut og fleira unnið úr skinnum og hornum af íslenskum kynjaverum. 
Létt fjölskyldu hrollvekja á breiðtjaldi, vampíru veitingar og drauga drykkir í boði.  

Síðasta tækifærið til þess að kaupa grímu fyrir messuna !! 
 

Opið í Bakkabúð frá kl. 12:00 – 17:00. Fullt af skuggalega skemmtilegum nýjum vörum, 
gott í skóinn, kertaljós fyrir kósíkvöldin og margt fleira 

 

Sviðamessa / Hrekkjavaka á Hótel Framtíð: Sviðamessugestir hvattir til þess að 

mæta í grímubúning. Heyrst hefur að skemmtiatriðin verði svo fyndin að húmorslausustu 

menn pissi í buxurnar af hlátri 

 

 



Sunnudagur 14. nóvember 
Slæðingur 2010 í Löngubúðinni kl. 16:00 – 17:00. Djúpavogsþrautin þyngri leyst. 

Myndir frá ljósmyndasamkeppni á Dögum myrkurs 2009 til sýnis. Passið ykkur á 
draugunum sem leynast í hverju horni í Löngubúðinni.... 

 

Kertafleyting á vognum kl. 17:00, götur bæjarins myrkvaðar. Kveðjum Daga myrkurs. 

Minnum á sýninguna „Verurnar okkar“ í Við Voginn þar sem til sýnis eru ýmsar 

kynjaverur úr sveitarfélaginu.... Sjón er sögu ríkari !! 


