
Það verður nóg um að vera í litla þorpinu okkar þessa helgi því auk tónleika frá fimmtudegi til sunnudags verða ýmsir aðrir viðburðir í boði, eins og 

sjá má hér fyrir neðan.  

Föstudaginn 13. maí ætlar Foreldrafélag leikskólans að halda kökubasar í Samkaup Strax kl. 15:00.  

Á laugardeginum gefst hljóðfæraleikurum kostur á að kynnast Hammond orgelinu frá kl. 15:00 á Hótel Framtíð.                                              

Á Helgafelli ætla heldri borgarar að bjóða gestum og gangandi á handverkssýningu en hún mun standa yfir alla helgina frá         

kl. 14:00-18:00. Á laugardeginum munu 9. - 10.bekkingar að bjóða upp á kaffiveitingar frá kl. 14:00-

17:00 en einnig flytja krakkarnir tónlistaratriði.  

Hagleikssmiðjan Arfleifð býður til 1 árs afmælisveislu á föstudag og laugardag en þar verður mikið húllumhæ og opið á 

föstudag frá kl. 16:00-18:00 og laugardag frá kl. 15:00-17:00.  

Í Samkaup verður 30% kynningarafsláttur af  PINK snyrtivörum og fyrir þá sem ætla að grilla í góða veðrinu verður tilboð 

á grillkjöti, snakki og fleira góðgæti. 

Bakkabúð verður opin föstudag og laugardag frá kl. 14:00-18:00.     

Langabúð opnar dyrnar upp á gátt en formleg sumaropnun verður í húsinu frá og með laugardeginum 14. maí. . Vinsam-

legast athugið að lokað verður laugardagskvöldið 14. maí.  

Steinasafn Auðuns verður opið laugardaginn 14. maí frá kl. 10:00– 18:00 en þar má skoða fjöldann 

allan af  einstaklega fallegum íslenskum steinum sem flestir hafa fundist hér í nágrenninu.  

JFS handverk býður gestum og gangandi í heimsókn á vinnustofu sína að Hammersminni 10, opið alla helgina þar sem 

gestir geta skoðað margvíslega minjagripi úr íslensku hráefni.   

Hótel Framtíð frumsýnir nýjan matseðil ásamt því að bjóða upp á glæsilegan Hammond  hátíðarmatseðil á laugardags-

kvöldinu en nauðsynlegt er að panta borð fyrir kl. 21:00, föstudaginn 13.maí.  Alla helgina verður 

tilboð á pizzum og einnig hægt að gæða sér á al-íslenskri kjötsúpu að hætti Framtíðarinnar með heimabökuðu brauði hvaða 

tíma dags sem er alla helgina.  

Ferðafélag Djúpavogs verður með stutta gönguferð um dásemdir Djúpavogs kl. 11:00 á laugardaginn. Mæting við 

verslunina Við Voginn. Tilvalið að hrista af  sér föstudagsslenið... 

Í Við Voginn verður sett upp ljósmyndasýning á sögu Hammondhátíðarinnar en einnig 

verður á matseðlinum Hammondloka og boðið upp á ljúffenga Steinunnarfiskisúpu föstudag og laugardag.  

KUBB mót verður haldið á tjaldstæði Hótels Framtíðar á laugardeginum kl. 13:00. Skráning er á staðnum. 
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