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Fjölskyldudagar Sveitarfélagsins Voga verða haldnir hátíðlegir með ýmsum hætti dagana 
13.-18. ágúst. Þetta er í tuttugasta og þriðja skipti sem hátíðin fer fram og verður hún stútfull 
af skemmtilegri fjölskyldudagskrá. Fjölskyldudagar eru kjörið tækifæri fyrir fjölskyldur og 
vini til að eiga góðar samverustundir og ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Athugið að aðgangur að öllum viðburðum á Fjölskyldudögum er ókeypis.

Frítt er í golf laugardag og sunnudag fyrir alla í boði Golfklúbbs Vatnsleysustrandar.

Vekjum athygli á tjaldstæði við íþróttamiðstöð. Hvetjum gesti til að nýta sér það.

Myndir í dagskránni eru fengnar með góðfúslegu leyfi frá Steinari Smára Guðbergssyni myndasmiði.
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13.-18.Dagskrá
Íbúar eru hvattir til að koma saman í hverfum og 
skreyta.  

18:00 Hverfaleikar Þróttar Boccia. Keppt verður í 
íþróttasal íþróttamiðstöðvar. 

18:00 Hverfaleikar Þróttar
Kubb. Keppt verður á Vogabæjarvelli. 

19:30 Minjafélagið og Skógfell standa fyrir 
kúmengöngu. 
Fræðst verður um plöntuna, staðir þar sem hún vex 
skoðaðir og kúmen týnt. Göngugarpar fá uppskriftir og 
hugmyndir um nýtingu á kúmeni.  Gott er að hafa með 
sér lítil skæri og poka. Lagt verður af stað kl. 19:30 frá 
íþróttamiðstöðinni.

17:00  Klifrað í Háabjalla  
Klifurfélagar úr fimleikafélaginu Björk í Hafnarfirði 
verða með kennslu /sýnikennslu í klifri á Háabjalla. 
Þeir sem vilja prufa að klifra undir leiðsögn verða að 
koma með hjólahjálmana sína

19:00 Hverfaleikar Þróttar  
Drumbakast. Keppt verður í Háabjalla

20:00 Sungið í skógarsal í Háabjalla.  
Valdimar Guðmundsson, Ásgeir Aðalsteinsson, 
Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir og söngfélagið 
Uppsigling flytja tónlist og leiða söng. Viðburður 
í umsjón Norræna félagsins í Vogum og 
Skógræktarfélagsins Skógfells. Gestir grilla spýtubrauð 
yfir eldi. Gengið úr Vogum eða ekið af Grindavíkurvegi 
á móts við Seltjörn og er fólk hvatt til að ganga frekar 
sé þess kostur. Verði veður óhagstætt færist viðburður 
í Álfagerði

ÞRIÐJUDAGUR
1 3 .  á g ú s t

MIÐVIKUDAGUR
1 4 .  á g ú s t
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18:00 Hverfaleikar Þróttar – Golfmót  
Spilað verður Texas scramble (tveir saman í liði).  
Eitt lið spilar fyrir hönd hvers hverfis. Ræst verður út í 
hverfakeppnina kl. 18:00 og spila öll liðin saman í holli 

21:00 Hverfaleika Pubquiz í Tjarnarsalnum í umsjón 
Eðvarðs Atla Bjarnasonar.  
Spurningakeppni í anda Útsvars, spurt um Voga og 
mikið fleira. Að loknu Pubquizi heldur trúbadorinn 
Tryggvi Vilmundarson uppi fjöri til kl. 01.00

FIMMTUDAGUR
1 5 .  á g ú s t

12:00 – 15:00 Myndlistarsýning í Álfagerði 
Sýnd verða verk eftir Eyþór Stefánsson. Eyþór fæddist 
árið 1950 og bjó sín fyrst ár í Kaupmannahöfn en síðar 
í Reykjavík. Hann stundaði nám við Myndlistarskóla 
Reykjavíkur og Myndlistar- og handíðaskóla Íslands. Eyþór 
starfaði við myndlistarkennslu í Fjölbrautarskólanum 
í Breiðholti auk einkakennslu. Margir þekkja einnig til 
Vogaakademíunnar sem Eyþór hélt úti í 11 ár og kenndi 
hann m.a. mörgum listamönnum í Vogunum. Eyþór lést 
árið 2013 og skilur eftir sig mikinn fjölda verka frá löngum 
ferli og verður úrval þeirra sýnt í Álfagerði

12:00 – 16:00 (opið allan daginn) Ljósmyndasýning 
Helgi Guðmundsson og Júlía Gunnarsdóttir sýna ljósmyndir 
af búningum frá þrettándgleði gegnum tíðina. Sýningin 
verður í garði þeirra hjóna í Vogagerði 17 ef veður leyfir og 
stendur alla helgina

10:45 Reiðhjólaleikni 
Keppt verður í yngri (10 ára og yngri) og eldri hóp (11 
ára og eldri). Keppnin fer fram á planinu við Stóru-
Vogaskóla og er í umsjón Lionsklúbbsins Keilis. 
Verðlaun verða veitt fyrir 1. – 3. sæti í hvorum flokki. 
Allir þátttakendur fá glaðning

13:00 – 15:00 Skottmarkaður á planinu við hús 
Lionsklúbbsins í Aragerði.  
Skráning hjá Sillu s: 782-9661, Daníel s: 867-2921 eða með 
tölvupósti á daniel@vogar.is

13:00 – 16:00 Opnun á svæði í Aragerði 
Kynnir er Eðvarð Atli Bjarnason (Eddi). Leiktæki frá Hopp 
og skopp, einnig verður hoppukastali frá Landsbankanum, 
Lasertag og Archerytag á gamla tjaldsvæði, slökkviliðið 
mætir á staðinn. Stórglæsileg bílasýning á Hábæjartúni. 
Vélavinir í Vogum verða með ókeypis lestarferðir fyrir 
yngri kynslóðina á Hábæjartúni. Kvenfélagið Fjóla selur 
kakó, kaffi, vöfflur og kandífloss. UMFÞ verður með 
sjoppu á staðnum. Björgunarsveitin Skyggnir selur 
grillaða hamborgara. Andlitsmálning og blöðrudýr í boði 
Sveitarfélagsins Voga

LAUGARDAGUR
1 7 .  á g ú s t

18:00 Frisbígolf í Aragerði.  
Frisbígolffélag Reykjavíkur mætir með kynningu á 
þessari hollu og skemmtilegu íþrótt. Þátttakendur 
læra tæknina við að kasta, fá fræðslu um leikinn 
sjálfan og diskana ásamt fleiru.

19:00 – 20:00 Grillaðir hamborgarar og gos í boði 
við Stóru-Vogaskóla

21:00 Varðeldur í fjörunni neðan við Stóru-
Vogaskóla í umsjón Björgunarsveitarinnar 
Skyggnis.  
Brekkusöngvari Íslands, Ingó Veðurguð, leiðir sönginn. 
Grillaðir sykurpúðar í boði Verslunarinnar Vogum. 
Verði veður óhagstætt flyst viðburður í Aragerði.

23:00  Opið á Jóni sterka   

FÖSTUDAGUR
1 6 .  á g ú s t



Vinsamlegast athugið að hundar eru bannaðir á svæðinu þennan dag
Sól Slær Silfri  á  Voga /  5 

19:30 Hverfaganga 
Hverfin ganga saman frá leikskólanum að Aragerði. Allir að 
mæta í sínum hverfalit 

20:00 Hverfaleikar Þróttar 
Reipitog / hjónaburður / stígvélakast

20:50 Viðurkenningar  
(umhverfisverðlaun, hverfaleika og skreytingar)

21:00 Tónlistarveisla í Aragerði
• Siguratriði úr hæfileikakeppni
• Valgeir Guðjónsson
• Flóni
• Club Dub
• Eyþór Ingi

23:00 Flugeldasýning 
Björgunarsveitin Skyggnir sér að vanda um stórglæsilega 
flugeldasýningu 

23:00  Opið á Jóni sterka

LAUGARDAGUR
1 7 .  á g ú s t

LAUGARDAGUR / KVÖLD
1 7 .  á g ú s t

13:15 Verðlaunaafhending fyrir reiðhjólaleikni 
(á sviði)

13:30 Hópakstur fornbíla og annarra tækja fer 
frá tjaldsvæði

13:30 Hæfileikakeppni Fjölskyldudaga 
Söngur, dans, leiklist, töfrabrögð, eða bara eitthvað 
annað – fyrir alla (á sviði) ef næg þátttaka verður. 
Skráning í afgreiðslu íþróttamiðstöðvar eða með 
tölvupósti á daniel@vogar.is  og hægt að fá nánari 
upplýsingar á sömu stöðum. Siguratriðið verður 
endurflutt á kvölddagskrá. 

14:00 – 16:00 Knattspyrnuleikur í 2. deild karla: 
Þróttur Vogum – Leiknir F á Vogabæjarvelli.  
Frítt á völlinn í boði Stofnfisks, Vogaídýfu og Bláa 
lónsins. Hverfaleikar í hálfleik - vítaspyrnukeppni

14:30 Sirkus Íslands  
Mætir með glens, grín og ótrúleg sirkusbrögð ásamt 
loftfimleikasýningu

15:15 Fjársjóðsleit Sprota fyrir 8 ára og yngri 
Mæting við fánastöng í Aragerði. Sproti afhendir 
glaðning frá Landsbankanum

16:00 Karamelluflug 
Góa gefur karamellur



12:00 – 15:00 Myndlistarsýning í Álfagerði. 
Sjá dagskrá laugardags

12:00 – 16:00 (opið allan daginn) Ljósmyndasýning. 
Sjá dagskrá laugardags

13:00 – 16:00 Skólasafnið í Norðurkotsskóla á 
Kálfatjörn verður opið og þar verður skólasögu 
sveitarfélagsins gerð góð skil.  
Fyrrverandi nemendur segja frá skólagöngu sinni og fjallað 
er um aðbúnað barna. Útileikir fyrir börn og fullorðna. 
Á sama tíma verður Kálfatjarnarkirkja opin fyrir gesti og 
gangandi

13:00 – 16:00 Minja- og sögufélag 
Vatnsleysustrandar hverfur til fjórða áratugarins 
og glæðir Kirkjuhvol nýju lífi. Samkomuhúsið 
Kirkjuhvoll verður opið gestum og gangandi.  
Sagt verður frá sögu hússins í máli og myndum. Ýmislegt 
sem fannst við tiltektina verður til sýnis. Við föngum 
tíðarandann og bjóðum gestum að ganga inn í spennandi 
veröld Kirkjuhvols 

14:00 Fjölskyldudorgveiði.  
Öll börn verða að vera í fylgd með fullorðnum á bryggjunni. 
Þeir sem eiga björgunarvesti eru beðnir um að mæta í 
þeim. Verðlaun fyrir lengsta fiskinn og flesta fiska

14:30. Landhelgisgæslan heldur æfingu.  
Þyrla gæslunnar kemur á svæðið og æfir björgun úr 
sjó. Hugsanlega verður henni lent á svæðinu. Þessi 
dagskrárliður er með fyrirvara um að þyrlan verði ekki í 
viðhaldi eða í öðrum verkefnum

15:00 – 17:00  Vogasjóferðir bjóða upp á 
skemmtisiglingu frá höfninni ef veður leyfir. 
Lagt verður af stað kl. 15.00 og síðan á hálftíma fresti ef 
þátttaka er næg

20:00 Tónleikar í Tjarnarsal. Pálmi Gunnarsson 
mun leika á tónleikum Fjölskyldudaga 
sunnudagskvöldið 18. ágúst kl. 20.00 og verður 
hann með hljómsveit með sér.  
Á tónleikunum verða flutt lög af löngum og farsælum 
ferli Pálma og jafnvel mun hann segja einhverjar 
bransasögur. Pálma þarf vart að kynna fyrir Íslendingum 
hann hefur löngu stimplað sig inn sem þjóðareign og 
hefur sungið urmul vinsælla laga. Þar nægir að nefna 
Reyndu aftur, Íslenska konan, Þorparinn, Ó þú og hægt 
væri að halda lengi áfram. Ásamt Pálma, sem bæði 
syngur og leikur á bassa, spila hljóðfæraleikararnir Þórir 
Úlfarsson á píanó, Bjarni Freyr Ágústsson á gítar og Erik 
Qvick á trommur
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SUNNUDAGUR
1 5 .  á g ú s t
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Græna hverfið
Hverfadrottning:  

Kristín Erla Thorarenssen 
s: 869-3643

Suðurgata, Brekkugata, 
Hvammsdalur, Hvammsgata, 
Leirdalur, Fagridalur, Miðdalur, 
Heiðardalur, Lyngdalur og 
Iðndalur.

Vogagerði, Akurgerði, 
Aragerði, Hofgerði, Kirkjugerði, 
Heiðargerði, Ægisgata og 
Tjarnargata.

Vatnsleysuströndin, Hafnargata, 
Mýrargata, Marargata, Hólagata, 
Austurgata og Egilsgata

Hverfagangan mun hefjast á 
bílaplaninu við leikskólann 
Suðurvelli, mæting hjá öllum 
hverfum kl. 19:30.  

Lagt verður af stað kl. 19:40 

Gulir, rauðir og grænir:
mæting á bílaplaninu við 
leikskólann Suðurvelli.

Hverfaganga

Rauða hverfið
Hverfakóngur:  

Nökkvi Freyr Bergsson  
s: 780-8961

Gula hverfið
Hverfadrottning:  

Jórunn Fregn Víglundsdóttir 
s: 822-2248



Selhöfði ehf

. Ó.Ó Verktakar

Verslunin Vogum


