
	   Föstudagurinn 11. júlí.	  	  
19:00- Kjötsúpa í boði á eftirfarandi heimilum á meðan birgðir endast. 
            Binni og Fanney, Bakkahvammi 4 (græna og appelsínugula hverfið.) 
            Fanney og Viðar, Brekkuhvammi 8 (græna og appelsínugula hverfið.) 
            Sigga Árna og Didda, Sunnubraut 23 (bláa og rauða hverfið.) 
            Edda Tryggvadóttir, Dalbraut 10 (bláa og rauða hverfið. ) 
19:00- MS í Búðardal: Hátíðarstemming verður í tilefni af 50 ára starfsafmæli 
            MS Búðardal. Kynning verður á framleiðsluvörum MS ásamt 
           skemmtilegri afþreyingu  
 
22:00- Fjölskyldutónleikar við Leifsbúð. Heimahljómsveitin B4 heldur uppi 
            stuðinu. 

Laugardagurinn 12. júlí. 

20:30 Við Dalabúð: Kvöldvaka   
          Fram koma Hlynur Ben, Árný Björk Brynjólfsdóttir, Guðrún Birta 
          Gunnarsdóttir og fleiri. 	  

15:00: KM þjónustan   
           Annað kassabílarallý KM-þjónustunnar verður haldið á bæjarhátíðinni. 
           Ekkert aldurstakmark er í keppninni. Foreldrar, afar og ömmur eru 
           sérstaklega hvött til að aðstoða unga ökuþóra með þátttöku og smíðar. 
           Skráning fer fram hjá Hirti í síma 868-2884, síðasti skráninga dagur er  
           11. júlí.     

10:30. Við Dalabúð: Skoppa og Skrítla mæta á svæðið og skemmta börnum 
           jafnt sem fullorðnum. 	  

13:00- Vestfjarðarvíkingurinn. Trukkadráttur við Leifsbúð 

17:00 Vestfjarðarvíkingurinn. Steinatök við Dalabúð  

09:00-11:00 Morgunmatur í Dalabúð í boði Samkaups, Brauðvals, Erpsstaða, 
           Vífilfells, Sölufélag garðyrkjumanna og MS, meðan birgðir endast. 

14:00  Miðbærinn 
           Félag sauðfjárbænda í Dölum í samstarfi við LS og meistarafélag 
           kjötiðnaðarmanna verður á svæðinu með grillvagninn að kynna lambakjöt. 
           Fornbíla- og traktorasýning upplýsingar hjá Sigurði, siggi@budardalur.is 
           Sölutjöld 
           Markaður/Skottsala. Þar sem þú selur beint úr bílnum. Skráning á netfang  
            bjargeys@simnet.is  

23:00 Dansleikur í Dalabúð með Hlyni Ben og Gleðisprengjunni. 16. ára 
            aldurstakmark og 2.500. kr inn, enginn posi á staðnum.  11:00-13:00. Pizza hlaðborð í Dalakoti 1500. kr 	  

Samkaup: Ljósmyndasýning, ljósmyndir eftir Björn A. Einarsson/Toni.  

 

14:00 DalaTravel stendur fyrir Búðardalsgöngu.  Gengið verður um Búðardal 
          Þar sem fræðst verður um söga, menningu og örnefni og stoppað við á 
          áhugaverðum stöðum. 
          Verð: 2500 á mann, sérstakt kynningarverð 
          Vinsamlegast pantið hjá Jónínu í síma 869-1402 eða í tölvupósti 
           á dalatravel@dalatravel.is 

Sunnudagurinn 13. júlí. 

Laugardagurinn 12. júlí. 

12:00-20:00 Blómalindin: súpuhlaðborð Sjávarréttasúpa, brauð og sallad þar 
          sem hver og einn velur fyrir sig. Fellsendi gallerý samsýning á verkum. 
íbúa. 
 
 

15:00 Silfurtún: Myndlistasýning verk eftir Arndísi Þórðardóttur. 

15:00 Leifsbúð: Ljósmyndasýningin Dalalíf eftir  Kristján E. Karlsson 
          11. júlí til 31. júlí. Formleg opnun á ljósmyndasýningunni. 


