
HEIM Í BÚÐARDAL 2022 - DAGSKRÁ 
 

 Fimmtudagurinn 30. júní 
21:00 – 23:00 Gummi Sveinn spilar á Vínlandssetrinu. Frábært tækifæri til að hita upp fyrir 

helgina! 

 Föstudagurinn 1. júlí 
14:00 – 17:00 Sýningin Sé (að Nýp) eftir Brák Jónsdóttur er opin að Nýp á Skarðsströnd. 

12:00 – 19:00 „Happy hour“ á Hótel Laugum í Sælingsdal. Bjór og léttvín á 1.000 kr.- 

16:30 – 18:00 KM þjónustan býður upp á grillaðar pylsur á planinu við Vesturbraut 20. 

18:00 – 19:45 Karnival-stemming niðri við Vínlandssetur. Tónlistin ómar, leikir og fjör. Félagar í 
Leikklúbbi Laxdæla kíkja á svæðið. Spörum ekki glimmer og aðra gleði. Opið á 
Vínlandssetrinu fyrir drykki. 

20:00 – 22:00  Lifandi tónlist á Hótel Laugum í Sælingsdal. Guðsteinn og Birta spila fyrir gesti. 

20:00 Sóli Hólm: Loksins eftirhermur. Uppistand í Dalabúð. Miðasala kl.17-18 í Dalabúð 
og við hurðina fyrir viðburð. Miðaverð 5.500 kr.- 

 Laugardagurinn 2. júlí 
10:00 – 16:00 Opið á Eiríksstöðum. Hægt að skoða svæðið eða kaupa leiðsögn, hægt að fá að 

grilla brauð yfir eldi og drekka í sig sögulegt umhverfi staðarins. 

11:00 – 13:00 Vestfjarðavíkingurinn 2022 niðri við Vínlandssetur - Uxaganga og Bóndaganga 

12:00 – 19:00 „Happy hour“ á Hótel Laugum í Sælingsdal. Bjór og léttvín á 1.000 kr.- 

13:00 Dalamaður ársins 2022 tilkynntur við anddyri á Stjórnsýsluhúsi Dalabyggðar að 
Miðbraut 11. 

13:30  Undrabrautin.  
Íþróttafélagið Undri verður með keppni í undarlegum íþróttagreinum í 
Undrabrautinni á íþróttavellinum í dalnum. Verðlaun fyrir efstu þrjá, skráning á 
staðnum. 

14:00 – 16:00  Lifandi tónlist á Hótel Laugum í Sælingsdal. Guðsteinn og Birta spila fyrir gesti. 

15:30 Froðurennibraut.  
Slökkviliðið verður með froðurennibraut í brekkunni fyrir neðan MS. 

17:00 Miðaldaskylmingar á flötinni neðan við Vínlandssetur. Atli og Bjarni, 
leiðsögumenn og bardagakappar á Eiríksstöðum kenna bardagatækni miðalda. 
Takmarkaður þátttakendafjöldi, en öllum velkomið að fylgjast með. Skráning á 
eiriksstadir@eiriksstadir.is, þátttaka kostar 1000 kr.- 

17:00 „Það varst þú sem vantaði“ Bréf Lilju Magnúsdóttur til dóttur sinnar. Kynning og 
hlustun á tónverkið „Elsku Borga mín“ eftir Atla Ingólfsson á Vínlandssetrinu í 
Búðardal. 

20:00 – 23:00 „Happy hour“ á Vínlandssetri. 

23:30 – 03:00 Stjórnin og Herra Hnetusmjör - Sveitaball í Dalabúð. 18 ára aldurstakmark. 
Forsala í Dalabúð kl. 17-18 bæði 1. og 2. júlí. Miðaverð í forsölu 5.990 kr.-  
Einnig hægt að kaupa miða á staðnum. Miðaverð við inngang 6.500 kr.- 

 Sunnudagurinn 3. júlí 
10:00 – 12:00 Listasmiðja fyrir börn á öllum aldri í Dalíu, Miðbraut 15. Leiðbeinandi: Unnur 

Mjöll S. Leifsdóttir. Listasmiðjan er í boði Dalíu. 

12:00 – 15:00 Andlitsmálning í boði Dalíu fyrir börn við eða inni í Dalíu (fer eftir veðri), 
Miðbraut 15. 

12:00 – 15:00 Loftboltar á íþróttavellinum í dalnum. 

12:00 – 19:00 „Happy hour“ á Hótel Laugum í Sælingsdal. Bjór og léttvín á 1.000 kr.- 

14:00 – 17:00 Kaffihlaðborð í Árbliki. Ljúffengt bakkelsi og drykkir. 2.000 kr. fyrir fullorðna, 6-12 
ára 1.000 kr. Frítt fyrir yngri en 6 ára. 

15:00 – 17:00 Listasmiðja fyrir börn á öllum aldri í Dalíu, Miðbraut 15. Leiðbeinandi: Unnur 
Mjöll S. Leifsdóttir. Listasmiðjan er í boði Dalíu. 

17:00 Miðaldaskylmingar á flötinni neðan við Vínlandssetur. Atli og Bjarni, 
leiðsögumenn og bardagakappar á Eiríksstöðum kenna bardagatækni miðalda. 
Takmarkaður þátttakendafjöldi, en öllum velkomið að fylgjast með. Skráning á 
eiriksstadir@eiriksstadir.is, þátttaka kostar 1000 kr.- 
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Sælingsdalslaug: Opið frá kl. 12:00 til 18:00 alla helgina. 

Dalakot að Dalbraut 2: Opið á veitingastaðnum alla helgina frá kl. 12:00 til 21:00 

Vogur á Fellsströnd: Opið alla helgina, hægt að panta gistingu og/eða mat. Á Vogi er einnig sýningin 

Rokk á Flakki, en þar sýnir Bjarni Þór stórar myndir af stórmennum úr rokkinu. 

Dalahestar: Hægt að bóka reiðtúr eða samverustund með hestunum. 

Sælureiturinn Árblik: Opið alla helgina frá kl. 12:00 til 21:00. Léttar veitingar, kaffihús og tjaldsvæði. 

Rjómabúið Erpsstöðum: Opið alla helgina frá kl. 11:00 til 18:00. Ís, skyr og fleira beint frá býli. 

Leiksvæði fyrir börnin. 

Dalía að Miðbraut 15 (gamli Búnaðarbankinn): Dalaostar MS og vörur frá Erpsstöðum að smakka og 

kaupa frá kl. 11:00 til 17:00 á laugardeginum og kl. 17:00 til 19:00 á sunnudeginum. Vídeoverk eftir 

Alessa Brossmer á stórum skjá í Dalíu frá kl. 14:00 til 17:00. Candyfloss til sölu á sunnudeginum. 

Dýragarðurinn á Hólum: Opið alla helgina frá 11:00 til 16:00. Gaman að eiga notalega stund með 

dýrunum. 

Handverkshópurinn Bolli að Vesturbraut 12: Opið alla helgina frá kl. 10:00 til 18:00. Alvöru íslenskt 

handverk úr Dölunum. 

Blómalindin að Vesturbraut 6: Opið frá kl. 11:00 til 16:00 alla helgina. Kaffi og fallegar gjafavörur. 

Í leiðinni að Vesturbraut 12: Markaðurinn er opinn alla helgina frá kl. 10:30 til 21:00. Allskonar 

skemmtilegar vörur og nýr kvenfatnaður. Sjón er sögu ríkari.  

Krambúðin opin alla daga frá kl. 08:00 til 21:00. 15 ára afmæli verslunarinnar! Aukatilboð á grillkjöti 

og drykkjum ásamt 20% afslætti af bakkelsi yfir helgina. Í búðinni er einnig hægt að nálgast skraut í 

öllum litum. Tveir heppnir sem versla í Krambúðinni Búðardal yfir helgina eiga von á að fá að gjöf 

20.000 kr.- gjafainneign í Samkaup-appinu. 

Hótel Laugar Sælingsdal: Opið alla helgina. „Happy hour“ alla dagana frá kl. 12:00 til 19:00. Allur bjór 

og léttvín aðeins 1.000! Súpa dagsins með brauði frá kl. 12:00 til 17:00 aðeins 1.950 kr. Ívar Örn 

býður 20% afslátt af öllum heilsu-/dekurmeðferðum alla helgina en panta þarf tíma í síma: 770-3773. 

Kaffi, kökur og íspinnar til sölu. A la carte matseðill á veitingastaðnum á föstudagskvöldinu. Athugið 

að panta þarf borð í síma: 888-6207. 

Vínlandssetur: Opið frá kl. 12:00 til 18:00 fyrir utan viðburði. Kaffi, kökur og léttar veitingar. 

Upplýsingar um tjaldsvæði í Dalabyggð má finna á www.tjalda.is og upplýsingar um gistingu í 

Dalabyggð má m.a. finna á www.west.is 

Nr 4 Umhverfing: Sýning á inni- og útiverkum, opin frá 2. júlí. Yfir 120 listamenn sýna verk sín víða í 

Dölum, á Ströndum og Vestfjörðum. Hægt er að kynna sér listamenn sem taka þátt og einnig nálgast 

leiðarkort sem vísar veginn að verkunum hjá Sælureitnum Árbliki á opnunartíma (sjá hér ofar) og 

með QR kóðanum hér fyrir neðan. 

SKREYTINGAR verða eins og síðustu ár: 

Grænn      og/eða appelsínugulur      sunnan megin í þorpinu. 

Rauður      og/eða blár      norðan megin í þorpinu. 

Gulur      og/eða fjólublár      í dreifbýlinu! 


