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Grafarvogsdagurinn, hverfishátíð 

Grafarvogsbúa, fer nú fram í 22. sinn 

laugardaginn 25.maí. Sem fyrr er 

markmið dagsins að sameina íbúa 

hverfisins og skapa vettvang til að 

hittast og gera sér glaðan dag.

Vel hefur tekist að virkja þann mikla 

mannauð sem býr í hverfinu og mun 

fjöldinn allur af einstaklingum, 

fyrirtækjum, og félögum leggja hönd 

á plóg við að gera dagskrá dagsins 

sem glæsilegasta.

Helstu dagskrársvæðin að þessu sinni 

verða í Egilshöll og Gylfaflöt þar sem 

verslunin Krumma og Landsnet bjóða 

til viðamikillar dagskrár.

Þá verða Jói Fel, Kruðerí Kaffitár og 

Ísbúðin Huppa með fjölbreytt tilboð.

Einnig verða Skemmtigarðurinn, 

Frístundamiðstöðin Gufunesbær,  

Bókasafnið í Spöng, Borgir, Gallerí 

Korpúlfstaðir  og Grafarvogslaug 

með frábæra dagskrá.

 Undirbúningur hátíðahaldanna er í 

höndum Miðgarðs, þjónustumiðstöðvar 

Grafarvogs og Kjalarness, en verkefnið 

er samstarfsverkefni fjölda félaga, 

fyrirtækja, einstaklinga og stofnana í 

Grafarvogi. Mikil vinna hefur verið lögð í 

dagskrárundirbúning og nú er komið 

að íbúum hverfisins að taka virkan þátt 

í því sem boðið verður upp á. Fjölmörg 

fyrirtæki í hverfinu styðja rausnarlega 

við bakið á verkefninu og eru þeim hér 

með færðar sérstakar þakkir fyrir þeirra 

framlag.

Gerum okkur glaðan dag á laugardaginn!

Grafarvogsdagurinn 2019       1

GRAFARVOGSDAGURINN 2019 / Kynningarrit 
Ritstjóri og ábyrgðarmaður /

Sara Ósk Rodriguez Svönudóttir /saraosk@reykjavik.is
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EGILSHÖLL /09:00-18:00 FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
GUFUNESBÆR /13:00-15:00

KruÐerí
kaffitárs /9:00-17:00

Grafarvogslaug /9:00-13:00

-Pylsur á varðeldi í Lundinum

-Hjólaþrautabraut

-Slakkline (jafnvægislína)

-Þrautabraut

-Ratleikur 

-Klifurveggur Hjálparsveitar skáta í Reykjavík

-Rathlaupafélagið Hekla verður með leiðsögn

-Frisbígolffélag Reykjavíkur verður með leiðsögn

-Petanque félagið verður með leiðsögn

-20% afsláttur  af súrdeigsbrauðum 

-Tveir fyrir einn af ekta frönskum makkarónum

10:00 - 16:00 -Ókeypis kökusneið á meðan birgðir endast

skemmtigardurinn /12:00-15:00-

Skautasvell

11:40 - 13:00 -Skautaball - frítt inn

Sambíó
13:00 -Fyrsta sýning  dagsins á 500 kr

MAnhattan
11:00 - 14:00

Skotfélag Reykjavíkur
12:00 - 14:00 -Gestir 15 ára og eldri fá að prófa 

  loftriffla og loftskammbyssur

SólbaÐsstofan Sælan
11:00 - 13:00 -Frítt í ljós (18 ára aldurstakmark) 

-Dúndur tilboð á öllum kremum

9:00 - 17:00

13:00 - 15:00

9:00 - 13:00 -Frítt kaffi fyrir gesti og Wipe-out braut fyrir
  börnin í lauginni

12:00 - 15:00 -Frítt í fótboltagolf og minigolf

-20% afsláttur af ýmsum vörum

world class
09:00 -Partý spinning

10:00 -Zumbafjör

-Gefins ís fyrir börnin

-Landsliðsfólk í keilu verður á staðnum og

  kennir réttu tökin fyrir þá sem eru í keilu 

-3 fyrir 2 á pizzum & sjeikum á Shake&pizza

-Blaðrarinn býr til blöðrufígúrur fyrir börnin

keiluhöllin
14:00 - 18:00
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GrafarvogKirkja /13:00

GYLFAFLÖT /13:00-16:00

SPÖNG /08:00-18:00

Borgir /13:00-16:00

KORPÚLFSSTAÐIR /12:00-16:00

B O R G I R

-Villi Vísindamaður stígur á svið um kl. 14:00 

-Ís í brauðformi með dýfu á 300 kr

-Lítill bragðarefur að eigin vali á 850 kr

-Allir sælkerasnúðar á aðeins 100 kr. í bakarí
  Jóa Fel í Spönginni

13:00 -#trashtag áskorun í samstarfi við
  Æskulýðsfélag Grafarvogskirkju

13:00 -Kirkjuselið í Spöng - Gæludýrablessun,
  Umsjón Sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir. 
  Öll gæludýr velkomin, ásamt eigendum 

13:30 - 15:30 -Pönnukökukaffi

12:00 - 16:00 -Gallerí Korpúlfsstaðir fagnar 8 ára
  starfsafmæli sínu

-Myndlist og hönnun beint frá býli

-Frábær afmælistilboð á völdum verkum

13:00 - 15:00 -Listasmiðja fyrir börnin

KRUMMA
13:00 - 16:00 -Andlitsmálning

-Jafvægisbretti frá GONGE

-Go-Kart braut þar sem hægt verður að
  prufukeyra hjól og GO-Kart bíla

-Pyslur og drykkir í boði fyrir svanga 

Menningarhús Spönginni – Borgarbókasafn 
13:00 - 15:00 -Sögustund

-Grímubúningafjör

-Litir, leikir og vorleg stemning með sápukúlum
  og krítum

ÍSBÚÐIN HUPPA
12:00 - 18:00

JÓI FEL
08:00 - 17:00

LANDSNET
13:00 - 16:00

14:00

-Kynning á starfsemi

-Skoðunarferð um búnaðinn

-Skoða stjórnstöðina

-Spilastöðvar og Veitingar



Allir sælkerasnúðar 
á aðeins 100 kr

í bakarí Jóa Fel í Spönginni*

*Tilboðið gildir laugardaginn 25.05.2019.
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EGILSHÖLL
09:00 - 18:00

Skotfélag Reykjavíkur
12:00 - 14:00 Gestir 15 ára og eldri fá 

að prófa loftriffla og 

loftskammbyssur

Skautasvell
11:40 - 13:00 Skautaball - frítt inn

Sambíó
13:00 Fyrsta sýning  dagsins á 

500 kr.

Dúndur tilboð á öllum

kremum

SólbaÐsstofan Sælan
11:00 - 13:00 Frítt í ljós (ATH 18 ára 

aldurstakmark)

world class
9:00 Partý spinning.

MAnhattan
11:00 - 14:00 20% afsláttur af ýmsum vörum

10:00 Zumbafjör.

keiluhöllin
14:00 - 18:00 Gefins ís fyrir börnin.

Landsliðsfólk í keilu verður á 

staðnum og kennir réttu tökin 

fyrir þá sem eru í keilu. 

3 fyrir 2 á pizzum & sjeikum á 

Shake&pizza.

Blaðrarinn býr til blöðrufígúrur 

fyrir börnin.

Egilshöll ætlar að vera með alls konar skemmtilegheit í boði fyrir alla fjölskylduna 

á Grafarvogsdaginn í ár. Mikið fjör verður í Keiluhöllinni, Skotfélag Reykjavíkur 

verður með opið hús sem og World Class. Sælan og Manhattan bíður ykkur 

velkomin og Sambíóin verða með tilboð á fyrstu sýningu. Það má því með sanni 

segja að það sé eitthvað að gera fyrir alla í Egilshöllinni á Grafarvogsdaginn.

12:00 - 15:00
12:00 - 15:00 Frítt í fótboltagolf og minigolf.

skemmtigardurinn-
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FrístundamiÐstöÐin 
Gufunesbær
13:00 - 15:00
Frístundamiðstöðin Gufunesbær býður upp á fjölbreytta og spennandi 

afþreyingu  á útisvæði við Gufunesbæ á Grafarvogsdaginn rétt eins og aðra 

daga. Við hvetjum því alla, unga sem aldna til þess að kíkja við því allir ættu að 

geta fundið sér eitthvað við sitt hæfi.

13:00 - 15:00 Pylsur á varðeldi í Lundinum

Hjólaþrautabraut

Slakkline (jafnvægislína)

Þrautabraut

Ratleikur 

Klifurveggur Hjálparsveitar skáta í Reykjavík

Rathlaupafélagið Hekla verður með leiðsögn

Frisbígolffélag Reykjavíkur verður með leiðsögn

Petanque félagið verður með leiðsögn

grafarvogslaug
09:00 - 13:00
Dagskrá hefst í Grafarvogslaug kl. 9:00 og verður gestum boðið upp á frítt kaffi. 

Fyrir þá sem eru yngri og sólgnir í hasar þá verður Wipe-out braut í lauginni fyrir 

börnin.

09:00 - 13:00 Frítt kaffi fyrir gesti og Wipe-out braut fyrir börnin í lauginni.
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B O R G I R

borgir
13:00 - 16:00
Korpúlfar, félag eldri borgara í Grafarvogi ætla að bjóða gestum og gangandi 

að líta við í félagsmiðstöðina Borgir, Spönginni 43. Þar verða félagsmenn með 

pönnukökukaffi. Einnig verður í boði gæludýrablessun í Kirkjuseli. Verið velkomin í 

Borgir og skemmtum okkur vel saman á Grafarvogsdaginn. 

13:00 Kirkjuselið í Spöng - Gæludýrablessun. Umsjón Sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir. Öll 

gæludýr velkomin, ásamt eigendum sínum. 

13:30 - 15:30 Pönnukökukaffi



KORPÚLFSSTAÐIR
12:00 - 16:00

12:00 - 16:00 Gallerí Korpúlfsstaðir fagnar 8 ára starfsafmæli sínu.

Myndlist og hönnun beint frá býli.

Frábær afmælistilboð á völdum verkum.

13:00 - 15:00 Listasmiðja fyrir börnin

Korpúlfsstaðir, stórbýlið við bæjarmörkin, hýsir vinnustofur listamanna SÍM sem 

vinna undir starfsheitinu KorpArt.  Þar er einnig starfandi Gallerí Korpúlfsstaðir, 

fallegt listgallerí, sem býður uppá úrval listmuna.  Galleríið hlaut 

Menningarverðlaun Grafarvogs, Máttarstólpann, árið 2016. Galleríið á átta ára 

starfsafmæli 27. maí og ætlum við að fagna því á Grafarvogsdaginn og bjóða 

upp á veitingar, frábær afmælistilboð og listasmiðju fyrir börnin.
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Við bjóðum þér 
fría kökusneið 
laugardaginn 
25.maí kl. 10-16 í 
bakaríinu & kaffihúsinu 
okkar Stórhöfða 17. 

Þín bíður kökuveisla á

af makkarónum og
2 fyrir 1
20% afsláttur
af súrdeigsbrauðum 
alla helgina 25.-26.maí. 

nGRAFARVOGSDEGINUM
n

KRUÐERÍ
KAFFITÁRS
09:00 - 17:00
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09:00 - 17:00 20% afsláttur  af súrdeigsbrauðum 

Tveir fyrir einn af ekta frönskum makkarónum

10:00 - 16:00 Ókeypis kökusneið á meðan birgðir endast.

grafarvogskirkja
13:00
13:00 #trashtag áskorun í samstarfi við  Æskulýðsfélag Grafarvogskirkju
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Gylfaflöt
13:00 - 16:00
 Í Gylfaflötinni verða fyrirtækin KRUMMA ehf. og Landsnet með frábæra 

fjölskylduskemmtun milli kl. 13 og 16. Fyrirtækin bjóða alla hjartanlega velkomna 

að fagna Grafarvogsdeginum með fjölbreyttri skemmtun, leik og veitingum. 

KRUMMA ehf. býður upp frábæra skemmtidagskrá að Gylfaflöt 7 milli kl. 13 og 16. 

Finndu barnið í þér og skelltu þér í snú snú, parís, ganga á stultum og margt 

fleira. Boðið verður upp á KAPLAkubbasmiðju, jafnvægisbretti, Go-Kart og fleira. 

KRUMMA

13:00 - 16:00 Andlitsmálning.

Jafnvægisbretti frá Gonge.

Go-Kart braut þar sem hægt verður að prufukeyra hjól og Go-Kart 
bíla sem KRUMMA ehf. flytur inn.

Pyslur og drykkir í boði fyrir svanga. 

Stjórnstöðin, Krumlan og Villi Vísindamaður…

Við hjá Landsneti tökum þátt í Grafarvogsdeginum og bjóðum íbúa og gesti 

velkomna í heimsókn til okkar laugardaginn 25.maí kl. 13.00 – 16.00.

Við tökum vel á móti ykkur, bjóðum ykkur að kynnast starfseminni okkar, skoða 

búnaðinn, kíkja í stjórnstöðina, taka þátt í spennandi spilastöðvum, hitta Villa 

Vísindamann sem stígur á svið um 14.00 og smella á ykkur hjálmi og gerast 

línumaður um stund í spennandi ferð í Krumlunni sem er nýjast tækið okkar.

Boðið verður upp á ljúfar veitingar í portinu. Kíkið á okkur og upplifið rafmagnaða 

framtíð. Hlökkum til að sjá ykkur.

LANDSNET



Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Við hjá Landsneti tökum þátt í Grafarvogsdeginum 
og bjóðum íbúa og gesti velkomna í heimsókn til 
okkar laugardaginn 25. maí kl. 13.00 – 16.00.

Við tökum vel á móti ykkur, bjóðum ykkur að kynnast 
starfseminni okkar, skoða búnaðinn, kíkja í stjórnstöðina, 
taka þátt í spennandi spilastöðvum, hitta Villa Vísindamann, 

smella á ykkur hjálmi og gerast línumenn um stund í 
spennandi ferð í Krumlunni. Boðið verður upp á ljúfar 
veitingar í portinu hjá okkur. Kíkið á okkur og upplifið 
rafmagnaða framtíð.
 
Villi Vísindamaður stígur á svið klukkan 14.00. 
Hlökkum til að sjá ykkur!

VIÐ BJÓÐUM RAFMAGNAÐA FRAMTÍÐ

KRUMMA ehf. býður alla gesti
hjartanlega velkomna á opið hús
á Grafarvogsdaginn frá kl. 13:00 - 16:00
en þar verður nóg um að vera fyrir stóra
sem smáa.
Finnum barnið í okkur með leikjum eins og snú snú, 
parís, ganga á stultum o.s.frv. Sett verður upp Go-Kart 
braut þar sem hægt er að prufukeyra hjól & Go-Kart 
bíla sem KRUMMA ehf. flytur inn. Boðið verður upp á 
andlitsmálningu ásamt því inní verslun KRUMMA ehf. 
Gestir fá að spreyta sig á jafnvægisbrettum frá 
GONGE, ásamt því að boðið verður upp á pylsur og 
drykki til að seðja hungrið. 

Opið hús
frá

13:00 - 16:00
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SPÖNGIN
08:00 - 18:00

Menningarhúsið Spönginni verður opið á Grafarvogsdaginn milli kl. 12 og 16 en 

ætlar starfsfólk að bjóða upp á ýmiskomar skemmtun milli kl. 13 og 15. Endilega 

komið við og gerið ykkur glaðan dag. 

Menningarhús Spönginni – BorgarbókaSafn 

13:00 - 15:00 Sögustund.

Grímubúningafjör.

Litir, leikir og vorleg stemning með sápukúlum og krítum.

12:00 - 18:00 Ís í brauðformi með dýfu á 300 kr.

Lítill bragðarefur að eigin vali á 850kr.

ÍSBÚDIN HUPPA-

08:00 - 17:00 Allir sælkerasnúðar á aðeins 100 kr. í bakarí Jóa Fel í Spönginni.

JÓI FEL





Þjónustumiðstöð
Grafarvogs og Kjalarness

2019
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