KJÖTSÚPUHÁTÍÐIN
Á HVOLSVELLI

- GEYMIÐ BÆKLINGINN -

RANGÁRÞING EYSTRA

2019

30.ÁGÚST-1.SEPTEMBER

Icelandic meat soup

Tilboð gildir dagana 30. ágúst - 1. september 2019

0,5 lítra Pepsi eðaOpnunartímar
Pepsi Max í dós fylgir með
N1 Hvolsvöllur
Sími: 487 8197
Mán.- sun. 08:00-21:00

Ljósakvöld í Múlakoti
Ljósakvöld verður haldið í Múlakoti laugardagskvöldið 7. september og hefst
kl.19.30. Það er Vinafélag Múlakots sem stendur fyrir hátíðinni sem er haldin í
fjórða skiptið í ár. Tilgangurinn með Ljósakvöldi er að gleðjast saman með góðu
fólki í fallegu umhverfi og njóta garðsins sem hefur verið fallegri í sumar en um
langt árabil.
Dagskráin verður með föstu sniði, ræðumaður verður Ingibjörg Pálmadóttir,
fyrrum ráðherra. Grétar Geirsson á Áshóli leikur á harmonikku, veitingar góðar
og þjóðlegar, kaffi og ástarpungar. Aðgangseyrir aðeins kr. 1.000.- sem rennur
óskipt til framkvæmda í Múlakoti. Ókeypis fyrir börn yngri en 12 ára.
Munið að klæða ykkur samkvæmt veðri.

Uppskeruhátíð lestrarhesta
Í ár mun Héraðsbókasafnið aftur halda uppskeruhátíð fyrir þátttakendur í
sumarlestri bókasafnsins í upphafi Kjötsúpuhátíðarinnar á Hvolsvelli. Í fyrra
skiluðu 23 krakkar inn vegabréfi og var þeim boðið í Slímpartý á bókasafninu.
Slímpartýið heppnaðist mjög vel, sumir kunnu að búa til slím en aðrir fengu
kennslu og aðstoð. Með matarlit var slímið litað í öllum regnbogans litum,
ýmiskonar skrauti og glimmeri bætt í og að lokum fóru krakkarnir heim með
sitt eigið einstaka slím. Eftir partýið var svo einn heppinn þátttakandi dregin
út og fékk bókagjöf frá bókasafninu.
Mikil leynd ríkir yfir uppskeruhátíðinni í ár en við hvetjum alla lestrarhesta til að
mæta og fagna með okkur.
Uppskeruhátíð sumarlestursins er á dagskrá Kjötsúpuhátíðarinnar á föstudaginn 30. ágúst frá 15:00 -17:00.

S Ú P U R Ö LT I Ð
Í ár hafa sex staðir staðfest þátttöku og ætla að
bjóða uppá súpu, föstudagskvöldið 30. ágúst.
Súpuröltið hefst klukkan 19:00

Súpustaðir á Hvolsvelli
Gilsbakki 3
Hvolstún
Southcoast Adventures, Ormsvelli 19 - opið 19:00-22:00
Tjaldstæðið Hvolsvelli
Öldugerði 3
Súpustaðir í sveitasælunni
Stór-mörk III

Fylgist með breytingum á facebook síðu Kjötsúpunnar

Okkur er annt um umhverfið og hvetjum fólk til að fjölnýta
skálar og skeiðar eða koma með fjölnota áhöld að heiman.

Skreytingakeppnin
Skreytingar íbúa hafa sett skemmtilegan svip á Kjötsúpuhátíðina og verður
engin undantekning þar á þetta árið, enda vegleg verðlaun í boði fyrir bestu
skreytinguna.
Eins og fyrri ár verður það dómnefnd frá Rangárþingi ytra sem dæmir í skreytingakeppninni, líkt og við gerum fyrir þau á Töðugjöldum.
Glæsilegt grill frá Húsasmiðjunni er í verðlaun fyrir best skreytta húsið.
Einnig verða veitt verðlaun fyrir frumlegustu skreytinguna og best skreyttu
götuna.

DAG S K R Á K J ÖT S Ú P U H ÁT Í ÐA R
Föstudagur 30.ágúst
12:00 Kjötsúpa í Vélsmiðjunni Magna
15:00 - 17:00 Uppskeruhátíð sumarlesturs á Héraðsbókasafni
		
Rangæinga
16:00 Kennsla í grunnatriðum frisbígolfs við íþróttamiðstöðina
16:45 Skráning á Frisbígolfmótið
17:00 Frisbígolfmót Kjötsúpuhátíðarinnar 2019 ásamt
verðlaunaafhendingu
19:00 Súpurölt
Laugardagur 31.ágúst
10:00 Naflahlaupið hefst við Midgard
12:00 Dagskrá hefst á súpu við Búvöruverslun SS, Ormsvelli 4
Dagskráin færist yfir á Miðbæjartúnið.
Ljósmyndasýning 860+, tækjasýning og hressingastopp í
Sveitabúðinni
13:30 - 17:00 Hátíðardagskrá á Miðbæjartúninu
- Sveitalistamaður Rangárþings eystra 2019
- Kómedíuleikhúsið sýnir Dimmalimm
- Umhverfisverðlaun 2019
- Pop-Up verslun í litla salnum í Hvolnum. Skvísubúðin, Salka og Útgerðin
Vestmannaeyjum - opið frá 12:00-17:00
- Þátttakendur í Upplestrarkeppninni lesa ljóð
- Valborg Ólafsdóttir tekur lagið
- Skreytingaverðlaun
- BMX Brós sýna listir sínar á BMX hjólum á bílastæðinu við bankann
- Vatnaknattleikurinn sívinsæli á Miðbæjartúninu
- Verðlaun fyrir Furðukökukeppni Kjötsúpunnar
- Allt í Einu sjá um barna og fjölskylduball á útisviðinu
- Veltibíllinn verður á svæðinu

DAG S K R Á K J ÖT S Ú P U H ÁT Í ÐA R
Laugardagur 31.ágúst
- Markaðstjaldið verður opið
- Hestvagn rúntar með gesti um svæðið milli 12:30-14:30
- Teyjutrampolín
- Kynnar á Kjötsúpuhátíðinni verða Dagur Ágústsson og Sæbjörg Eva
Hlynsdóttir
- Boðið upp á súpu á Kötlu Mathúsi í Lava Centre
21:30 Brenna og brekkusöngur við Lava
Arnar Gauti og Stefán Jón sjá um að trylla lýðinn.
Glæsileg flugeldasýning í lok dagskrár á vegum Björgunarsveitarinnar
Dagrenningar.
23:30 Kjötsúpuballið í Hvolnum!
Hljómsveitin Allt í Einu leikur fyrir dansi, Tinu Turner Show og fleiri góðir
gestir.
Sunnudagur 1.september
10:00 Söguganga með Ísólfi Gylfa, hefst við Hvolinn
12:00 - 16:00 Fata- og leikfangaskiptimarkaður í Smáratúni
		
Clothes and toy swapping
Á markaðnum getur fólk komið með föt og leikföng sem það vill ekki nota
lengur og/eða fundið sér eitthvað fallegt og skemmtilegt til að fara með
heim.
15:30 Harmonikkufélag Rangæinga spilar á Kirkjuhvoli

Halló Apple Pay

Það tekur aðeins örfáar mínútur að koma
í viðskipti í gegnum Landsbankaappið.

Frisbígolfmót 2019
Föstudaginn 30.ágúst

Mótið hefst kl.17:00 föstudaginn 30.ágúst á frisbígolfvellinum við íþróttahúsið.
Skráning milli kl.16:45 og 17:00 á staðnum.
Boðið verður upp á kennslu í grunnatriðum frisbígolfs frá
16:00 - 16:45
Keppt verður í barna-, kvenna- og karlaflokki.

Hjarðartúnsmót 2019
Laugardaginn 31.ágúst

Dagskrá/kl.10:00
Pollaflokkur
Barnaflokkur - undankeppni og úrslit
Unglingaflokkur - undankeppni og úrslit
Smalakeppni

Dagskrá/kl.14:00
Tölt T7 minna vanir - undankeppni og úrslit
Tölt T7 meira vanir - undankeppni og úrslit
Skeið 100m
Boðið verður upp á alíslenska kjötsúpu á
meðan á mótinu stendur.
Skráning á staðnum eða á netfangið:
kristin@tennur.is

Kjötsúpuhátíð
í L AVA c e n t r e !
LAVAcentre
25% afsláttur á sýninguna þessa helgi ef
bókað er á netinu með afsláttarkóðanum
KJOTSUPA: www.lavacentre.is
Sjáumst á brennu og brekkusöng við LAVA!
Arnar Gauti og Stefán Jón stýra fjöldasöng.

Katla restaurant
Brunch hlaðborð frá 10-15 laugardag og sunnudag.
Enski boltinn í beinni alla helgina.
Súpa í boði fyrir gesti og gangandi á laugardeginum kl. 14-16.
Happy hour á barnum allan laugardaginn.
Barinn opinn á brekkusöngnum.

Rammagerðin og 66° Norður
20% auka afsláttur af Icelandica lopapeysum
20% afsláttur af 66°Norður húfukollum í verslun
Minnum á útsölumarkað 66°Norður í LAVAcentre!

Naflahlaupið 2019
Laugardaginn 31.ágúst

Hefst kl.10 við Midgard Base Camp 31.ágúst
Vegalengdir eru 14 km, 7km hlaup og ganga og 800m ganga fyrir börn.
Þáttökugjald er 3500 kr. og innifalið í því er bolur Naflahlaupsins (auka bolur
kostar 3500). Börn hlaupa frítt.
Skráningagjöld renna óskipt til fjölskyldu Ólafar Bjarnadóttur.
Skráning og sala á bolum fer fram í Vínbúðinni Hellu og Midgard Base Camp á
Hvolsvelli 30.ágúst. Frekari upplýsingar veitir Jón Gísli í síma 864-2288
Fylgist með nýjustu upplýsingum á facebook síðu hlaupsins - Naflahlaup 2019
Styrktaraðilar: Hótel Fljótshlíð - Hótel Rangá - Midgard - Hótel Stracta - Reykjagarður - Arionbanki - Landsbankinn
Galleri Pizza - Coca-Cola

Furðukökukeppni 2019
Laugardaginn 31.ágúst

Haldin verður Furðukökukeppni á Kjötsúpuhátíðinni laugardaginn 31. ágúst.
Skila þarf inn uppskrift og köku í kökutjaldið á Miðbæjartúninu þennan sama
laugardag milli 11:30 og 12:00.
Kökurnar verða til sýnis í tjaldinu yfir daginn en menningarnefnd sér svo um
að dæma kökurnar eftir útliti, bragði og furðuleika.
Verðlaun verða veitt í lok hátíðardagskrár.
Hvetjum alla aldurshópa til að taka þátt!

		

Gleðilega
kjötsúpuhátíð
Hvolsvöllur!

Allt
fyrir

súpuna

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

KJÖTSÚPUBALLIÐ
Laugardagskvöldið
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Fram koma:
Hljómsveitin Allt í Einu!
Tina Turner Powershow! Local gestir!
Praktísk atriði:
Tina Turner mætir á svið um 01:00!
Húsið opnar klukkan 23:00 (mætum snemma)
20 ára aldurstakmark!
Engin veitingasala verður á staðnum. Gestir koma með eigin veigar.
ATH. GLERUMBÚÐIR ERU STRANGLEGA BANNAÐAR!!!
Aðgangur kostar litlar 3.500,- kr.
Posi er á staðnum en við mælum með cash, þá gengur röðin miklu
hraðar.

Gæði - alla leið!
ÍSLENSKA SVEITIN OG SS - FYRIR ÞIG

ÁRNASYNIR

Stefán Geirsson og Silja Rún
Kjartansdóttir í Gerðum
eru hluti þeirra 900 bænda
sem eiga SS.

Oddur Árnason
KJÖTMEISTARI ÍSLANDS 2018

„Til að skapa afbragðs SS kjötvörur þá eru
gæði hráefnisins og uppruni lykilatriði.
Vönduð vinnubrögð góðra bænda ásamt
réttri meðhöndlun tryggja að kjötvörur frá
SS skila gæðum alla leið á diskinn þinn.“

Hátíðarsvæðið

Kjötsúpuhátíð verður að vanda haldin miðsvæðis á Hvolsvelli. Hátíðardagskráin fer fram á miðbæjartúninu, við Hvolinn. Brennan verður á túninu fyrir
aftan LAVA. Kjötsúpuballið verður svo haldið í félagsheimilinu Hvolnum.

Sundlaug og líkamsrækt
Opnunartími

Föstudag: 06:00 - 21:00
Laugardag: 10:00 - 19:00
Sunnudag: 10:00 - 19:00

Taktu Sjónvarp Símans
Premium með í fríið
Fáðu 4K myndlykill sem tengist þráðlaust á farsímaneti Símans
og horfðu á Sjónvarp Símans Premium þegar þér hentar.
Þú getur meira með Símanum

