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Sogn
Sala á ungnautakjöti
SG textíl
Vinnustofa við Flekkudalsveg 19a
Gallerí NaNa
Flekkudalsvegi 18
Gallerí Sól
Eyrum 9, Eilífsdal
Félagsgarður
Hoppukastali
Félagsgarður
Markaður

Laugardaginn 17. júlí verður Kjósin opnuð
fyrir gestum og gangandi undir kjörorðinu
„Kátt í Kjós“.
Fjölmargir áhugaverðir staðir verða opnir og
bjóða gesti þar velkomna.
Láttu sjá þig!

Félagsgarður
Trjásala
Félagsgarður
Kaffihlaðborð Kvenfélagsins
Meðalfellsvatn
Frítt að veiða
Félagsgarður
Blöðrudýr, Lalli töframaður
Félagsgarður
Skemmtun, Lalli töframaður

14:00-18:00

Háls
Sérverslun með nautakjöt

14:30-16:30

Rúlluskreytingakeppni

Nánari upplýsingar:
www.kjos.is

Samansafnið
Kiðafelli
Opið 12 - 16

Á safninu kennir ýmissa muna og enginn kemur þar án þess að
láta koma sér verulega á óvart. Þá er skipulag og uppstilling
muna með þeim hætti að safnið á sér ekkert líkt, svo vitnað sé í
gesti. Sjón er sögu ríkari og allir velkomnir, án aðgangseyris.

Kaffi Kjós
Við Meðalfellsvatn
Opið 11 - 22

Þjónustumiðstöð í suðurhlíð Meðalfells þar sem lögð er áhersla
á að fólk geti notið veitinga í heimilislegu andrúmslofti.
www.kaffikjos.is
Kaffi Kjós

SG textíl
Flekkudalsvegi 19a
Opið 12 - 17

Sigga á Bakka opnar vinnustofuna sína í tilefni dagsins að
Flekkudalsvegi 19a við Sandsá. Til sölu eru handunnar vörur úr
meðal annars ull og silki. Einnig framleiðir Sigga slár og fleira
úr forsoðinni ull. www. sgtextil.is

Gallerí NaNa
Flekkudalsvegi 18
Opið 12 - 17

Í Gallerí NaNa eru glæsilegar handgerðar leðurtöskur skreyttar
með fiskiroði og skinni ásamt fylgihlutum til sýnis og sölu.
www.nana.is

Trjásala
Við Félagsgarð
Opið 13 - 17

Kata og Bjössi frá Kiðafelli 3 verða með til sölu við Félagsgarð
hinar ýmsu tegundir af trjáplöntum, runnum og fjölæringum.

Gallerí Sól
Eyrum 9, Eilífsdal
Opið 12 - 17

Sjöfn Ólafsdóttir hefur hannað ævintýraheim úr keramiki.
Hún er með vinnustofu sína í sumarbústaðahverfinu við
Eilífsdal, Eyrum 9.

Félagsgarður
Sveitamarkaður
Opið 12 - 17

Sveitamarkaður og kynning á ýmsum framleiðsluvörum. Meðal
þess sem er í boði er prjónavara, handverk, listmunir og fleira.

Félagsgarður
Kaffi kvenfélagsins
Opið 13- 17

Kvenfélag Kjósarhrepps verður í Félagsgarði með sitt alþekkta,
alvöru kaffihlaðborð. Allur ágóði rennur til styrktar góðum
málefnum.

Háls
Sérverslun með nautakjöt
Opið 14 - 18

Á Hálsi er rekin sérverslun með nautakjöt. Þar fæst 100%
grasfóðrað nautakjöt af Galloway kyni. Þar er boðið upp á allt
frá grönum að hala, þ.e. allir vöðvar af skepnunni í öllum sínum
fjölbreytileika.

Sogn
Sala á ungnautakjöti
Opið 12 - 18

Á Sogni verđur til sölu ungnautakjöt af holdagripum og ýmsar
vörur unnar ùr ungnautakjöti. Glóðheitir kolagrillaðir 160gr
hamborgarar af grillinu.

Meðalfellsvatn
Frítt að veiða
Opið 13 - 18

Hökklar ehf, sem er leigutaki vatnasvæðis Laxár, býður frítt í
veiði í Meðalfellsvatni á milli kl. 13 og 18. Þeir sem vilja nýta
sér það geta kynnt sér upplýsingar um vatnið á veidikortid.is.

Félagsgarður
Blöðrudýr
Opið 13 – 13:40

Lalli töframaður töfrar fram blöðrudýr fyrir börnin.

Félagsgarður
Lalli töframaður
Opið 13:45 – 14:15

Lalli töframaður með hressandi skemmtun fyrir alla
fjölskylduna.

Félagsgarður
Hoppukastali
Opið 12 - 17

Hoppukastali fyrir börnin á túninu við Félagsgarð.

Rúlluskreytingakeppni
Nánar auglýst síðar
Opið 14:30 – 16:30

Ef veður leyfir þá mun hin vinsæla rúlluskreytingakeppni vera
haldin á Kátt í Kjós. Staðsetning mun vera auglýst þegar nær
dregur. Fylgist með á www.kjos.is.
Hver þátttakandi skráir sig við komu og fær eina rúllu til að
skreyta að eigin vild. Þátttakendur fá málningarsprey á staðnum.
Vinsamlegast hugið að hlifðarfatnaði, erfitt getur verið að ná
spreyi úr fötum.

