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Kynningarblað 
Þjóðhátíð í Eyjum, Ein með öll, 
Mýrarboltinn og Innipúkinn

Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19 í Kópavogi.  
Sími 585 4000 www.uu.is Facebook

Kynntu þér haustferðir á uu.is

Njóttu sólarinnar í haust á Spáni, Kanaríeyjum 
eða Tyrklandi. Þú getur fræðst um áfanga-

staðina á uu.is, og skráð þig í netklúbb Úrvals 
Útsýnar til að fá að vita um ný tilboð og ferðir 

áður en þau eru auglýst. 

* Verð eru á mann miðað við tvo fullorðna  
og tvö börn nema annað sé tekið fram.

Haustsól
Lengdu sumarið með sólarferð í haust
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SKÍÐAFERÐIRNAR ERU  
KOMNAR Í SÖLU

St. Johann / Alpendorf, Zell am See, 
Abtenau og Steamboat Springs í Colorado

MARMARIS  — 11 NÆTUR
Brottfarir 31. júlí, 11. og 21. ágúst, 1. og 11. sept.

LIMAN APART 11.–22. sept.
Íbúð með einu svefnherbergi.

VERÐ FRÁ 108.500 KR.*

Verð 120.000 kr. miðað við tvo fullorðna.
ATH. Flogið heim í gegn um Manchester.

ALMERIA — 7 NÆTUR
Brottfarir 29. júlí, 5., 12., 19. og 26. ágúst

PIERRE VACANCES 19.–26. ágúst
Íbúð með tveimur svefnherbergjum. 

VERÐ FRÁ 80.900 KR.*

Verð 101.800 kr. miðað við tvo fullorðna.

COSTA BRAVA — 7 NÆTUR
COSTA ENCANTADA  8.–15. sept. 

Íbúð með einu svefnherbergi og morgunverði.

VERÐ FRÁ 114.900 KR.*

Verð 142.600 kr. miðað við tvo fullorðna. 

ALICANTE/ALBIR — 7 NÆTUR
LA COLINA 19.–27. ágúst

Íbúð með tveimur svefnherbergjum.

VERÐ FRÁ 96.700 KR.*

Verð 114.500 kr. miðað við tvo fullorðna.

TENERIFE — 7 NÆTUR
HOVIMA JARDIN CALETA  

20.–27. ágúst
Íbúð með einu svefnherbergi og morgunverði.

VERÐ FRÁ 109.800 KR.* 
Verð 129.900 kr. miðað við tvo fullorðna.
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Í huga Esterar er Þjóðhátíð fyrst 
og fremst fjölskylduhátíð. „Við 
erum alltaf í hvítu tjaldi með 

f jölskyldu eiginmanns míns, 
Magnúsar Sigurðssonar, sem er 
Eyjamaður í húð og hár. Fram-
an af vorum við í einu tjaldi sem 
afi hans og amma áttu en svo fór 
okkur að fjölga og árið 2002 var 
ákveðið að bæta öðru við. Við 
erum því með tvö tjöld hlið við 
hlið og opið á milli.“

Ester segir að núorðið sé gefin 
út tilkynning þegar má byrja að 
tjalda hinum margrómuðu hvítu 
tjöldum en áður var það meira á 
reiki og var fólk varla vinnuhæft 
þá daga sem það hélt að það mætti 
byrja. „Dalurinn var bara fullur 
af fólki sem var tilbúið að hlaupa 
og finna sér stað enda hefur fólk 
miklar skoðanir á því hvar er best 
að vera,“ segir Ester og rifjar upp 
fræga sögu af því þegar fótbolta-
leikur stóð yfir í bænum og pall-
bíll með tjaldstöngum þusti fram 
hjá og inn í dal. „Völlurinn gjör-
samlega tæmdist og allir hlupu á 
eftir.“ Hún segir enn þá tals verðan 
hamagang fylgja því þegar fólk er 
að finna sér tjaldstæði og hefur 
gaman af því að fara inn úr og 
fylgjast með. 

Ester segir hátíðarhöldin hjá 
fjölskyldunni annars í nokkuð 
föstum skorðum en hún heldur 
sérstaklega upp á setningarhátíð-
ina á föstudeginum. „Við mætum 
í sparifötunum og erum svo með 
hátíðarkaffi í tjaldinu. Svo förum 
við heim að klæða okkur betur 
og smyrja nesti. Um kvöldið er 
svo skemmtun í brekkunni og 
brenna.“ 

Á laugardeginum er farið á 
barnaskemmtun í dalnum en um 
kvöldið segir Ester hefð fyrir því 
að fjölskyldan borði saman í tjald-
inu. „Yfirleitt kaupum við kjúkling 
í veitingatjaldinu en að borðhaldi 
loknu eru það skemmtiatriði og 
flugeldasýning.“

Brekkusöngurinn og blysin á 
sunnudeginum eru svo órjúfan-
legur hluti hátíðarinnar en blys-
in í ár verða 140 talsins, enda bæt-
ist alltaf eitt blys við fyrir hvert ár 
sem hátíðin er haldin. Þar sem 

hátíðin á stórafmæli í ár verður 
dagskráin með veglegra móti en 
eins og margir vita eru John Grant 
og Quarashi á meðal þeirra sem 
troða upp. Ingó Veðurguð mun 
svo stýra brekkusöngnum eins 
og í fyrra.

Ester segir hátíðina yfirleitt fara 
mjög vel fram og langflesta gesti 
vera til fyrirmyndar. „Mér finnst 
oft svolítið leiðinlegt hvað það er 
einblínt á neikvæðar  fréttir því 
langflestir eru til friðs. Svo finnst 
mér f lestir mjög meðvitaðir um 
náungann og fólk yfirleitt passa 
hvert upp á annað. Ég er með 
tjaldstæðið alveg í túnfætinum 

heima hjá mér og verð aldrei fyrir 
miklu ónæði.“
Ester er þegar byrjuð að baka fyrir 
hátíðina. „Það er nauðsynlegt að 
eiga vel með kaffinu alla dagana. 
„Ég geri gjarnan hjónabandssælu 
og súkkulaðiköku og svo er alltaf 
rjómaterta.“ Ester segir langtíma-
veðurspána góða. „Við liggjum 
hérna á öllum veðurmiðlum því 
auðvitað verður allt miklu skemmti-
legra í sól og þær hátíðir þar sem 
hefur verið gott veður standa vissu-
lega upp úr. Við hljótum að eiga það 
inni eftir þetta sumar en hvernig 
sem fer er undirbúningur í fullum 
gangi og hugur í fólki.“

Aldrei komið til tals að sleppa hátíð
Ester Sigríður Helgadóttir, kennari við Grunnskóla Vestmannaeyja, lætur sig aldrei vanta á Þjóðhátíð. Hún flutti til Eyja með 
eiginmanni sínum, Magnúsi Sigurðssyni, árið 1999 og hefur ekki misst af hátíð síðan. Áður hafði hún farið þrisvar sinnum og því 
átjánda Þjóðhátíðin fram undan. Í hennar huga standa setningarhátíðin, brekkusöngurinn og blysin upp úr.

Fjölskyldan í brekkunni.

 Ester og Magnús láta sig aldrei vanta á Þjóðhátíð. Þau sækja hátíðina með börnunum sínum þremur, fjölskyldu og vinum. Á myndina vantar elsta soninn. 

FLJÚGÐU Á FESTIVAL
MEÐ FLUGFÉLAGI ÍSLANDS  

BÓKAÐU  

TÍMANLEGA Á 

FLUGFELAG.IS

ÞJÓÐHÁTÍÐ Í EYJUM
 Vestmannaeyjum (1. - 4. ágúst)

NEISTAFLUG
Neskaupstað (1. - 4. ágúst)

MÝRARBOLTI   
Ísafirði (1. - 4. ágúst)

EIN MEÐ ÖLLU
Akureyri (31. júlí - 4. ágúst)

ORMSTEITI 
Egilsstöðum (15. - 24. ágúst)

BRÆÐSLAN
Borgarfirði eystri (26. - 28. júlí)



Básaskersbryggju  |  900 Vestmannaeyjar  |  Sími 481 2800  |  Fax 481 2991  |  www.herjolfur.is

GÓÐA FERÐ
Á ÞJÓÐHÁTÍÐ
Við brýnum fyrir farþegum Herjólfs að þeir séu mættir 30 mínútum 
fyrir auglýstan brottfarartíma því ætla má að margir verða á ferðinni 
milli lands og Eyja um Verslunarmannahelgina.

Einnig er mikilvægt að hafa meðferðis persónuskilríki því miðar á 
dalurinn.is eru til dæmis skráðir á nafn, kennitölu og heimilisfang.
Síðast en ekki síst hvetjum við ferðafólk og hátíðargesti að hafa 
meðferðis vænan skammt af þolinmæði, umburðarlyndi og góðu skapi.

Gleðilega Þjóðhátíð. 
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SIGLINGARÁÆTLUN HERJÓLFS
Í KRINGUM ÞJÓÐHÁTÍÐ 2014
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MARGT Í BOÐI Á AKUREYRI
Fjölskylduhátíðin Ein með öllu 
fer fram á Akureyri um verslunar-
mannahelgina. Mikið verður um 
dýrðir í bænum og fjölbreytt dag-
skrá í gangi fyrir allan aldur. 
Á sunnudagskvöld verður glæsileg 
flugeldasýning en hátíðin hefst á 
útitónleikum á fimmtudagskvöldið 
í Skátagilinu. 
Karamellurigning verður í 
göngugötunni á föstudag og 
Sirkus Íslands sýnir valin atriði. 
Kirkjutröppuhlaup verður kl. 16 
og leikhópurinn Lotta verður með 
skemmtun. Boðið er upp á andlits-
málun. Á föstudagskvöldið verður 
mikið stuð á Ráðhústorginu en þar 
koma fram Hafdís Huld, Dúndur-
fréttir, Freyr Scheving, Rúnar Eff, Blaz 
Roca og Steindi jr. og Bent. Dans-
leikir verða víða um bæinn.
Á laugardaginn er fjöl-
skylduskemmtun í bænum með 
glæsilegri dagskrá og margir þekktir 
tónlistarmenn koma síðan fram um 
kvöldið. Ítarlega dagskrá má skoða 
á heimasíðunni einmedollu.is. Vert 
er að benda á markaðsstemningu 
á Ráðhústorginu á sunnudag kl. 
12 þar sem ýmsir fallegir listmunir 
verða í boði. 

ALLT Í DRULLU Á ÍSAFIRÐI
Eins og undanfarin ár verður 
mýrar boltamót á Ísafirði um versl un-
ar mannahelgina. Á mótinu er hefð 
fyrir því að þátttakendur mæti til 
leiks í metnaðarfullum búningum. 
Sagt er að flottustu búningarnir 
fái meiri athygli en boltinn sjálfur. 
Leikið er í Tunguskógi í Skutulsfirði 
en leikurinn fer fram á laugardags-
morgun. Skráning fer fram degi fyrr. 
Mikið stuð verður á Ísafirði í tilefni 
mýrarboltans, dúndurball í Edin-
borgarhúsinu á laugardagskvöld en 
ekki verður síður fjör á sunnudags-
kvöldið þar sem Mammút, Jón Jóns-
son, Frikki Dór og Kiriyama Family 
koma fram í íþróttahúsinu Torfnesi.
Oft taka vinahópar sig til og 
setja saman lið til að keppa 
á mótinu og skapast oft mikil 
stemning. Aldurstakmark til þátt-
töku er 18 ár. Vellirnir eru átta og er 
reynt að hafa næga drullu á hverjum 
þeirra. Mýrarboltafélag Íslands er 
áhugamannafélag Ísfirðinga en það 
hefur staðið fyrir drulluboltanum 
frá upphafi. Mýrarboltinn 2014 er á 
Facebook. 

Tónlistarhátíðin Innipúkinn verður haldin 
þrettánda árið í röð í Reykjavík um versl-
unar mannahelgina. Hátíðin var fyrst hald-
in árið 2002 og hafa margar vinsælustu 
hljómsveitir og listamenn landsins komið 
þar fram auk nokkurra erlendra sveita. 
Hátíðin fer í ár fram samtímis á tveimur 
stöðum í miðbænum sem standa 
hlið við hlið; Gauknum og Húrra.

Á meðal listamanna sem koma 
fram um helgina eru Snorri Helga-
son, dj flugvél og geimskip, Borko 
& Futuregrapher, Ojba Rasta, Sísí 

Ey, Benni Hemm Hemm, Amaba Dama, 
Kött Grá Pje, Reykjavíkurdætur, Ólöf 
Arnalds og Megas + Grísalappalísa.  

Það var Gunnar Lárus Hjálmars-
son, betur þekktur sem Dr. Gunni, 
sem átti frumkvæði að 

fyrstu hátíðinni sem 
sett var á fót fyrir þá 
innipúka sem vildu 

eyða verslunar-
mannahelginni í 
Reykjavík í stað 

þess að fara á 

útihátíð eða dvelja í tjaldi úti á landi.
Á meðal listamanna sem spilað hafa 

undanfarin ár eru Dikta, FM Belfast, Trabant, 
Mínus, Mugison, Hjaltalín og Raggi Bjarna 
auk erlendu sveitanna Blonde Redhead og 
Raveonettes. 

Hátíðin stendur yfir alla þrjá dagana og 
hefst dagskráin klukkan 21 öll kvöldin. 
Lokahljómsveit kvöldsins stígur á svið 
um kl. 1 eftir miðnætti.

Allar upplýsingar um listamenn 
og dagskrá hátíðarinnar er að vinna 

á innipukinn.is og á Facebook.

INNIPÚKINN HALDINN Í ÞRETTÁNDA SINN
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*Miðast við að keyptur sé miði fram og til baka á: 3.500 kr.

1.750 kr.*
FYRIR AÐEINS

Frí þráðlaus internet - 
tenging í öllum bílum

Ferðatími u.þ.b.  
45 mínútur

Alltaf laus sæti Alltaf ferðir

Hagkvæmur kostur Umhverfisvænt

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík

  580 5400 
main@re.is • www.re.is

OR

Skannaðu strikamerkið  
með snjallsímanum og 
kynntu þér áætlunina.

Kauptu miða núna á 
www.flugrutan.is

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar  
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll.


