
Hátíðarhöld Sjómannadagsins á Eskifirði 2017 

Fimmtudagur 8.Júní 
16:00 Dagskrá á Mjóeyrinni. Sjósund fyrir þá sem þora og heiti potturinn á eftir fyrir sundgarpana

Siglingaklúbbur Austurlands leyfir yngri kynslóðinni að prufa seglbáta og kajaka, Björgunarsveitir Eskifjarðar og Reyðarfjarðar bjóða 
upp á ferðir um fjörðinn í björgunarbátunum og svo verða grillaðir hamborgarar á eftir í boði Eskju.

22:00 Alvöru sjómanna Pub-Quiz á Kaffihúsinu sem Grétar skipper sér um.

Föstudagur   9.Júní 
19:00 – 21:00 Sundlaugarpartý í Sundlaug Eskifjarðar (Allir að mæta með góða skapið, uppblásnu dýnurnar og sólstólana) 

** Fullorðnir verða að koma í fylgd með börnum/unglingum **
23:00 -  03:00 Dj Doddi Mix heldur uppi fjörinu á Kaffihúsinu – frítt inn
    
Laugardagur 10.Júní 
8:00   Götuþríþrautin
10:30 Dorgveiðikeppni á Frystihúsbryggjunni (skylda er að vera í vesti og í fylgd með fullorðnum)
12:00 – 16:00 Myndlistarfélagið með opið í aðstöðu sinni í útendanum á Valhöll
13:00 - 17:00 Sjóminjasafn Eskifjarðar opið
13:00 – 14:00 Sigling í boði Eskju (skylda er að vera í fylgd með fullorðnum)
14:30 Eða um leið og skip koma í land, dagskrá á Eskjutúninu. Fimmþrautakeppni fyrir árganga, fyrirtæki áhafni eða hópa. Mennskt 
fótboltaspil, Reiptog og fl
14:00-16:00 Bílasýning – kíktu við og sjáðu flottustu bíla Austurlands, gamla og nýja.
16:00 Bílar frá sýningunni keyra í gegnum bæinn, á Mjóeyri og til baka
16:00 Verðlaunaafhending fyrir Götuþríþrautina
** Hvetjum bæjarbúa til að halda hverfagrill, talið ykkur saman með nágrannanum og sláið upp grillveislu **
23:00 – 03:00 Sjómannadagsball með Buff og Ernu Hrönn í Valhöll. Miðaverð 3000 kr.

Sunnudagur 11.júní -- Hvetjum bæjarbúa til að draga fána að húni --  

11:00 Sjómannamessa í Eskifjarðarkirkju (sjómenn hvattir til að mæta)
12:00 Athöfn við minnisvarðann og sjómaður heiðraður
13:00 - 17:00 Sjóminjasafn Eskifjarðar opið
14:00 Fjör á Eskjutúni (Hoppukastalar 1.000kr. dagpassi – Mennskt fótboltaspil, Ath. enginn posi, skíðadeildin selur pylsur og candy floss)
12:00 – 16:00 Myndlistarfélagið með opið í aðstöðu sinni í útendanum á Valhöll
14:30 – 17:00 Slysavarnarfélagið með kaffisölu í Valhöll í boði Eskju
17:00 Hátíðinni slitið

                      


