
Hafragrautur 

Sæl öll 

Hafragrauturinn byrjar þriðjudaginn 30. ágúst. 

Hann er í boði á Miðgarði alla þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga kl. 10:00 – 10:15 og á 

föstudögum kl. 10:10 – 10:25. Frá og með þessu hausti verður grauturinn borinn fram í margnota 

skálum og margnota skeiðar verða notaðar. 

Við þurfum öll að hjálpast að við að setja skálarnar og skeiðarnar á réttan stað svo hægt sé að vaska 

allt upp og gera klárt fyrir næsta dag. 

• Við ætlumst til að grauturinn verði borðaður á Miðgarði eða Matgarði. 

• Við ætlumst til að grautarskálar og skeiðar verði skildar eftir á vagni og borði sem verða 

staðsett á Miðgarði og Matgarði. 

o Vagn verður við vesturenda Matgarðs og borð við austurendann. 

o Vagn verður við austurenda Miðgarðs og borð við vesturendann. 

Við vonum að þið verðið öll dugleg að nýta ykkur þessa þjónustu. 

Kv. stjórnendur MH 

 

 

The Porridge  

Hello everybody 

The porridge starts on Tuesday, August 30th and it will be available at Miðgarður every Tuesday, 

Wednesday and Thursday at 10:00 – 10:15 and on Fridays at 10:10 – 10:25. Starting this fall, the 

porridge will be served in reusable bowls and reusable spoons will be used. 

We all need to help each other to put the bowls and spoons in the right place so that everything can 

be washed up and ready for the next day. 

• The porridge should be eaten at Miðgarður or Matgarður. 

• You are supposed to leave porridge bowls and spoons on wagons and tables that will be located in 

Miðgarður and Matgarður. 

o There will be a wagon at the west end of Matgarður and a table at the east end. 

o There will be a wagon at the east end of Miðgard and a table at the west end. 

We hope that you will all be able to use this service. 

Kv. stjórnendur MH 


