Nánar á

Viðburðir
& menning
Verið velkomin í Árborg
Júní

Bókasafn Árborgar á Selfossi og Stokkseyri og Sundhöll Selfoss og Sundlaug
Stokkseyrar bjóða sundlaugargestum upp
á ljóð og lesmál. www.arborg.is.

skyldu- og tónlistarhátíð á Selfossi. Ein
af stærstu hátíðum sumarsins þar sem
Selfoss tekur á móti gestum og sýnir framleiðslu bænda á Íslandi ásamt fjölbreyttri
skemmtidagskrá af bestu gerð eins og
heimamönnum er einum lagið. Frítt er inn
á hátiðarsvæðið í Sigtúnsgarðinum
en greiða þarf inn á tónleika
sem fara fram á risasviði við
Hvíta húsið á föstudagsog laugardagskvöldinu.
www.kotelettan.is.

7.–18. Lesið í lauginni yfir páskana

20. Sumardagurinn fyrsti Skrúðganga
kl. 13:00 og dagskrá við skátaheimilið
að Tryggvagötu 36 að henni lokinni. Leikir og skemmtun í anda
skátanna. www.arborg.is.

20.–23. Vor í Árborg

Bæjar- og menningarhátíð með fjölbreyttum viðburðum
um allt sveitarfélagið
þar sem listamenn,
handverksfólk, tónlistarfólk ljósmyndarar
o.fl sýna sinn afrakstur
í sem víðustum skilningi.
Fjölskylduleikurinn „Gaman
Saman“ er stimpilleikur þar
sem börnin fá vegabréf
með viðburðum sem
hægt er að heimsækja yfir helgina, fá
stimpil fyrir og eiga
möguleika á verðlaunum. Vegabréfið fylgir
dagskrá hátíðarinnar.
www.arborg.is.

20. Hópshlaupið byrjar
á Eyrarbakka.

Mæting/skráning við Steinskot
kl. 19:15. Hlaupið fjóra fimmtudaga í röð.

22. Grýlupottahlaupið byrjar á
Selfossvelli Hlaupið fer fram í 48. skipti.
Hlaupið er sex laugardaga í röð kl. 11:00
frá Selfossvelli. www.umfs.is.

Maí

9.–11.Kótelettan 2017 Bæjar-, fjöl-

9.–11. Set-mótið
í knattspyrnu Haldið

á Selfossvelli fyrir
yngra árið í 6. flokki
karla.

11. Sjómannadagurinn haldinn

hátíðlegur á Eyrarbakka
og Stokkseyri. Fjölmargir viðburðir á dagskrá. www.arborg.
is, www.stokkseyri.is og á
www.eyrarbakki.is.

10. Íslandmótið í
mótokross Mótið haldið

í mótokrossbrautinni á
Selfossi en það er hluti af
mótaröð MSÍ.

17. 17. júní í Árborg 2017

17. júní haldin hátíðlegur
í Árborg. Skipulagðar
skemmtanir eru á Selfossi og
á Eyrarbakka. Nánari upplýsingar á www.arborg.
is, www.stokkseyri.is og
www.eyrarbakki.is.

24. Jónsmessuhátíðin
á Eyrarbakka

skyldudagskrá í boði verkalýðsfélaganna.
Skrúðganga frá Austurvegi 56. www.foss.
bsrb.is.

Jónsmessuhátíðin er
haldin í kringum Jónsmessuna ár hvert. Fjölbreytt
dagskrá í gangi, varðeldur,
söngur og fl. www.arborg.is og
www.eyrarbakki.is.

5.–7. Landsbankamótið í handknattleik á Selfoss Þúsund iðkendur í 7.

23.–25. Landsmót fornbílaklúbbs
Íslands Landsmót Fornbílaklúbbs Íslands

1. Verkalýðsdagurinn Fjölbreytt fjöl-

flokki karla og kvenna auk annarra gesta
taka þátt í mótinu.

18. Safnadagurinn Íslenski safnadagurinn haldinn hátíðlegur í sveitarfélaginu.
Nánari dagskrá á www.arborg.is.

haldið í fjórtánda sinn á Gesthúsasvæðinu, Selfossi. Bílasýning á laugardeginum
(ókeypis inn á svæðið). Allir velkomnir að
mæta með sína eldri bíla/tæki og taka
þátt í skemmtilegu móti. www.fornbill.is.

Júlí

7.–9. Bryggjuhátíð
á Stokkseyri

Bryggjuhátíðin “brú til
brottfluttra” er haldin á
Stokkseyri. Varðeldur og
bryggjusöngur ásamt fjölbreyttri fjölskyldudagskrá.
www.arborg.is og www.
stokkseyri.is.

25.–29. Alþjóðlegt skátamót – World Scout Moot
2017 Hluti af alþjóðlegu
skátamóti fer fram á Selfossi.

Ágúst

9.–13. Sumar á Selfossi

Minnum e
innig á
fjölda íþr
óttaviðbu
rða,
m.a. hesta
mannam
ót,
golfmót,
mótorcro
s
s,
Íslandsm
ót í
knattspy
rnu, frjáls
íþróttam
ót o.fl.

Fjögurra daga bæjar- og
fjölskylduhátíð þar sem íbúar
taka virkan þátt og skreyta sín
hverfi í ákveðnum litum en bærinn
er í einstökum búning þessa helgi. Tónleikar á fimmtudags- og föstudagskvöldi
í stóru tjaldi í Sigtúnsgarðinum á Selfossi.
Morgunverður á laugardegi ásamt fjölskyldudagskrá, sléttusöng og flugeldasýningar. www.arborg.is.

10.–13. Meistaradeild ÓB á Selfossi

Knattspyrnudeild Selfoss heldur
knattspyrnumótið sem er fyrir stráka í 5.
flokki. www.obmotid.is.

12. Brúarhlaupið á Selfossi

Október

Menningarmánuðurinn
október haldinn hátíðlegur

Fjölbreyttir menningarviðburðir
haldnir allan mánuðinn. Nánari upplýsingar verða á www.arborg.is

Nóvember

16. Jólaljósin kveikt í Árborg Yngsta
afmælisbarn dagsins í Árborg kveikir á
jólaljósunum fyrir framan Bókasafn Árborgar á Selfossi. Skátafélagið Fossbúar
býður upp á heitt kakó. www.arborg.is.

Desember

Brúarhlaupið verður haldið
í tengslum við Sumar á
Selfossi laugardaginn
12.ágúst. Frjálsíþróttadeild Umf. Selfoss
sér um framkvæmd
hlaupsins. www.umfs.is
og www.hlaup.is.

1. Fyrsti jólaglugginn opnaður Einn
jólagluggi opnaður á hverjum degi fram
að jólum. Í hverjum glugga er bókstafur sem þarf að finna og setja á sérstakt
lausnablað til að leysa jólagátuna og eiga
möguleika á verðlaunum. www.arborg.is.

13. Delludagur

9. Jólasveinarnir koma úr Ingólfsfjalli

Aksturklúbbar á
Suðurlandi standa fyrir
skemmtilegum Delludegi á
sunnudeginum. Þar er boðið
uppá spólsýningu eða burnout
ásamt fleiru. www.arborg.is.

13. Veiðidagur fjölskyldunnar í Ölfusá

Stangveiðifélag Selfoss býður fjölskyldum
að mæta og veiða í Ölfusá án endurgjalds.
Frábært tækifæri fyrir alla til að prófa og
kynnast þessu frábæra veiðisvæði sem
Ölfusáin er. www.svfs.is.

Jólasveinarnir koma úr Ingólfsfjalli, heilsa
upp á gesti og syngja jólalög eins og þeim
einum er lagið. Boðið upp á kakó fyrir gesti.

Janúar 2018

6. Þrettándagleði á Selfoss Jólin kvödd
á Selfossi með glæsilegri þrettándagleði.
Blysför frá Tryggvaskála kl. 20:00 að
tjaldstæði Gesthúsa í fylgd jólasveina, álfa
og trölla. Brenna og flugeldasýning við
Gesthús. www.umfs.is.
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