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23.–26. Vor í Árborg Bæjar- og menningarhátíð
sem haldin er af Sveitarfélaginu Árborg ár hvert.
Lagt er upp með fjölbreytta viðburði um allt
sveitarfélagið þar sem listamenn, handverksfólk,
tónlistarfólk ljósmyndarar o.fl geta sýnt sinn
afrakstur í sem víðustum skilningi. Viðburðir í
öllum byggðarkjörnum, ljósmyndasýningar, opin
hús, myndlistarsýningar og fleira sem verður í gangi
alla helgina. Nóg verður um að vera fyrir yngri
kynslóðina en fjölskylduleikurinn „Gaman saman
sem fjölskylda“ verður á sínum stað. Gaman Saman
leikurinn er stimpilleikur þar sem börnin fá vegabréf
með viðburðum sem hægt er að heimsækja yfir
helgina og fá stimpil fyrir. Vegabréfið fylgir dagskrá
hátíðarinnar en einnig er hægt að fá slíkt á öllum
þátttökustöðum. Meðal viðburða er sundferð, skák,
gönguferð, ratleikur o.fl. Vegabréfinu er síðan skilað
inn og heppnir þátttakendur fá veglega vinninga.

Maí
1. Verkalýðsdagurinn Fjölbreytt fjölskyldudagskrá
á Hótel Selfoss í boði verkalýðsfélaganna,. Skrúðganga
hefst frá Austurvegi 56 kl. 11:00 að Hótel Selfoss.
Nánar á www.foss.bsrb.is
23.–24. SagaFest lista- og tónlistarhátíð Lista- og
tónlistarhátíð sem er haldinn í fyrsta skipti á bænum
Stokkseyrarseli. Markmið hátíðarinnar er að gefa
gestum tækifæri til að upplifa tónlist, náttúruna og
listir í sinni víðustu mynd og um leið fá tækifæri til
að læra um endurnýtingu hluta og mikilvægi þess að
hugsa vel um náttúruna og eiga í góðum samskiptum
við aðra. Nánari upplýsingar á www.sagafest.is.

Júní
7. Hálandaleikar á Selfossi Hálandaleikar haldnir
við Ölfusá fyrir neðan Hótel Selfoss sunnudaginn
7.júní. Aflraunamenn frá fjölmörgum löndum etja
kappi í ekta skoskum hálandaleikum. Einstök skosk
stemmning. Nánar á www.arborg.is.
7. Sjómannadagurinn Sjómannadagurinn haldinn
hátíðlegur á Eyrarbakka og Stokkseyri. Fjölmargir
skemmtilegir viðburðir verða á dagskrá. Nánari
upplýsingar eru á www.arborg.is, www.stokkseyri.is
og á www.eyrarbakki.is.
12.–14. Kótelettan 2015 Kótelettan er bæjar-,
fjölskyldu- og tónlistarhátíð sem haldinn er af EB
kerfum á Selfossi í sjötta sinn. Þetta er 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.
Sigtúnsgarðinum á móts við Ölfusárbrú á Selfossi
er breytt í risastórt sýninga- og skemmtanasvæði

Nánari upplýsingar um
hátíðina eru á www.
arborg.is og www.
stokkseyri.is.
18.–19. Stefnumót við
Múlatorg Fyrirtækin við
Múlatorg á Selfossi bjóða upp
á fjölbreyttar uppákomur yfir
daginn. Nánari upplýsingar verða
á www.rit.is og www.arborg.is.

þar sem barnadagskrá
og tónleikar fara fram á
sviðinu og kynningar frá
framleiðslufyrirtækjum eru um
allt svæði. Sérstakt markaðstorg
er í tjaldi þar sem íslenskt
handverk fær að njóta sérstakra
hylli. Pylsur, kótelettur, hamborgarar,
nauta-, lamba- og svínakjöt flæða um
allt svæðið og sumstaðar er hægt að
fá að smakka hjá meisturunum.
Frítt er inn á hátiðarsvæðið í
Sigtúnsgarðinum en greiða þarf
inn á tónleika sem fara fram
á risasviði við Hvíta húsið á
föstudags- og laugardagskvöldinu.
Nánari upplýsingar eru á www.
kotelettan.is.
17. 17. júní í Árborg 2015 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.
20. Jónsmessuhátíðin á Eyrarbakka
Jónsmessuhátíðin er haldin á Eyrarbakka í kringum
Jónsmessuna ár hvert. Fjölbreytt dagskrá í gangi,
varðeldur, söngur og fl. Nánari upplýsingar á www.
arborg.is og www.eyrarbakki.is.
19.–21. Landsmót fornbílaklúbbs Íslands
Landsmót Fornbílaklúbbs Íslands verður nú haldið í
tólfta sinn á Gesthúsasvæðinu, Selfossi. Bílasýning á
laugardeginum 20. júní (ókeypis inn á svæðið), bílaleikir
og fl. á sunnudeginum. Allir velkomnir að mæta með
sína eldri bíla/tæki og taka þátt í skemmtilegu móti.
Nánar á www.fornbill.is.

Júlí
12. Safnadagurinn Íslenski safnadagurinn haldinn
hátíðlegur í sveitarfélaginu. Nánari dagskrá á www.
arborg.is
10.–12. Bryggjuhátíð á Stokkseyri Bryggjuhátíðin
“brú til brottfluttra” er haldin á Stokkseyri. Varðeldur
og bryggjusöngur ásamt fjölbreyttri fjölskyldudagskrá.

Ágúst
6.–9. Sumar á Selfossi
Sumar á Selfossi er rótgróinn
bæjar- og fjölskylduhátíð sem
hefur vaxið úr því að vera eins
dags hátíð í það að vera fjögurra
daga skemmtun þar sem íbúar taka
virkan þátt og skreyta sín hverfi í
ákveðinum litum. Hátíðin hefst
með tónleikum á fimmtudagsog föstudagskvöldi í stóru
tjaldi í Sigtúnsgarðinum á
Selfossi. Á laugardeginum
er síðan boðið til hins
árlega morgunverðars
sem hátt í 5000 manns
sækja. Fjölskyldudagskrá
er í gangi yfir daginn en um
kvöldið er blásið til sléttusöngs
í Sigtúnsgarðinum ásamt því
að kveikja upp varðeld og skjóta
upp flugeldum. Bærinn er í einstökum
litum þessa helgi en hverfunum á Selfossi er skipt eftir
ákeðnum litum og fær best skreytta húsið og gatan
vegleg verðlaun á laugardagskvöldinu auk þess að vera
merkt „Skemmtilegasta gatan“.
9. Delludagur Bifreiðaklúbbur Suðurlands ásamt
fleiri aksturklúbbum er í samstarfi við Sumar á Selfossi
þessa helgi og stendur fyrir skemmtilegum Delludegi
á sunnudeginum. Þar er boðið uppá spólsýningu
eða burnout og svo geta áhugasamir reynt fyrir sér í
drullupyttinum eða á rampinum. Allar upplýsingar um
dagskrá hátíðanna verða á www.arborg.is.
7.–9. Meistaradeild Olís á Selfossi
Knattspyrnudeild Selfoss heldur knattspyrnumótið
Meistaradeild Olís í níunda skipti í sumar á nýju
glæsilegu vallarsvæði. Mótið fer fram á Selfossi og er
ætlað fyrir stráka í 5. flokki. www.olismot.is.
8. Brúarhlaupið á Selfossi Brúarhlaupið verður
haldið í tengslum við Sumar á Selfossi og laugardaginn
8.ágúst verða keppendur ræstir af Ölfusárbrú.
Frjálsíþróttadeild Umf. Selfoss heldur hlaupið og er
hægt að nálgast allar frekari upplýsingar á www.umfs.
is og www.hlaup.is.

8. Aldamótahátíð á Eyrarbakka Hestar, kindur,
geitur og hænur, menn, konur og börn bjóða ykkur
velkomin á hina árlegu þorpshátíð sem haldin verður
á Eyrarbakka. Íbúar og gestir klæða sig upp á í anda
aldamótanna 1900. Allar nánari upplýsingar um hátíðina
verða á www.arborg.is og á www.eyrarbakki.is.
9. 250 ára afmæli Hússins á Eyrarbakka
Fjölbreytt hátíðardagskrá í og við Húsið á Eyrarbakka.
Tónlist, ávörp og fleiri uppákomur.
9. Veiðidagur fjölskyldunnar í Ölfusá
Stangveiðifélag Selfoss heldur veiðidag fjölskyldunnar
á hverju ári en þá getur fjölskyldan mætt og veitt í
Ölfusá án endurgjalds. Frábært tækifæri fyrir alla
til að koma og veiða sem og kynnast þessu frábæra
veiðisvæði sem Ölfusáin er. Nánar á www.svfs.is.

Október
Menningarmánuðurinn október haldinn
hátíðlegur í Árborg Fjölbreyttir menningarviðburðir
haldnir allan mánuðinn.

Nóvember
1.–3. Safnahelgi á Suðurlandi Fjölbreyttir
menningarviðburðir í gangi um allt Suðurland, www.
sunnanmenning.is.
12. 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. Nánar á www.arborg.is.
21. Jólatorgið opnar á Selfossi Jólatorgið opnar í
Sigtúnsgarðinum á Selfossi. Á jólatorginu er markaðs- og
fjölskyldustemmning allar helgar fram að jólum en boðið
er upp á fjölbreytta viðburði á opnunartímum. Nánari
upplýsingar www.arborg.is og á facebook – Jól í Árborg.

Desember
1. Fyrsti jólaglugginn opnaður Fyrsti jólaglugginn
opnaður en einn er opnaður á dag fram að jólum. Í
hverjum glugga er stafur sem þarf að finna og setja á
sérstakt lausnablað til að leysa jólagátunu. Skemmtilegur
leikur fyrir yngri kynslóðina en síðan er lausnarblaðinu
skilað inn og nokkrir vinningshafar dregnir út.
12. Jólasveinarnir koma úr Ingólfsfjalli
Jólasveinarnir koma á Jólatorgið úr Ingólfsfjalli, heilsa
upp á gesti og syngja jólalög eins og þeim einum er
lagið. Boðið upp á kakó að drekka og jólatorgið opið.

Nánari upplýsingar á arborg.is

DAV I D T H O R . I S

23. Sumardagurinn fyrsti Skrúðganga, leikir og
skemmtun í anda skátanna. Eftir skrúðgöngu fer
dagskrá fram í og við skátaheimilið að Tryggvagötu
36. Kaffi, kakó og meðlæti til sölu. Nánari upplýsingar
og dagskrá á www.arborg.is.

