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#17selfoss

Nú höldum við uppá þjóðhátíðardag Íslendinga
Það er sannarlega búin að vera þjóðhátíðarstemning
í herbúðum Sonus viðburða í nokkra mánuði. Við
höfum trallað ,,hæ hó og jibbí jey” lengur en eðlilegt
getur talist. Það er mjög ánægjulegt að undirbúa
þennan dag. Í ár einbeittum við okkur betur að því
að halda 17. júní hátíðlegan, sumsé vorum ekkert
að flækja hlutina með hliðarviðburðum fyrir og
eftir stóra daginn. Hinsvegar höldum við okkur við

skemmtilega viðburði sem okkur þótti vænt um í fyrra
líkt og morgunjóga og tónleika í Hellisskógi.
Við viljum koma á framfæri kærum þökkum til þeirra
sem hafa komið að undirbúningnum með okkur að
undanförnu og vonum að allir í fjölskyldunni finni
eitthvað við sitt hæfi. Gleðilega þjóðhátíð.
Fyrir hönd undirbúningsnefndar og Sonus viðburða,
Bessi Theodórsson

Flóðið 1968
Í ár eru 50 ár liðin frá mesta flóði í Ölfusá frá því
byggð hófst á Selfossi, en þann 29. febrúar 1968
flæddi Ölfusá yfir bakka sína.
,,Nú er áhlaðandi, eins og sagt er um vaxandi flóð,“
sagði séra Sigurður Pálsson vígslubiskup og sóknar
prestur í Hraungerðisprestakalli, sem þá þjónaði
Selfossi, þegar hann stóð á kirkjutröppunum með
blaðamanni Morgunblaðsins.
Flóðið var gífurlega kröftugt. Rennsli í ánni VAR 2520
rúmmetrar en að jafnaði var það um 420. Þessar tölur
gefa smá mynd af því hve öflugt flóðið var.
Brynjólfur Gíslason vert í Tryggvaskála varð fyrir
miklu tjóni í flóðinu. Í viðtali við Morgunblaðið 1. mars
sagði hann frá þeim skemmdum sem orðið höfðu
og fullyrti að ef ekki hefði verið fyrir gamalt hesthús
norðan við skálann hefði þetta helsta kennileiti okkar

Selfyssinga farið í flóðinu. Brynjólfur var þó stórhuga
strax dagana eftir flóð og hugðist gera við skálann
og gera glæsilegt hótel á lóðinni. Með sanni má
segja að Brynjólfur hafi verið sannspár um verðmæti
lóðarinnar því hann spurði blaðamann hvort einhver
myndi fórna Landsbankalóðinni í Reykjavík þó flæddi
á 20 ára fresti.
Addi í Addabúð varð líka fyrir miklu tjóni og taldi
hann að í heildina væri sitt fjárhagslega tjón um
300.000 krónur, Addabúð og lagerinn.
Nú 50 árum seinna er hægt að sjá merkingar á Ölfus
árbrú vatnshæðina í flóðinu. Vatnið umlék Tryggva
skála og nánast alla byggðina, tjón var víða töluvert á
heimilum fólks og mikil mildi að ekki fór þó verr.

sagaselfoss.wordpress.com

Vissir þú að...
...einn maður drukknaði við smíði
gömlu Ölfusárbrúarinnar, hann
var breskur og hét Arthur Jack
son. Hann er grafinn í kirkjugarði
Laugardælakirkju.

...Guðjón Samúelsson, húsa
meistari ríkisins, teiknaði
aðalhús Mjólkursamlags
Flóamanna. Starfssemi hófst
þar 5. desember 1929.

...Selfossbíó var upphaflega tekið
í notkun 13. maí 1944. Bíósalurinn
átti að taka tæplega 300 manns í
sæti. Fyrsta myndin sem sýnd var
í bíóinu var „Sögur af Manhattan“.

Dagskrá 17. júní
á Selfossi
09:00 - 10:00

Morgunjóga við árbakkann fyrir neðan Riverside
og Pylsuvagninn. Ragnheiður Hafstein stýrir.
10:00

Fánar dregnir að húni við ráðhús
Árborgar.

-	 Svala Björgvinsdóttir
flytur nokkur lög
-	Hátíðarávarp
-	 Sævar Helgi ,,Stjörnu
Sævar“ fer yfir undraveröld
geimsins og vísindanna.
-	 Leikhópurinn Lotta
Í Sigtúnsgarðinum verður heilmikið um að vera.
hoppukastalar, trampolín, loftboltar, andlitsmálun
í boði Leikfélags Selfoss, blöðrulistamenn og
allskyns. Að sjálfsögðu verður frítt í alla
afþreyingu. Einnig verður skemmtileg
markaðsstemning á svæðinu.
Fimleikadeild UMFS stendur vaktina í
Þjóðhátíðarsjoppunni að venju.

10:00 - 12:00

Opið hús hjá viðbragðsaðilum í
Björgunarmiðstöðinni.

Tryllitæki, bílar og fólk til sýnis
og margt fleira fyrir alla
fjölskylduna.

10:00

Selfossrútan X-874 hefur áætlunarakstur
um Selfoss. Leiðakort er að finna á baksíðu.
10:00 - 12:00

Hestamannafélagið Sleipnir teymir undir knöpum
framtíðarinnar. Komdu og knúsaðu hest.
11:00 - 12:00

Bifhjólaklúbburinn Postularnir bjóða þjóðhátíðar
gestum að sitja fáka sína við Sunnulækjarskóla.

15:00 - 17:00

Hátíðarkaffi
Vegna breytinga verður stað
setning auglýst síðar, fylgist
með á Facebook-viðburðinum
17. júní Selfossi 2018.
21:00 - 23:00

Opið verður og frír aðgangur að Fischersetrinu.
Hvetjum alla til að kynna sér þetta frábæra safn.

Dansleikur í Tryggvaskála
Gömludansarnir verða stignir undir styrkri
stjórn Björns (Bassa) Þórarinssonar og Úlfars
Sigmarssonar. Frítt inn en barinn verður opinn.

13:00

20:30

11:00 - 13:00

Skrúðganga frá Selfosskirkju
Fyrir göngunni fara sem fyrr Skátafélagið Fossbúar
ásamt Hestamannafélaginu Sleipni undir takti
Lúðrasveitar Selfoss.
-	 Gengið verður um Kirkjuveg, Eyraveg, Austurveg,
Reynivelli, Engjaveg, Sigtún og inn á Sigtúnsgarð.
Allir hvattir til að vera í sínu besta pússi með veifur,
flögg og fána.
13:30

Hátíðardagskrá í Sigtúnsgarði - Kynnir á hátíðar
sviði verður Sverrir ,,Sveppi Krull” Sverrisson
-	Fjallkonan
-	 Ávarp frá fulltrúa Sveitarfélagsins Árborg

Selfossrútan tekur eina áætlunarferð og endar við
Hellisskóg.
21:00 - 23:00

Grillpartý í Hellisskógi
Ungmennaráð Árborgar bíður allri fjölskyldunni í
Hellisskóg. Grillaðar pylsur og drykkir í boði. Á tón
leikasviðinu mun Logi Pedro koma
fram. En Logi var einmitt að gefa
út sína fyrstu sólóplötu á
dögunum.
-	 Selfossrútan mun taka
eina áætlunarferð eftir
tónleika.

Áætlun X-874
Akstursleið og biðstöðvar fyrir
Selfossrútuna (X-874)
Rútan fer frá N1 í Fossnesti á hálfum og
heilum tíma milli kl. 10-16.
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Þakkir
SET - Íþrótta- & menningarnefnd - Bragi Bjarnason - Kvenfélag Selfoss - BYKO - Prentmet - Vignir Egill Vigfússon
Björgunarfélag Árborgar - Björgvin R. Valentínusson - Sveitarfélagið Árborg, umhverfisdeild - Sjafnarblóm

Prentmet ehf. á Selfossi - Umhverfisvottuð prentsmiðja
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