17. júní 2019

#17selfoss

Hæ, hó & jibbí jey - Gleðilegan þjóðhátíðardag
Kæru Selfyssingar, Árborgarar og landsmenn allir.
Undanfarin þrjú ár hefur okkur hjá Sonus viðburð
um verið treyst fyrir því ábyrgðarfulla verkefni að
halda 17. júní á Selfossi. Það hefur sannarlega verið
krefjandi, spennandi og skemmtilegt verkefni. Við
prófuðum allskyns nýjungar sem eru núna að halda
sér ennþá á þriðja árinu. Að þessu ári liðnu verður
verkefnið væntanlega boðið út að nýju og verðum
við sannarlega með í pottinum, því þetta gefur okkur
ótrúlega mikið. Svona viðamikil dagskrá snertir
marga og höfum við kynnst fjölmörgum eðal einstak

lingum í tengslum við ferlið, sem og fyrirtækjum, sem
við erum mjög þakklát fyrir. Við þökkum sveitar
félaginu Árborg frábært samstarf á þessu tímabili og
sér í lagi Braga Bjarnasyni sem hefur verið botnlaus
uppspretta lausna, gleði og aðstoðar. #takkbragi
Kæru vinir, komum saman og gleðjumst. Málum
andlit, klæðum okkur upp og fögnum þjóðhátíðardegi
Íslendinga 17. júní.
Fyrir hönd undirbúningsnefndar og Sonus viðburða,
Bessi Theodórsson
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Áætlun X-874
Rútan fer frá N1 í Fossnesti á hálfum
og heilum tíma milli kl. 10-16.

X

X

Akstursleið og biðstöðvar fyrir
Selfossrútuna (X-874)

Þakkir
Íþrótta & menningarnefnd - Bragi Bjarnason - Ólafur Rafnar Ólafsson - Kvenfélag Selfoss - Prentmet Björgvin Rúnar Valentínusson - Sveitarfélagið Árborg, umhverfisdeild - Sjafnarblóm - Yoga Sálir

Dagskrá 17. júní á Selfossi
10:00

Fánar dregnir að húni við Ráðhús Árborgar af
Fossbúum.
10:00 - 12:00

Opið hús hjá viðbragðsaðilum
í Björgunarmiðstöðinni.
10:00 - 16:00

Selfossrútan X-874 hefur áætlunarakstur
um Selfoss. Sjá leið á korti.
10:00 - 12:00

Börn og fullorðnir fá að prófa að sitja hest
hjá Hestamannafélaginu Sleipni í reiðhöll.
11:00 - 12:00

Börn og fullorðnir fá að prófa að sitja
mótorhjól hjá Bifhjólaklúbbnum Postularnir
við Sunnulækjarskóla.
13:00 - 16:30

13:30

Hátíðardagskrá í Sigtúnsgarði. Helga Braga Jónsdóttir (ásamt hliðarsjálfum) kynnir hátíðardagskrá.
-	Fjallkonan
-	 Ávarp frá Gísla Halldóri
Halldórssyni bæjarstjóra.
-	Hátíðarávarp
-	Söngvaborg
-	 Ingó Þórarins leikur nokkur lög.
-	 Sigtúnsgarðurinn mun iða af lífi og fjöri. Frítt verður
fyrir alla í alla afþreyingu. Loftboltar, trampolín,
hoppukastalar, blöðrulistamenn og fleira og fleira.
Eitthvað fyrir alla að sjá og heyra.
-	 Skemmtileg markaðsstemning í tjaldi.
-	 Eins og vant er mun fimleikadeild UMFS vera
með þjóðhátíðarsjoppuna og verða þar að auki
kaffiveitingar. Allir geta notið dagsins.

Fischersafnið opnar dyrnar og bíður öllum að
koma og skoða. Aldís Sigfúsdóttir fer yfir sögu
Bobby Fischers í safninu klukkan 16:00.

20:00

13:00 - 15:00

21:00

Opið hús í YogaSálum.
Allir velkomnir í yoga og aðgangur er ókeypis.
13:00

Skrúðganga frá Selfosskirkju. Fossbúar, Sleipnir
og Lúðrasveit Selfoss leiða gönguna.
Allir hvattir til að vera í sínu þjóðhátíðarlegasta pússi.
Flögg og veifur að sjálfsögðu.

Opin tími í YogaSálum.
Gong bað, yoga te og slæðu kennsla.
Alvöru dansiball með
„Gammeldans“ í Tryggvaskála.
Hljómsveitina skipa Björn Þórar
insson, Úlfar Sigmarsson, Smári
Kristjánsson og Árni Áskelsson.
Allir velkomnir og frítt inn.

Afmæliskaka í Sigtúnsgarðinum
Í tilefni af 75 ára afmæli lýðveldisins býður for
sætisráðuneytið í samstarfi við Landsamband
bakarameistara upp á afmælisköku á nokkrum
stöðum yfir landið. Á Selfossi verður boðið upp
á Lýðveldiskökuna í Sigtúnsgarðinum á meðan
hátíðardagskrá fer fram í garðinum.

Helga Braga
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