
Kynnir erÞuríður Sigurðardóttir
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Aratunga á fallegum        sumardegi
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Húsið opnar kl: 21:30 og skemmtunin hefst kl. 22:30.

Forsala miða verður í Bjarnabúð Reykholti og hefst 10. ágúst.

* ATH. takmarkaður miðafjöldi verður seldur í forsölu

Vinir Tungnarétta  

18 ára aldurstakmark  

Allar nánari upplýsingar eru á facebook og á www.blaskogabyggd.is

Allar upplýsingar á www.sveitir.is
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Bjarnabúð: 
Allt sem þig vantar og meira til, opið alla helgina
Tilboð á ís og grænmeti.

Café Mika 
Opið 10:00-21:00
Eldofninn í gangi ef veður leyfir. 
Eldbakaðar pizzur og humar.  

Bjarkarhóll: 
kl. 14-17: Anna Kristín Helgadóttir frá Hvolsvelli kynnir  
prjónabókina Prjónafjör 
Kl. 16: Sýning á peysum úr bókinni
Margrét Halldórsdóttir kynnir peysurnar Landnámsdætur 

Gröfuleikni 2011

Gröfuleikni 2012

10:00  Crossfit æfing í íþróttamiðstöðinni,  
umsjón Agla Þyri Kristjánsdóttir.

 Sundlaugin opin og kaffi á sundlaugarbakkanum. 

 Golfkennsla á íþróttavellinum,  
umsjón Kristinn J. Gíslason (gott að hafa kylfur með)

10:30  Gönguferð frá Bjarnabúð með leiðsögn.  
Rölt eftir rúgbrauði í hvernum með Steinu og gengið um Reykholt 
með Skúla Sæland. (Gangan um 1,5 klst. kr 500)

12:30  Handboltakynning frá HSÍ  
fyrir 10 ára og eldri í íþróttamiðstöðinni í Reykholti. 

12:00-14:00 Skrifstofa sveitarfélagsins opin, oddviti til viðtals. 

13:00-17:00 Björgunarsveit Biskupstungna,  
kassaklifur, hoppukastalar.

 Markaður hjá kvenfélagi Biskupstungna í Aratungu.  
Fjölbreyttur varningur. Kaffisala, tombóla og kökubasar.

14:00  Aratunguleikarnir í gröfuleikni.  
Snillingar við stjórntækin, hver hreppir bikarinn 2013. Skráning á staðnum, 
takmarkaður fjöldi.

15:00  Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar afhent.

15:15  Járnkarlinn.  
Sterkustu konur og karlar Bláskógabyggðar takast á í þríþrautinni „járnkarli-
num”. Skráning aglak@simnet.is 

16:00  Þyrla Landhelgisgæslunnar kemur og sýnir listir sínar, ef aðstæður leyfa.

16:30 Ungi bóndinn 2013

STóRdAnSleikuR 
í Aratungu

Kaffibrúaskarlarni
r

Bjartmar Guðlaugsson

Tvær úr 
Tungunum 

17. ágúst

laugardagskvöldið 17. ágúst

Verð í forsölu*: 3000,- 

Verð við innganginn: 3500,-


