
 

Til helg skjer det mye i Sør-Aurdal (26-28 juni) 

Fønhus foreningen, i samarbeid med Vassfar-opplevelser mfl. går sammen om en felles 

aktivitetshelg i Sør-Aurdal. 

 

Sist år ble det arrangert Fønhus dagen på Nissebakkin, og det ble innledet samarbeid med 

Vassfardagen. 

Nå i år er konseptet utvidet i tid og aktiviteter. I år er det samarbeid mellom Mikkjel Fønhus 

foreningen, Vassfaropplevelser, Statens Naturoppsyn, Sør-Aurdal kommune, Bagn Jeger og 

Fiskeforening, Grunneierlaget Begna Elv, Langedrag Camping, Morudstranda Camping, og Mørch 

foto. I tillegg bidrar mange lokale ildsjeler til å gjøre arrangementene ekstra spennende. 

Det starter fredag med fiskekonkurranse i Begna Elv. Påmelding på Langedrag camping og 

Morudstranda Camping. 

Lørdag er det Fønhus sitt forfatterskap som står i fokus på Nissebakkin. (12.00 – 16.00) 

Det er mulighet for å bli guidet i Fønhus sitt hjem. Lokale innslag fra Fønhus sine bøker. Ulf Myrvold 

fra NRK holder foredrag. Det blir også en fotoutstilling ved Mørch foto. 

Inngang kr 100,- for voksen og 200,- for familie. Små barn gratis. 

 

På etter middagen er det også mulighet for guidet tur til Kverviljuvet med Myrvold. (16.00)  

Alternativ kan sykkelløpet fra Fønhus til Morudstranda anbefales. Det oppfordres til å stille med alle 

typer sykler i dette turløpet. På Morudstranda vil det være utstilling av sykler, og det blir 

premieutdeling for fiskekonkurransen og sykkelløpet. Førstepremie i fiskekonkurransen er en sykkel. 

Dagen avsluttes på Morudstranda med Larsens tre stjerner fra Drammen som spiller til dans. 

(Inngang kr 150,-) 

Søndagen er det Vassfardagen på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret fra 11-16. 
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Vassfar-opplevelser og Statens Naturoppsyn er arrangør av Vassfardagen.  I år arrangeres det for 3. 

år på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret.  Her er det spennende foredrag, utstillinger, underholdning og 

aktiviteter for små og store. Arrangementet er gratis men husk bompenger for veien inn til Vassfaret. 

På alle arrangementene er det mulighet for å kjøpe noe å bite i, og noen arrangement har inngang/ 

påmelding. 

Fønhus foreningen er godt fornøyd med utviklingen, og ønsker at flere næringsdrivende og lag og 

foreninger ser muligheten til å være med på å utvide aktivitetene i Sør-Aurdal slik at arrangementet 

neste år kan bli enda større.  

Mikkjel Fønhus foreningen ønsker å bidra til bærekraftig næringsutvikling, og sette Sør-Aurdal på 

kartet fremover gjennom å arbeide for at siste uken i juni skal markeres med mye aktivitet. 

 

 



 


