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Október 

01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson 

06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir 

07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir 

10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum 

13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir 

13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum 

14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson. 

                  Vox Femine syngur í messunni 

15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla 

15/10: Stjórn Skálholt. Fundur 

15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat 

15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt 

15/10: Afhending listaverks eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur 

19/10-20/10: 12 spora hópur 

19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum 

20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson 

20/10-21/10: Fermingarbörn frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni 

21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

21/10-26/10: Breskir unglingar á vegum Náttúruferða 

24/10: Fermingarbörn frá Akranesi 

25/10: Fermingarbörn frá Akranesi 

26/10-28/10: Kyrrðardagar - Systrasamfélagið 

26/10-28/10: Kammerkór Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum 

28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

                   Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur  

                   í messunni 

 28/10-30/10: Prédikunarsemínar Kjalarnesprófastsdæmis 

 

 

 Gjöf til Hestamannafélagsins Loga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hestamannafélaginu Loga barst rausnarleg gjöf þriðjudaginn 1. desember.  

Systkinin frá Fellskoti gáfu í tilefni þess að Þórarinn Guðlaugsson frá Fellskoti 

hefði orðið 100 ára 100.000 krónur til kaupa á sendi með talsetti sem nýst getur 

félaginu við alla reiðkennslu eða til annarra viðburða, þar sem vel þarf að heyrast 

í viðkomandi. Við afhendinguna minntist Eyvindur Þórarinsson á að faðir hans 

hefði verið mikill áhugamaður um hestamannafélagið og haft velferð þess í huga. 

Hestamannafélagið þakkar kærlega fyrir þessa rausnarlegu gjöf og velvilja í garð 

félagsins.  

Fyrir hönd hestamannafélagsins Loga 

Sigurlína Kristinsdóttir 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Aðstaða fyrir 40 – 50  manns 

Vatnssalerni og sturta 
Hesthús, gerði, heysala 

Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til 
matseldar í öllum húsum 

Aðstaða fyrir 20 - 25 manns 
Vatnssalerni og sturta  

Hesthús, gerði, heysala 

Upplýsingar í símum:  
486 8757 / 895 9500 / 867 3571  
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is 
Heimasíða: www.gljasteinn.is 

     Aðstaða fyrir 15 - 20 manns 
     Hestagerði og heysala 
     Vatnssalerni 

SVARTÁRBOTNAR 

ÁRBÚÐIR 

FREMSTAVER 

KJÖLUR 
Á N I N G A S T A Ð I R 

 

 

 

 

 

  og yoga teygjur. 
Stinnur rass og sléttur magi! 

Á nýju ári í salnum í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og 

 kl 17.30 mánudaga og miðvikudaga. 

   
 

   

Fyrsti tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,  

láttu samt vita af þér svo það sé til bolti fyrir þig. 

 styrkir allan líkamann og 

gerir vöðvana langa og fallega.  

Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið. 

Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.  

Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu.. 

 

 

 

 

 

 

 Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.  

Áhrifin koma mjög fljótt í ljós. 

 

Skráning í síma 861-7888 

Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í  

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                    
                                                                Nuddstofan 

                                                               Heildrænt líferni 
                                                               Íþróttamiðstöðinni í Reykholti 

 
                                                                                       *Heildrænt nudd 

                                                                                  -nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga  

                                                                                       sem sest hafa í líkamann. 

                                                                                  Losar um vöðvabólgu vegna streitu  

                                                                               og álags. 

 

                                                                                       *Vöðvanudd 

                                                                                 -fyrir líkamsræktarfólk. 

                                                                                   Losar og mýkir vöðvana. 

                                                                                 Viðbót við teygjurnar. 

 

                                                                                *Heilun  

                                                                                    -gefur ró og jafnvægi. 

                                                                                   Jafnar starsfemi og samvinnu  

                                                                                        milli orkustöðvanna.  

                                                                                           

                                                                                Sogæða nudd með ilmolíum 

                                                                          -losar um stöðnuð úrgangsefni í líkamanum 

                                                                             -getur hjálpað við sogæðabólgu 

                                                                          -losar um bjúg 

 

                                                                         *Gjafabréf 

                                                                             Gefðu vinum og vandamönnum dekur       

                                                                             nuddtíma. 

                                                                   

                                                                              Tímapantanir í síma 861-7888 

                                                                           Júlíana Magnúsdóttir  

               

   

Garn.is 

Mikið úrval af prjónagarni. 

Ístex lopi 

 Drops prjónagarn 

Garn.is superwash ull  

Garn.is mohair 

Mikið litaúrval 

Opið eftir samkomulagi 

upplýsingar í síma 899 3546 

Bjarkarhóll ehf 

Bjarkarbraut 11 

Reykholti 

  

Kaffi Klettur  
 

 

 
 
 

Opnunartími 
 

Föstudagar  18-01 

Laugardagar 13-01 

Eldhúsið opið til kl. 21 
  

Framundan á Kaffi Kletti  
 

Létt-Menningarkvöld. Hundur í 

óskilum. Sagnir og sögur. 

Druslukvöld. Ljótu Hálfvitarnir. 

Snillingakvöld. 

 

Verið velkomin. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Frá heilsugæslunni í Laugarási. 

 

Opnunartími stöðvarinnar breytist frá 

og með 1. jan. 2010 

Opið verður frá kl 8:30 á morgnana 

 til kl 16:30 

Símatímar verða sem fyrr frá 

 kl 9-9:30 og 13-13:30 

Sími stöðvarinnar er 480 5300 

Vaktsími í neyðartilvikum er 892-8804 

 

 

 

  

 

 

Íþróttamiðstöðin 

Reykholti. 

 

   

mánudaga og miðvikudaga kl. 14-18 

þriðjudaga og fimmtudaga   kl. 14-22 

laugardaga og sunnudaga   kl 14-18 

föstudaga lokað 

 

Kv.Starfsmenn.   

Skrifstofa  

Bláskógabyggðar  

er opin frá kl. 8,30-16.00 

mánud. - fimmtud. 

Föstud. frá 8,30-12,30 

Símatími frá 8,30 –12.30  

Mánud. - föstud. 

    
 Björgunarsveit Biskupstungna  

Kynnir  

Á mánudagskvöldum kl: 20:00 er 
vinnukvöld.  Þar hittumst við og 

förum yfir mál líðandi 
stundar,gerum við tæki og tól, 

tökum til, og æfum okkur. 

Heitt á könnunni  

Allir Velkomnir 

 

  

Vinnustofan Rósin 

 

Lopapeysur, prjónavesti, 

ullarsokkar í öllum stærðum 

ásamt peysum. Vélprjónaðar 

buxur, glervörur, kerti, 

sápur og margt fleira.  

Tek pantanir. 

Opið eftir samkomulagi 

Frekari upplýsingar í  

síma 8659300 

Rósa, Austurhlíð(timburhúsið 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                              

Flúðaleið ehf 

 
Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00 

Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  

12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og  

13:00 frá Flytjanda Klettagörðum 

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

  

Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693 

netfang: fludaleid@simnet.is    

 

Símar hjá bílstjórum: 

892-2370 Pálmar. 

892-2371 Snævar. 

892-2372 Bjössi. 

                                                           Með von um gott samstarf   

                                                                Starfsfólk Flúðaleiðar 

 

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Til sölu 
 

Frábær gjafavara. Er með til sölu 

brjóstagjafapúða og lopapeysur fyrir 

léttvínsflöskur. Endilega hafið 

samband í síma 864-4798. 

Ragnheiður í Efsta-Dal 

 
 
 

 
  
  

 

  Athugið 

 
 

Næstu Bláskógafréttir koma út í 

byrjun febrúar. 

Ef þið viljið senda efni í  

Bláskógafréttir sendið það á 

sigurros@blaskogabyggd.is eða 

hafið samband á skrifstofu 

Bláskógabyggðar í síma 486-8808. 

 
 
 

 

  og yoga teygjur. 
Stinnur rass og sléttur magi! 

Á nýju ári í salnum í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og 

 kl 17.30 mánudaga og miðvikudaga. 

   
 

   

Fyrsti tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,  

láttu samt vita af þér svo það sé til bolti fyrir þig. 

 styrkir allan líkamann og 

gerir vöðvana langa og fallega.  

Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið. 

Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.  

Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu.. 

 

 

 

 

 

 

 Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.  

Áhrifin koma mjög fljótt í ljós. 

 

Skráning í síma 861-7888 

Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í  

  
 

 

FRUMNÁMSKEIÐ VINNUVÉLA 
Á Flúðum 

Fyrir væntanlega stjórnendur lyftara með allt að 10 t lyftigetu, dráttarvéla m/

tækjabúnaði, krana minni en 18 tm, valtara, malbikunarvéla og fjölnotatækja 

upp að 4 t eigin þyngd, verður haldið á Flúðum,  

25.,26. og 27. janúar 2010 og verður frá 10:00 til 17:00 alla dagana.  

Möguleiki er að fá námsgögn á erlendum tungumálum. 

Skráning og upplýsingar í síma 892-2370 eða í  

netfangið fludaleid@simnet.is . 

Vinnueftirlit ríkisins og Flúðaleið ehf 

 

 

 

 

 

 

Laugardagskvöldið 13. febrúar  

brestur á hið árlega, frábæra og ómissandi:  

Þorrablót UMFL  
Þorrablót UMF Laugdæla verður haldið í íþróttahúsinu á Laugarvatni 

laugardaginn 13. febrúar n.k.  

Húsið opnar kl. 19.00 og dagskráin hefst kl. 20.00. 

Matur og skemmtiatriði verða sem fyrr að hætti heimamanna. 

Hljómsveitin Sólon sér um að halda blótsgestum í rífandi stuði á 

dansgólfinu fram á rauða nótt. 

Allir velkomnir því nóg er plássið. Verð kr. 5500.- (þ.e. sama og í fyrra!) -  

Ath. ekki verður selt inn á dansleik sérstaklega! 

Borðapantanir verða að berast með góðum fyrirvara til skemmtilegu 

skemmtinefndarkvennanna:  

Guðrún V. Ásgeirsdóttir gva1@hi.is   s. 8203230 

Hallbera Gunnarsdóttir  hallbera@grblaskogabyggd.is  s. 8935614 

Margrét Elín Egilsdóttir margrete@grblaskogabyggd.is  s. 8685118 

Valgerður Sævarsdóttir valgerdur@ml.is   s. 8645931  

mailto:fludaleid@simnet.is
mailto:fludaleid@simnet.is
mailto:gva1@hi.is
mailto:hallbera@grblaskogabyggd.is
mailto:margrete@grblaskogabyggd.is
mailto:valgerdur@ml.is


Vöruflutningar 

Reykjavík—Árnessýsla 

Vörumóttaka Skútuvogi 13 

Sími: 533 2211 
 

VÖNDULL ehf 

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í  

ÁRNESSÝSLU. 

Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til 

föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl. 

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum. 

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar 

                                856 1581 Stefán 

  

 Fermingabörn dagskrá Skálholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Rúlluplast  
 
 

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja 4. febrúar 2010.   

Vinsamlegast látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 

eða í tölvupósti á elsa@blaskogabyggd.is fyrir 27. janúar 2010. 

Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það 

vilja. 

Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á 

heimasíðu Bláskógabyggðar  http://www.blaskogabyggd.is/ 

Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti 

vinsamlegast látið vita. 

  

  

 

Þorrablót Torfastaðasóknar 2010 

 í Aratungu 22. janúar á sjálfan bóndadaginn 
 

Húsið opnar kl: 20:00 og borðhald hefst klukkan 20:30. Eftir borðhald og 

skemmtiatriði leikur hljómsveitin Karma fyrir dansi fram á rauða nótt. 

Miðasala verður í Bjarnabúð þriðjudaginn 19. janúar og fimmtudaginn 

 21. janúar milli kl. 13 - 15. Sveitungar ganga fyrir í miðakaupum fyrri  

                        daginn en miðasalan verður  öllum opin seinni daginn.  

                            Barinn verður opinn, en heimilt er að hafa með sér drykki. 

                             Leigubílar verða til reiðu fyrir utan Aratungu eftir dansleik. 

           Miðaverð kr. 2500.- og aldurstakmark 18 ár 
 

Nefndin 

 

Félagsgallar UMF. Bisk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Íþróttadeild UMF. Bisk. stóð í haust fyrir pöntun á félagsgöllum en gallarnir voru 

afhentir í desember. Það var Henson sem saumaði gallana en Landsbankinn í 

Reykholti styrkti gallakaupin og er bankanum þakkað kærlega fyrir stuðninginn. 
 

Vegna mikilla eftirspurnar á félagsgöllum UMF. Bisk. hefur verið ákveðið að opna 

aftur fyrir pantanir. Þeir sem hafa áhuga á að eignast félagsgalla geta haft samband 

við Freydísi (699-5038) eða Helga (898-1552). Hafa þarf samband í síðasta lagi 

20. janúar. 
 

Búninganefnd  



 
Hestamannafélögin Logi og Smári  

Námskeið í vetur og vor 2010 í reiðhöllinni á Flúðum 

Reiðkennari: Cora J. Claas 
 

Hér að neðan eru upplýsingar um námskeiðahald sem fram fer í reiðhöllinni í vetur og 

fram á vor. Frekari  upplýsingar og námskeiðslýsingar er að finna á www.smari.is 

 

Þjálfunarnámskeið 
15.01.10 Fös kl. 20:00 bóklegur tími 

16.01.10 Lau 2 x 30 mín verklegur tími á milli  kl. 9:00 og 18:00 

05.02.10 Fös kl. 20:00 bóklegur tími 

06.02.10 Lau kl. 2 x 30 mín verklegur tími á milli  kl. 9:00 og 18:00 

19.02.10 Fös kl. 20:00 bóklegur tími 

20.02.10 Lau 2 x 30 mín verklegur tími á milli  kl. 9:00 og 18:00 

Hræðslupúkanámskeið / Námskeið fyrir hræddar konur 
Kennslan fer fram Lau 20.03.10 og Sun 21.03.10 á bilinu 9:00 til 16:00. 

Byrjendanámskeið 
Kennslan fer fram Lau 08.05.10 og Sun 09.05.10 frá kl. 9:00 til kl.16:30. 

Einkakennsla á Þriðjudögum 
Þeir sem vilja skrá sig sendi póst á jovanna@gmx.de eða hringi í síma 8446967 hjá Coru. 

 

Kær kveðja, Cora Claas og hestamannafélögin Logi og Smári  

 

 Nýuppgerð Kóngsbrú  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tapast hefur brún hryssa 
 

 Tapast hefur hross úr stóði í landi 

Lækjarhvamms. Þetta er brún meri 

fæðingarnúmer IS 2003 28 

2002  Örmerkisnúmer 352206000007288  

Þeir sem hafa upplýsingar um hryssuna 

hafi samband við Þórð Kristjánsson í 

síma 897-6530 

 

 Vikur. 

 

Get útvegað vikur fyrir 

garðyrkjubændur í 

stórsekkjum og fiskikörum, 

frá Jarðefnaiðnaði 

Þorlákshöfn. 

Nánari upplýsingar eru hjá 

Pálmari, Flúðaleið ehf 

 s: 892-2370 

 

 

Til Sölu 
 

Lazy boy leðursófasett til sölu.  Þetta er 

þriggja sæta sófi og tveir stólar. 

Verð 100.000 kr 

Nánari upplýsingar hjá Pálmari í  

síma 892-2370 

mailto:jovanna@gmx.de


   

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pottalok                 Beislur í gripahús           Girðingastaurar  

 

 

 

 

 

Ruslatunnu festingar               Hliðgrindur í ýmsum stærðum 

 

Og margt fleira    -  Haraldur Rúnar  gsm : 8934362  

 

 

 

Reiðhöllin á Flúðum og 

hestamannafélögin Logi og Smári auglýsa 

Uppsveitadeildina. 

Uppsveitadeild Smára og Loga er 4 móta mótaröð sem 

saman stendur bæði af einstaklingskeppni og liðakeppni. 

Dagskrá móta: 

 

Föstudaginn 29. janúar Smali.  

 

Föstudaginn 26 febrúar fjórgangur. 

 

Föstudaginn 26. mars fimmgangur. 

 

Föstudaginn 23. apríl tölt og fljúgandi skeið. 

 

Smali (hraðafimi)  
Smalinn dregur nafn sitt af einu mikilvægasta hlutverki íslenska hestsins frá 
örófi alda. Eiginleikar sem prýða góðan smala og smalahest eru 
nauðsynlegir ef árangur á að nást, þetta eru þættir eins og hraði, kjarkur, 
fimi og snerpa.  
Riðin er braut sem mörkuð er keilum sem ná upp á síður hests. Keilurnar 
skulu vera þannig útbúnar að þær falli við litla snertingu. Árangurinn ræðst 
af brautartíma og felldum keilum.  

 

 

 

 

  
 

  

 

  

 

Liðin. 

 

Liðsstjóri Guðrún S Magnúsdóttir                Liðsstjóri Björn Jónsson 
Líney S Kristinsdóttir                                   Ingvar Hjálmarsson 
Katrín Rut Sigurgeirsdóttir                           Hermann Þ Karlsson 
                                                                     Bjarni Birgisson                
                                                       
Liðsstjóri Hjálmar Gunnarsson                   Liðsstjóri Þorsteinn Loftsson 
Kristbjörg Kristinsdóttir                               Gústaf Loftsson 
Cora Claas                                                 Victoría Larsen 
Guðmann Unnsteinsson                             Hólmfríður Kristjánsdóttir 
 
 

Liðsstjóri Styrmir Þorsteinsson                  Liðsstjóri Knútur Ármann     
Grímur Sigurðsson                                    María Þórarinsdóttir 
Þorsteinn Þorsteinsson                              Dóróthea Ármann 
Aðalheiður Einarsdóttir                              

 

Styrktaraðilar liðanna eru: 

Búnaðarfélag Skeiðamanna 
Hestaleigan Syðra Langholti 

Hrossaræktarbúið Efra Langholti 
Hrossaræktarbúið Unnarholtskoti 

Auðsholt 2 Hrossarækt 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

  

   


