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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 

 

 

Loksins kom snjórinn 
    

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
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 

 

 

 

 

  

Söngskemmtun á Flúðum 
 

laugardagskvöldið 19. febrúar kl, 20:30 

í félagsheimili Hrunamanna 

 

Fram koma 

Vörðukórinn 

   Söngsveit Hveragerðis   

 Karlakór Hreppamanna 

 

Aðgangseyrir 2,000 krónur 

Sunnlenskt 

konfekt fyrir eyru og augu  

 
Karlakór Hreppamanna 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                              

  

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  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  

  
 

    

 

  

 
 

 

 

  

   

  

 
 

 

 

 

  

  

  
  

  

   

  

 

 

  

 

 

 Hótel Gullfoss 
 

Velkominn á hótel Gullfoss 

Gisting - veitingar 

16 tveggja manna  herbergi með baði og sjónvarpi ásamt 70 manna 

veitingasal með fallegu útsýni. 

Mjög gott aðgengi fyrir fatlaða. Tveir heitir nuddpottar. 
 

Hótel Gullfoss 

v/ Brattholt, 801 Selfoss 

S. 486-8979, fax 486-8691 

Netfang: info@hotelgullfoss.is 

www.hotelgullfoss.is 
 

  

 

                                                                                                                              

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 

 

 

 

 

Flúðaleið ehf 

Verktaki fyrir Eimskip og Samskip 

 

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

 

Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  

Kl 12:00 frá Landflutningum  og 

Kl 13:00 frá Flytjanda  

 

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

 

Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga.  

sími: 486-1070 fax 486-6693  

netfang: fludaleid@simnet.is    

 

Símar hjá bílstjórum: 

892-2370- Pálmar 

892-2371  -Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur. 

892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur 

. 

                                                                 Með kveðju  

                                                                 Starfsfólk Flúðaleiðar  

 

 

 

 

 

  

   

 

Oddvitafréttir 11. janúar – 15. febrúar 2011 
 

Verkefni hafa verið mörg í janúarmánuði. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2011 var 

samþykkt og framkvæmdaáætlun var líka samþykkt.  Einnig var samþykkt þriggja 

ára fjárhagsáætlun.  Fyrir liggur að svigrúm til framkvæmda er mjög lítið þrátt fyrir 

að ákveðið væri að taka lán til að auka svigrúmið og að bæta lausafjárstöðu 

sveitarsjóðs. 

Skólastjóri hefur tilkynnt að hún ætli að hætta í starfi þegar núverandi 

skólaári lýkur.  Hún hefur unnið mjög mikilvægt starf fyrir skólann og því er 

áríðandi þegar breytingar eru framundan að nýta tímann vel.  Mikilvægt er að fá 

samræðu um skólastarf og tilhögun þess og hvernig megi gera það sem gott er enn 

betra. Sveitarstjórn hefur nú þegar skipað verkefnisnefnd til að undirbúa skólaþing. 

Fræðslunefnd og skólastjórnendur munu leiða þá vinnu.  Haldið verður skólaþing 

þar sem skólafólki, foreldrum og nemendum verður gefið tækifæri til að ræða 

málin, segja sína skoðun og gera tillögu að breytingum.  Mikilvægt er að sem flest 

sjónarmið verði reifuð og rædd svo að komast megi að bestu niðurstöðunni.  

Grunnskólinn er stærsti kostnaðarliðurinn í rekstri sveitarfélagsins.  Í 

Bláskógabyggð er kostnaður við skólareksturinn hár í samanburði við mörg önnur 

sveitarfélög og við verðum að huga að því að vera eins sparsöm og við getum, um 

leið og við viðjum sjá öflugt skólastarf.  Þessi tvö sjónarmið virðast e.t.v. stangast á 

en svo þarf alls ekki að vera.  Reknar eru litlar deildir eða bekkir innan skólans og 

gott er að skoða hvernig hægt er að stækka deildirnar um leið og við höldum 

metnaði í innra skólastarfinu. Skólaþing verður vonandi svo öflugt að þar komi 

fram frjóar hugmyndir. Auðlind okkar er gott mannval í sveitinni og við verðum að 

halda vel utanum það sem við höfum.  Við höfum ekki mikla peninga en við höfum 

mjög mikið af hæfileikaríku fólki.  Samvinna og samhygð er sá styrkur sem við 

verðum að vernda, hjálpast að, vera góð við hvort annað og muna eftir því að 

fjölbreytni í mannvali er styrkur.  Ég minni nemendur mína oft á að þau eru mjög 

ólíkir einstaklingar og því gefast mörg tilefni til að kljást og vera ósammála. En þau 

verða að muna að virða hvort annað breytileikinn er kostur og það er miklu 

skemmtilegra að sjá kostina hvert í öðru en  að finna ókostina. 

Oddviti og sveitarstjóri áttu mjög góðan fund með fulltrúum ríkisins m.a. um 

skipulagsmál á Laugarvatni. Ríkið á mikið land við Laugarvatn, en skráning lóða 

og húsa í eigu ríkisins er mjög ófullnægjandi.  Ákveðið var að ég tæki að mér að 

koma af stað vinnu þar sem ákvörðuð verði hnit lóða og betri skráning verði gerð. 

Aðilar komu saman í Hérðasskólahúsinu þann 11. febrúar og hófu vinnuna.  Segja 

má að þar hafi verið haldinn fyrsti formlega fundurinn í Hérðasskólahúsinu, eftir að 

húsið hefur fengið algera endurnýjun. 

Sveitarstjórn hefur ákveðið að láta gera heildardeiliskipulag fyrir Laugarvatn 

samhliða lóðaskráðningunni og hefur Oddur Hermannsson hafið þá vinnu. 

Verið er að vinna deiliskipulag fyrir allt þéttbýlið í Laugarási.  Sveitarstjórn 

hefur ákveðið að kynna þá vinnu fyrir íbúum fimmtudaginn 17. febrúar í Aratungu 

kl. 17:00.  Fundurinn er opinn öllum. 

  
  ELDIVIÐUR til sölu 
 

Blandaður grisjunarviður úr 

Helgastaðaskógi í 35 lítra 

pokum. 

Frekari upplýsingar hjá Peik M 

Bjarnasyni í síma 6508968. 

Fæst einnig í Múrbúðinni á 

Flúðum og í minni pakningum í 

Bjarnabúð. 

 

Tölvuviðgerðir 
 

Tek að mér allar almennar 

tölvuviðgerðir og vírushreinsun 

Get boðið þér að koma heim til þín og 

kenna þér á hin ýmsu forrit 

 

Halldór Hilmir 

uppl í síma 845-5591 

 

mailto:fludaleid@simnet.is
mailto:fludaleid@simnet.is


 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                   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.  

  

                                                                                             *Gjafabréf 

                                                                                       Gefðu vinum og vandamönnum dekur       

                                            nuddtíma. 

 

 

                                                                  Nú er ég flutt í Reykholt og 

                                                                      einfalt að fá tíma. 

                                                                 Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir 

 

                                                                         Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan   

 

                                                                              Nuddstofan 

                                                                            Heildrænt líferni 

                                                                                 Íþróttamiðstöðinni Reykholti 

                                                                              Tímapantanir í síma 861-7888 

                                                                           Júlíana Magnúsdóttir  

   

 

 

 

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Íþróttamiðstöðin 

Reykholti. 

Vetraropnunartími    
 

Mánudaga 14:00-18:00. 

Þriðjudaga 14-22.00 

Miðvikudaga 14-18.00 

Fimmtudaga 14:00-22:00. 

Föstudaga lokað. 

Laugardaga 14:00-18:00 

Sunnudaga lokað. 

Kv.Starfsmenn 

  

  Til sölu 
 

Frábær gjafavara. Er með til sölu 

brjóstagjafapúða og lopapeysur 

fyrir léttvínsflöskur. Endilega hafið 

samband í síma 864-4798. 

Ragnheiður í Efsta-Dal 

 

  
  

 
    
   

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Snyrtifræðingur. 

 

Rúna Einarsdóttir 

snyrtifræðingur frá Kotströnd 

kemur í Bjarkarhól 

einn dag í byrjun hvers mánaðar 

Hún býður upp á létt andlitsböð, 

litun og plokkun, naglaásetningu, 

vaxmeðferðir 

Tímapantanir í síma 844 1197  

  

Hurðalausnir ehf 
og þér standa allar dyr opnar 

 
 

Bílskúrs og 

iðnaðarhurða-       
þjónusta                  
Uppsetning,                    

viðhald og 

viðgerðir                     

Reynsla og  
góð þjónusta                      

hurdalausnir 
@gmail.com 

Magnús Vignir  sími  894-2380      

 

 

  

 

 

VIOLA  SNYRTISTOFA  

   HÖGNASTÍG  1,  FLÚÐUM. 

 

Eftirfarandi meðferðir í boði: 

Andlitsbað – Húðhreinsun  

   Litun og plokkun – Handsnyrting 

    Fótsnyrting – Vaxmeðferðir. 

 

 Tímapantanir í síma 856-1599  Hlíf 

  
 

 
 Það fór e.t.v. ekki mjög hátt í vetur, en fyrirtækið Límtré-Vírnet var komið í 

hendur Landsbankans en var selt fyrir áramót og var Bláskógabyggð aðili í því að 

hjálpa til við að halda fyrirtækinu heima.  Þetta var gert í gegnum fjárfesta, 

Eignarhaldsfélag Suðurlands og svo urðu nágrannasveitarfélögin hluthafar.  Nú liggur 

fyrir að safna þarf hlutafé hér á Suðurlandi frá einkaaðilum.  Ég vil því benda 

áhugasömum á að hafa samband við sveitarstjórann Valtý til að láta skrá sig fyrir hlut 

í fyrirtækinu og styðja þannig við áframhaldandi rekstur þess í sveitarfélaginu.  

Lágmarkshlutur er kr. 100.000,-. 

Nefndir hafa starfað af miklum krafti og hefur verið mjög ánægjulegt að 

fylgjast með því sem þær hafa haft fram að færa.  Það ber að þakka.  Fundargerðir 

nefnda fara á heimasíðuna um leið og þær hafa verið samþykktar í sveitarstjórn og 

þannig geta allir fylgst með störfum þeirra. 

Hefðbundin þorrablót hafa verið haldin í sveitarfélaginu, fyrst í Aratungu og 

var það mjög ánægjulegt.  Laugdælir héldu sitt blót á laugardaginn 12. feb. og var 

það mjög skemmtilegt. 

Forseti Íslands afhenti Eyrarrósina sunnudaginn 13. febrúar og féll hún í skaut 

Sumartónleikunum í Skálholti.  Ég leyfi mér, fyrir hönd sveitarstjórnar 

Bláskógabyggðar að óska aðstandendum Sumartónleikanna í Skálholti innilega til 

hamingju og óska þeim velfarnaðar um langa framtíð. 

Torfastöðum 14. febrúar 2011. 

Drífa Kristjánsdóttir 

 

 

Frá heilsugæslunni í 

Laugarási. 
 

  

Opið frá kl 8:30 á morgnana 

 til kl 16:30 

Símatími  frá 

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

Sími stöðvarinnar er 480 5300 

Vaktsími í neyðartilvikum er 892-

8804 

 

 

Týndur hestur 

 

 Brúnn hestur tapaðist frá 

Laugarvatni. Hesturinn er 19 vetra 

og hefur hans verið saknað frá 

 22. desember 2010. 

Þeir sem hafa séð hestinn er bent á að 

hafa samband við Bjarnfinn í síma 

 864-0501 eða  skrifstofu 

Bláskógabyggðar í síma 486-8808. 

 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Herbalife  
 

Langar þig að bæta þína heilsu ? 

Herbalife vörunar eru frábærar til að 

hjálpa þér 

 að komast nær markmiðum þínum, 

hvort sem það er að léttast, þyngjast eða 

byggja upp vöðva. 

Innri og ytri næring sem hentar öllum. 

Við erum sjálfstæðir dreifingaraðilar. 

 Endilega hafðu samband ef þú vilt 

kynnast þessum 

góðu næringar vörum betur. 
 

 Ósk og Bergrós                                

S: 8650302 - 8650636 
  

  

 
  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 Nudd 

   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í símum  866-

9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

Áslaug Magnúsdóttir á Króki 

  

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) 
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Nuddstofan Heildrænt líferni 

Íþróttamiðstöðinni 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 starfsemi og samvinnu 
milli orkustöðvanna. 

 

*Dáleiðsla 
-Djúp slökun. 

Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu 
. 

Gjafabréf 
Gefðu þeim sem þér þykir vænt um dekur nuddtíma 

 

Júlíana Magnúsdóttir 
861-7888 

  

  

 Athugið 
 
 

Næstu Bláskógafréttir  

koma út í mars. 

Ef þið viljið senda efni í 

Bláskógafréttir sendið það á 

sigurros@blaskogabyggd.is 

eða hafið samband á 

skrifstofu Bláskógabyggðar í  

síma 486-8808 

 

    

  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 

 

  

Rúlluplast  
 

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í  mars.Vinsamlegast 

látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á 

gudrunh@blaskogabyggd.is. 

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. 

 

  



 

  Árshátíð  
 

Hestamannafélagsins 

Loga, kvenfélagsins og 

leikdeildar U.M.F.Bisk.  

Verður haldin í Aratungu 

20.mars nk. 

 

 
 

 

 Nudd 

   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í símum  866-

9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

Áslaug Magnúsdóttir á Króki 

 

  

 

 

  
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
  

  

  

 Spennandi  tækifæri 
 

Þú kemur með hugmyndina og matarsmiðjan hefur sérþekkinguna og aðstöðuna. 

Verið er að undirbúa opnun Matarsmiðju  Uppsveita Árnessýslu , sem staðsett 

verður á Flúðum. 

Matarsmiðjan er samstarfsverkefni og að því standa:  Sveitarfélögin fjögur í 

Uppsveitunum, Háskólafélag Suðurlands, Atvinnuþróunarfélag og 

Vaxtasamningur Suðurlands ásamt Matís. 

Markmið verkefnisins er að efla og auka fjölbreytni í atvinnulífi í Uppsveitum 

Árnessýslu.  

 - að gefa frumkvöðlum tækifæri til þess að þróa sína vöru í aðstöðu 

   með leyfi til matvælaframleiðslu.  

- að auka framboð menntunar og atvinnutækifæri á svæðinu  

- að auka sjálfbærni svæðisins með aukinni nýtingu hráefnis í vörur og þjónustu 

Í matarsmiðjunni verður hugað að ýmsum verkefnum.   

Vöruþróun, vöruhönnun, markaðssmál og ráðgjöf, nám í matvælatengdum 

greinum, rannsóknastarfsemi á matvælasviði og erlend samstarfsverkefni eru til 

umræðu.  

Verið er að innrétta húsnæði og setja upp tæki í matarsmiðjunni, en í framhaldi af 

því mun starfsemin hefjast af fullum krafti.  Nú þegar hafa aðilar haft samband 

sem vilja nýta sér aðstöðuna.  Þeir sem eru með hugmynd eða spurningar á þessu 

stigi málsins geta haft samband við ferðamálafulltrúa  netfang asborg@ismennt.is  

gsm  898 1957 

 

  
  

 

Þjóðbúningakvöld fyrir ALLA  í Árnesi  

8. apríl 2011 kl. 20:30. 

Ágætu sveitungar, aðrir í uppsveitum og á Suðurlandi. 

Hugmynd kom fram um hvort ekki væri gaman að allir þeir sem ættu þjóðbúninga 

klæddu sig upp  og kæmu saman þann 8. apríl  nk. í Árnesi kl. 20:30,  hvaðan sem þeir 

væru af jarðarkringlunni.  (bæði konur og karlar). 

Margir búa hér í uppsveitum frá hinum ýmsu löndum og það væri mjög gaman að fá 

að sjá þjóðbúninga annarra  þjóða og heyra sögu þeirra og öðrum þjóðum gaman að 

sjá og heyra af okkar búningi.  

Aðrir eru hjartanlega velkomnir, það er líka gaman að horfa á fallega þjóðbúninga og 

njóta góðra veitinga og skemmtiefnis þó ekki sé maður klæddur í þjóðbúning.  

Stefnum að því að  gestir fái að smakka á spennandi réttum  frá öðrum löndum. Þá datt 

okkur í hug að hafa eitthvað til skemmtunar t.d væri gaman að horfa á þjóðdansa,  og 

dansa, frá einhverjum löndum og hlusta á falleg þjóðlög, og svo bara spjalla saman og 

dansa „gömlu dansana“   okkur til skemmtunar.  Minnum á þetta núna ef einhvern 

langar kannski til að laga búninginn sinn, sauma sér nýjan, eða fá hann sendan frá 

heimalandinu fyrir tækifærið þá er smá tími til þess.  

Köllum fram vorið þann 8. apríl með öllum þeim fallegu litum  þjóðbúninganna sem 

þeir bjóða upp á.   

Þetta verður án efa skemmtilegt kvöld og verður fyrir alla sem vilja gleðjast og hugsa 

til ættjarðarinnar!                        

Hafið samband ef einhver hefur góða hugmynd sem  

mætti framkvæma í sambandi við þetta. 

  Betur auglýst síðar. 

Með kærri kveðju. 

     Skemmtinefnd Kvenfélags Gnúpverja. 

hraunteigur@hraunteigur.is 

Sigrún í Haga og Kidda í Hraunteigi. 

   

 
 

 

  
 Matvælasmiðjan á Flúðum. Opnar í mars. 

 

Síðustu mánuði hefur verið unnið að standsetningu aðstöðu og öflun og 

uppsetningu tækjabúnaðar í húsnæði Matarsmiðjunnar á Flúðum. Þá er verið að 

sækja um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Starfsemin mun svo 

hefjast í mars.  Hugmyndin með Matvælasmiðjunni er að aðstoða fólk með 

hugmyndir að matvælaframleiðslu með faglegri aðstoð og aðstöðu. Jafnframt 

lærir það um grundvalaratriði öryggis matvæla þ.m.t. að setja upp innra eftirlit 

og sækja um framleiðsluleyfi fyrir sína vöru til leyfisveitenda. Með þessu móti 

er hægt að prófa hugmyndir að framleiðslu og markaðssetja vöru án þess að 

leggja út í mikinn kostnað. Smiðjan er ætluð fyrir vinnslu og framleiðslu á alls 

konar matvælum auk fræðslu fyrir smáframleiðendur matvæla.  Þar verður 

aðstaða og búnaður: 

 

til þurrkunar á matvælum 

til framleiðslu á nasli 

til niðurlagningar og niðursuðu (sultugerð, súrsun matvæla o.fl) 

blautaðstaða til meðhöndlunar á hráefni (kjöti, grænmeti o.fl) 

lítið tilraunaeldhús (Soðnar vörur) 

kælir og frystir 

til pökkunar 

til fræðslu og námskeiðshalds 

 

Samband verður haft við þá aðila sem þegar hafa sýnt áhuga á að vinna að 

hugmyndum sínum í Matarsmiðjunni á Flúðum til að ræða og skipuleggja 

verkefnin.   Allir sem áhuga hafa á að kynna og nýta sér ráðgjöfina og 

aðstöðuna á Flúðum eru hvattir til að hafa samband við starfsmann 

Matarsmiðjunnar Vilberg Tryggvason í síma 8585133 eða senda honum 

tölvupóst á netfangið vilberg.tryggvason@matis.is 

 

 

 
  Höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun 

      Blómadropar 

    
 

                           Marta Sonja Gísladóttir 

                           Heiði, Biskupstungum 

                           801 Selfoss 

  
   símar: 848 1101 og 486 8710 

  

mailto:asborg@ismennt.is
mailto:hraunteigur@hraunteigur.is
mailto:vilberg.tryggvason@matis.is


 

 

 

 

 

 

Café Mika 

Opið frá kl. 10-18 allar helgar 

Léttir réttir 

Súpa og brauð 

Kjúklingasalat 

Smurbrauð 

Vanillu og súkkulaðimousse 

Frönsk súkkulaðikaka 

Handgert konfekt. 

Verið velkomin! 

 

 

 

Stór rannsóknarstyrkur 

Íþróttafræðasetur Háskóla Íslands - Laugarvatni 

 

 

Nýlega úthlutaði Rannsóknasjóður Rannís til nýrra rannsóknaverkefna fyrir 

árið 2011. Verkefnið Líkamlegt atgervi, félagslegir þættir og andleg líðan 

unglinga og ungmenna, hlaut 17 milljón kr. styrk til þriggja ára. Markmið 

verkefnisins er að rannsaka langtíma- og aldurshópabreytingar á holdafari, 

hreyfingu, þreki, andlegri líðan, og félagslegum þáttum eins og félagslegri 

samheldni í tveimur hópum ungs fólks (16 og 22 ára). Þessir einstaklingar tóku 

allir þátt í sambærilegri rannsókn sem framkvæmd var 2003/2004 en þá voru 

þeir 9 og 15 ára.  

Erlingur Jóhannsson, prófessor við Íþróttafræðasetur Háskóla Íslands á 

Laugarvatni leiðir verkefnið en aðrir frá Íþróttafræðasetirnu sem koma að 

verkefninu eru Sigurbjörn Á. Arngrímsson prófessor og Kristján Þór 

Magnússon aðjúnkt. Þórarinn Sveinsson dósent við læknadeild Háskóli Íslands 

kemur einnig að verkefninu. Rannsóknarverkefnið er framkvæmt á landsvísu 

og unnið í samvinnu við Háskólann á Akureyri með aðkomu Þórodds 

Bjarnasonar prófessors og Ársæll Már Arnarson lektors.  

Þessi styrkveiting er mikil viðurkenning fyrir það vísinda- og rannsóknarstaf 

sem fer fram við Íþróttafræðasetur Háskóla Íslands á Laugarvatni. Sérstaklega í 

ljósi þess að þessi rannsóknarstyrkur er þriðji verkefnisstyrkurinn frá 

Rannsóknarsjóði Rannís á 6 árum sem vísindamenn Íþróttafræðaseturs hljóta. 

Auk þess hafa fengist tveir Leonardo styrkir, tveir styrkir til tækjakaupa frá 

Rannís, nokkrir forverkefnisstyrkir frá Rannís auk fjölmargra smærri styrkja. 

Þessi árangur undirstrikar sterka stöðu vísindarannsókna sem framkvæmdar eru 

á Laugarvatni ekki eingöngu á landsvísu heldur einnig í alþjóðasamhengi. 

  

  

Vetrarmót Loga og Trausta 
 

Þá eru vetrarmót Loga og Trausta að hefjast en fyrsta mótið er í Hrísholti 
laugardaginn 19. febrúar, annað mótið er 19. mars og þriðja og seinasta 
16. aprí.l Mótin hefjast öll kl:14:00 
Keppt verður í barna-unglinga- fullorðins og unghrossaflokkum. 
Þær reglur gilda í unghrossaflokki að knapi getur mætt með nýtt hross á 
hvert mót, en heldur samt sínum stigum þ.e. knapinn safnar stigum óháð 
hrossum. Unghrossaflokkurinn er ætlaður hrossum fæddum 2005 og 2006.  
Vert er að minna á þær reglur sem gilda um keppnisrétt knapa og 
hrossa á vetramótum félagsins. 
Knapi verður að vera félagsmaður Loga og hestur sem keppt er á, í 
eigu Logafélaga. 
Nánar er hægt að lesa um reglur félagsins á heimasíðu Loga. 
Slóðin er: www.hestamannafelagidlogi.bloggar.is 
 

http://www.hestamannafelagidlogi.bloggar.is/
http://www.hestamannafelagidlogi.bloggar.is/


 

Suðurland já takk 
 

Til fyrirtækja og stofnana og Suðurlandi. 

Dagana 18. – 21. mars standa Markaðsstofa Suðurlands, Atvinnuþróunarfélag 

Suðurlands og Menningarsamningur Suðurlands  

fyrir landshlutasýningu í Ráðhúsinu Reykjavík með yfirskriftinni ,,Suðurland já takk“.   

Markmið sýningarinnar er fyrst og fremst að kynna framleiðslu og þjónustu á 

Suðurlandi.  

Sýningin á að höfða til fagaðila og neytenda sem kaupa og nýta sér framleiðslu- og 

þjónustu af svæðinu. 

Fyrirtæki og stofnanir eru hvött til að taka þátt í sýningunni og eiga þannig þátt í að 

gera landshlutann sem sýnilegastan. 

Þátttökukostnaður er 18.000 pr. fyrirtæki og verður sýningarsvæðið skipulagt með 

þátttökuaðilum. 

Þau fyrirtæki sem hafa áhuga á þátttöku vinsamlega hafið samband við einhvern 

eftirtalinna;  

Davíð Samúelsson, davidsam@south.is  4835555  og Steingerður Hreinsdóttir, 

steingerdur@sudur.is  4804212 

og í Uppsveitum Árnessýslu;  Ásborg Arnþórsdóttir asborg@ismennt.is  486 8810 

"Hvet fyrirtæki í Uppsveitum sérstaklega til að taka þátt í þessu " ÁA 

 

 . 

 Badminton 
 

Nú eru hafnar badmintonæfingar eftir jólafrí.   Á 

miðvikudögum klukkan 18:00-19:00 eru æfingar fyrir börn 

og unglinga. Þjálfari  er Atli Þór Reynisson s: 869-7573.  

Frjáls tími fyrir fullorðna er á mánudögum frá kl 21:15-

22:00.  Þar spilar hver og einn á sínum forsendum .   Við 

hvetjum unga sem aldna til að mæta á æfingar hjá okkur í 

vetur.  Umsjón með fullorðinstímunum hefur Samúel 

Eyjólfsson s:864-1758.   Æfingagjöld á vorönn eru 3500kr. 

 Stjórn badmintondeildar UMFH 

 

  

 

Héraðsglíma HSK 

 

Héraðsglíma HSK fer fram í Íþróttamiðstöðinni í Reykholti, 

laugardaginn, 26. febrúar nk. kl. 13:00. Keppt verður í mörgum flokkum 

barna og unglinga. Á mótinu er m.a. keppt um Skarphéðinsskjöldinn og 

Bergþóruskjöldinn. Þetta eru tveir merkustu verðlaunagripir sem keppt er 

um á sambandssvæðinu ár hvert. Skarphéðinsskjöldurinn á sér mun 

lengri sögu en fyrst var keppt um hann árið 1910 og hafa margir út 

sveitarfélaginu hampað skildinum í gegnum tíðina. Fólk er hvatt til að 

mæta og fylgjast með spennandi keppni, sterkustu glímumann HSK. 

. 

 

 . 

 Uppsveitakortið  
 

Nú stendur yfir árleg leiðrétting og 
endurútgáfa á Uppsveitakortinu.  

Ef þið hafið athugasemdir, 
viðbætur eða leiðréttingar á  

kort eða þjónustulista 

vinsamlegast hafið samband 

 sem fyrst.  

Ferðamálafulltrúi sími 486 8810 

og 898 1957  asborg@ismennt.is 

Uppsveitakortið er m.a. 

aðgengilegt á www.sveitir.is  

undir liðnum kort  

 

 . 

 

 

 

 

 

 

Upplit menningaklasi Uppsveita 

Árnessýslu 

Ný heimasíða, kíkið á 

www.upplit.is  

Allir velkomnir í Upplit og allar 

hugmyndir vel þegnar. 

 

mailto:davidsam@south.is
mailto:steingerdur@sudur.is
mailto:asborg@ismennt.is
mailto:asborg@ismennt.is
http://www.sveitir.is
http://www.upplit.is


 

 
 
 
 
 
 

Tek að mér gerð: 

 

 

Jarðafarakransa 

Krossa  

Kistuskreytinga 

Handskrifaðir borðar með krönsum og krossum sé þess óskað. 

Allt skreytingarefni úr sveitinni 

Sýnishorn eru inn á Facebook síðunni: Grænna land ehf 

 

 

 

  

  

 

 

Til hundaeigenda. 

 

Á skrifstofu Bláskógabyggðar hefur komið fjöldi ábendinga um að hundar séu 

oft lausir á þéttbýlisstöðunum, Reykholti, Laugarási og á Laugarvatni.  Einnig 

er kvartað yfir að hundar skilji eftir sig úrgang og óþrifnað í görðum fólks og á 

almenningsstöðum og er það til ama fyrir alla.  

Því eru hundaeigendur minntir á reglur um hundahald í sveitarfélaginu og 

vinsamlegast beðnir um að tjóðra hunda sína ef þeir eru útivið og að hafa þá í 

bandi þegar farið er með þá út.  

Plastpoki þarf að vera með í vasa til að taka upp óþrifnað eftir hunda. 

Tillitssemi er allra hagur. 

 

 

Erla Björg Arnardóttir 

Garðyrkjufræðingur 

Flúðum 

Sími: 858-3399 

graennaland@simnet.is 

 

Atvinna 
 

Starfskraftur óskast í eldhús á  

Geysi í Haukadal. 

Um er að ræða fullt starf og æskilegt að 

viðkomandi sé snyrtilegur í umgengni 

og hafi reynslu af matargerð. Húsnæði 

möguleiki á svæðinu. 

Umsókn berist á netfangið  

elmar@geysirshops.is 

 

 

 

ÍBÚÐ TIL LEIGU. 
 

Til leigu 120 fermetra parhús, 

Miðholti 21, Reykholti.  Laust strax.  

Upplýsingar í síma 848-0454, 

Brynjólfur 

 

  


