
10. árgangur  10. tbl.  Nóvember 2011.           Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir  
                                                                  Á.b.m:    Valtýr Valtýsson 

 

  

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 

 

 Myndir frá Safnahelgi á Suðurlandi  

Sem haldin var 4. til 6. nóvember 2011 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
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 

 

 

Jólamarkaður  Jólaljós  

 Kertafleyting  
 

Laugarvatni  

26. nóvember 

Við í Laugardal undirbúum jólin og bjóðum öllum að 
heimsækja okkur á Laugarvatn þann 26.nóvember. Þá 
kveikjum við á jólaljósum og höldum jólamarkað.  

 

Dagskrá: 
GRUNNSKÓLINN LAUGARVATNI 

KL. 13.30 ÁVARP 
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU ÁSAMT VIÐSTÖDDUM   

SYNGJA JÓLALÖG 

KL.14.00 JÓLAMARKAÐUR KVENFÉLAGSINS 
KAFFISALA - KAKÓ – VÖFFLUR MEÐ RJÓMA 

FONTANA HEILSULIND 

LAUGARVATN FONTANA BÝÐUR ÖLLUM ÍBÚUM BLÁSKÓÐABYGGAR  
ALLA ÞESSA HELGI AÐGANG FYRIR AÐEINS 100. -KR , SEM FER TIL 

LÍKNARMÁLA  KVENFÉLAGSINS. OPIÐ FRÁ KL 14.00 -21. 00.  
NJÓTUM YNDISLEGRAR STUNDAR  Í UPPSPRETTU GUFUNNAR. 

BJARNALUNDUR 

KL. 17.00 KVEIKT Á JÓLALJÓSUM Á JÓLATRÉ Í BJARNALUNDI 
ALLIR SYNGJA JÓLALÖG 

VIÐ VATNIÐ 

KL.17.30 KERTAFLEYTING – AÐVENTUSTEMNING 
 

TJALDÓ 

KL.19.00 LITLU JÓLIN Í TJALDÓ 
MATSEÐILL: SÍLDARRÉTTIR OG HANGIKJÖT. OPNAÐ 
FYRIR MATARGESTI KL.19.00. BORÐAPANTANIR Í 
SÍMA: 4861155/8931952 

 

Laugdælingar, sameinumst um að skreyta dalinn okkar fyrir 26. nóv.  
Verum öll með og látum ljós okkar skína! 

 

                            Allir velkomnir !  
KVENFÉLAG LAUGDÆLA 

LIONSKLÚBBUR LAUGDÆLA 

VEITINGAHÚSIÐ  BLÁSKÓGAR 
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                              

  

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  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 Kjalarvogi og 

Kl 13:00 frá Flytjanda Klettagörðum  

 

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

 

Flytjum áburð og skeljasand fyrir alla söluaðila. 

 

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

sími: 486-1070 fax 486-6693 gsm: 892-2370 

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 frá 11. okt.- 8. nóv. 2011. 

 
Undanfarnar vikur hafa einkennst af miklum fundahöldum.  Samband 

ísl. sveitarfélaga hélt árlega fjármálaráðstefnu í Rvk. 13. og 14. október og 

Jöfnunarsjóðurinn fund þann 12. október.  Ráðstefnan var mjög góð og 

fróðleg, farið yfir mikilvæga hluti er varða öll sveitarfélögin, fjárhag þeirra 

og stefnur. 

Fundur Héraðsnefndar Árnesinga var haldinn 20.-21. okt. Til 

upplýsingar fyrir þá sem ekki þekkja til, þá er Byggðasafn Árnesinga, 

Héraðsskjalasafnið, Tónlistarskóli Árnesinga og Listasafn Árnesinga á 

forræði Héraðsnefndarinnar.  Héraðsnefndin á einnig jarðirnar Alviðru og 

Öndverðarnes en þær voru á sínum tíma gjöf til Héraðsnefndarinnar og 

Landverndar. 

Annar dagur í hátíðarhöldum vegna afmælis Aratungu var haldinn 

laugardagskvöldið 22. október.  Afmælisnefndin hvatti fyrrum starfsfólk 

Aratungu til að mæta og var það afar vel til fundið.  Ýmsir fluttu skemmtileg 

ávörp og minningarbrot. Guðrún Hárlaugsdóttir var stjarna kvöldsins en hún 

setti fram mjög skemmtilega mynd af verkefnum símstöðvarfólks á árum 

áður. 

Aratunga fékk góðar gjafir í tilefni afmælisins, flott sýningartjald og 

myndvarpa frá Kvenfélagi Bisk., Búnaðarfélagi Bláskógabyggðar, Leikdeild 

Umf. Bisk., Lionsklúbbnum Geysi, Hestamannafélaginu Loga, 

Björgunarsveit Bisk. og Veiðifélagi Hvítárvatns.  Einnig gaf Leikdeild Umf. 

Bisk. kr. 300.000,-  til lagfæringar á sviði Aratungu.  Þessum aðilum eru 

þakkaðar góðar gjafir og mikil velvild. 

Þann 25. október buðu þingmenn Suðurkjördæmis 

sveitarstjórnarmönnum til fundar við sig.  Þar fengum við tækifæri til að 

leggja áherslu á mál sem eru mikilvæg í dag.  Geysissvæðið er oddvita mjög 

hugleikið og ýmis önnur mál eins og virkjun Hagavatns, Reykjavegur, 

Héraðsskólahúsið og Verkmenntahús FSU.  Þessu var öllu komið á framfæri 

munnlega og með minnismiða til þingmanna Suðurkjördæmis. 

Þann 28.-29. október hélt Samband sunnlenskra sveitarfélaga aðalfund 

sinn í Vík.  Sá fundur var afar góður og málefnalegur. 

Oddviti hitti fjárlaganefnd alþingis í lok síðustu viku og viðraði 

framsæknar hugmyndir sem eigendur hafa um Geysissvæðið. Verið er að 

vinna hugmyndunum framgang í kerfinu og vonandi tekst það hratt og vel. 

  

  
  ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu 
 

Blandaður grisjunarviður úr 

Helgastaðaskógi í 35 lítra 

pokum. 

Frekari upplýsingar hjá Bjarna 

Sveinssyni í síma 8935388. 

Fæst einnig í Múrbúðinni á 

Flúðum og í minni pakningum í 

Bjarnabúð. 

Athugið lækkað verð! 

 
 
 

 

 

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 

 

 

 

 Týnd hryssa 
 

Fjögurra vetra brúnskjótt hryssa tapaðist úr girðingu við Vatnsleysu í 

Biskupstungum og er sárt saknað. Ekki er ljóst hvenær hún hvarf en 

hún er örmerkt og skráð í Feng. Ef þið hafið upplýsingar um afdrif 

hennar vinsamlegast hafið samband við Guðrúnu Katrínu 862 4343 

eða Sólveigu 695 4943. 

Helstu einkenni eru: Sokkótt upp að hnjám að framan, allt faxið 

hægra megin, al-brúnt höfuð (engin stjarna eða blesa) og efri partur 

taglsins er hvítur en neðri parturinn brúnn. 

 

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 

 

 Rúlluplast  
 

Rúlluplast verður tekið hjá þeim 

bændum sem vilja í  

desember.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. 

 
    
   

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 bylgjupappi 

 

  

 

VIOLA  SNYRTISTOFA  

   HÖGNASTÍG  1,  FLÚÐUM. 
 

Eftirfarandi meðferðir í boði: 

Andlitsbað – Húðhreinsun  

   Litun og plokkun – Handsnyrting 

    Fótsnyrting – Vaxmeðferðir. 

 

 Tímapantanir í síma 856-1599  Hlíf 

  

  

  

  

 

 Járningaþjónusta 

 

Tek að mér járningar 

upplýsingar í  

síma  846-7048. 

 

Sigurjón Sæland 

 

  
Sigurður Frímann Emilsson 
Vélstjóri og rafvirkjameistari 

 

s: 692 4649 
Netfang: laufhaga12@internet.is 

 

Allar alhliða viðgerðir,  þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum. 

Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum. 

Löggiltur Rafvirkjameistari 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  
 

 

  
 

  

 

 

  

  

 

 

 

Nuddstofan Heildrænt líferni 
  Reykholti 

Tímapantanir í síma 861-7888 
Júlíana Magnúsdóttir 

 

Héraðsskólahúsið er enn áhugamál mitt og hef ég komið þeirri tillögu 

minni á framfæri við fjárlaganefndina að húsið verði afhent Bláskógabyggð 

sem menningarhús og að Bláskógabggð taki jafnframt að sér að leigja húsið 

út, koma því í fasta notkun og að leigutekjur sem fengjust færu beint til 

eigandans, ríkisins. Það er gaman að horfa á Héraðsskólahúsið nýuppgert og 

fallegt og synd að það skuli ekki komast í notkun. 

Hafin er vinna við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og nú þurfa allar 

stofnanir sveitarfélagsins, skólar, leikskólar og þjónustusvið að gera sínar 

tillögur til fjárhagsáætlunar.  Verkefnin eru mörg og gaman væri að geta 

framkvæmt mikið.  Fjárhagsstaðan leyfir ekki slíkt, enn sem komið er.  Við 

verðum því að fara vel með þá fjármuni sem við höfum og hjálpast að við þau 

mál sem fyrir liggja.  Það hefur fólk svo sannarlega gert undanfarið og er það 

þakkarvert. 

Margt fleira hefur verið á borði oddvita í mánuðinum, en flest í vinnslu 

svo sagt verður betur frá því seinna. 

Aratungu 8. nóvember 2011. 

Drífa Kristjánsdóttir, oddviti. 

 

 

Frá Búnaðarfélagi 

 

Til sölu er mynddiskur um mannlíf 

í Biskupstungum tekin á  

árunum 1985-1986, 

Til sölu hjá Svavari Sveinssyni 

Gilbrún, Dalbraut 1 Reykholti,  

verð 2.500 kr 

Sími 895-4430 of 486-8925. 

  

 

 

Fjórðungsglíma Suðurlands  

 
Fjórðungsglíma Suðurlands fer fram í Íþróttamiðstöðinni Reykholti, 

fimmtudaginn, 17. nóvember n.k.. Keppni hefst kl. 18:00. Komið og sjáið 

sterkustu glímumenn Suðurlands etja kappi. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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      

 

mailto:laufhaga12@internet.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Kaffi Kettur: 

 

  Í haust verður opið allar helgar  

Föstudaga 18.00 - 01.00 

Laugardaga 12.00 - 01.00 

Sunnudaga 13.00 -  21.00   
 

 

 

Viðburðir nánar auglýstir á 

kaffiklettur.is 
 

Verið velkomin. 
 

  

 
  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 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) 

 

  

 

  

 
 
 

  

 

   
  

 
 
 

 

 

  

 

  

   

 

  

  

 

   

  

 
 

 

 

 

  

 

 n 

  

 

  

  

  

 

   

  

 
 

 

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 desember. 

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 október .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. 

 

  
 

 Fyrirlestur um 2012 í Kaffi-Kletti  

miðvikudaginn 23.nóv. kl. 20:30 

 
Fyrirlesari er Guðrún Óladóttir, ráðgjafi,hómópati og reikimeistari. 

Umfjöllunarefni 

 Hvað  er að gerast í sólkerfi okkar og hvaða áhrif það hefur á tilveru 

okkar? 

Ýmsar stórkostlegar  breytingar eru í vændum.  Hvaða áhrif munu þær 

hafa  á daglegt líf okkar og líðan?  

Til að svara þessum spurningum verður m.a. fjallað  um; 

Ýmsar forspár fyrir  2012, Atlantis tilraunin, Hringirnir lokast, 

Breytingar á segulsviði og tíðni, Tíðni sólkerfisins, Staða Sólkerfis 

okkar í Vetrarbrautinni, Hvað sjá  stjarneðlisfræðingar í stöðunni, 

Hreinsun Jarðar, Merkilegar dagsetningar í fortíð og framtíð, Æfingar 

til að flýta fyrir breytingum, Víddir, Sviðin, Lög bænarinnar í  

3.vídd/5.vídd.  

Ath. fyrirlesturinn verður ef næg þátttaka fæst svo nauðsynlegt er að 

skrá sig. 

Skráning í síma 553-3934 eða á gudrunola@islandia.is 

 

  
 

Sigurður Frímann Emilsson 
Vélstjóri og rafvirkjameistari 

 

s: 692 4649 
Netfang: laufhaga12@internet.is 

 

Allar alhliða viðgerðir,  þjónusta og uppsetning á kæli– og 

frystikerfum. 

Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum. 

Löggiltur Rafvirkjameistari 

 

  
 

 

 

 

 

Er ekki kominn tími á Tælandsferð í vetur? Nokkur sæti laus í 

janúarferðina.  Upplýsingar á icethai.is eða í símum 8938808 / 8573900. 

IceThai travel ehf. 

 

http://kaffiklettur.is
mailto:gudrunola@islandia.is
mailto:laufhaga12@internet.is


 

Flúðaleið flutningar ehf vantar 

meiraprófsbílstjóra. 

 

Flúðaleið flutningar ehf, sem sér um vöruflutninga fyrir 

Eimskip og Samskip í uppsveitir Árnessýslu, vantar 

meiraprófsbílstjóra til að sinna útkeyrslu á sendibílum, 

flutningabílum og  trailerum.  

Nánari upplýsingar er hæg að fá hjá Pálmar í síma 892-2370 

og á  

netfanginu: fludaleid@simnet.is    

 
   

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

Skreytingakvöld 
 

Skreytingakvöld 16. og 17. Nóvember. Í skemmunni Sneiðinni 5. 

Hægt er að velja milli aðventukransa eða hurðakransa. Farið verður í hefðbundið og 

nýtt efni í aðventukrönsum. Nýting á efni sem til er og nýtt efni í bland.  
Grenilengju(garland) kvöld þann 14 nóvember. 

Auka efni selst á sanngjörnu verði. Borðar, kerta"stólar“ og magrskonar skraut.  
Skráningu líkur 13. Nóvember. Hafðu með trjáklippurnar þínar ef þú átt þær. 

Gjaldið er 3500 kr og innifalið í því er 38 cm krans, greni og vír á kransakvöld og 4000 

kr fyrir grenilengjukvöldið. 

Skreytingakvöld á vegum Stéttarfélagsins Bárunnar á Selfossi 21 og 22 Nóvember 
haldið á Selfossi og grenilengjukvöld 23 og 24 Nóvember einnig haldið á Selfossi. 

Hægt er að panta ýmiskonar skreytingar í síma 858-3399 

Hægt er að fá hýasintur og skreytingar eftir 10. Desember 

 

  

Erla Björg Arnardóttir 

Grænna land ehf 

Sími: 858-3399 

graennaland@simnet.is 

 

 
 
 
 
 

Lopapeysur og aðrar  
prjónavörur kerti, 

glervörur,skartgripir, 
tækifæriskort og margt 

fleira. 
Opið allan ársins hring  

(nema lokað 10 mai-1 júní) 
 vegna sauðburðar. 

 

Betra að hringja á undan sér . 

  

 

 

             Sölusýning í Reiðhöllinni á Flúðum 

 

Fyrirhugað er að halda sölusýningu laugardaginn 12. nóv. n.k. Þeir sem áhuga 

hafa á að koma með hross hafi samband við Hjálmar í síma 893-2995 eða 

867-3606. Hægt er að útvega knapa ef óskað er. 

  

   

 Jólamarkaður. 

 

Jólamarkaður Kvenfélags Laugdæla verður laugardaginn 

26.nóvember í Grunnskólanum Laugarvatni.  Þeir sem 

vilja vera með söluborð (lítil eða 

stór) endilega hafið samband við undirritaðar. 

Elínborg s.486-1181/861-1781 holar@eyjar.is Elsa s.486-1194/896-2394 

reykhus@utey.is Katrín Erla 421-3810/862-4809 

katrinkj@gmail.com 

    
Veitingahúsið Bláskógar (Tjaldó) 

  
 

 

 

  

  

  

Opið  

 

Mánudaga til föstudaga:      18:00 til 21:00 

Laugardaga og sunnudaga:  12:00 til 18:00 

 

(Panta þarf fyrirfram í heimilismatinn fyrir hópa) 

Sími: 8931952 

 

Veitingahúsið Bláskógar  

 

 

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 

mailto:fludaleid@simnet.is
mailto:holar@eyjar.is
mailto:reykhus@utey.is
mailto:katrinkj@gmail.com


 

Vantar þig að finna  

fallega jólagjöf ? 

 

Handa; systur, bróður, makanum eða  

pabba og mömmu? 

Laugarklæði eru; hárvafningar og baðslár fyrir fullorðna og börn. 

Notaleg og falleg tækifærisgjöf. 

Finnið okkur á facebook: 

„Laugarklæði“ 

 

Katrine ehf. 

Sími: 862-4809  

 
  

Laugarklæði eftir baðið. 

  Styrkir og sjóðir: 
 

  

Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands. Náms- og rannsóknarstyrkur. 

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember 

Verkefnasjóður sjávarútvegsins. Umsóknarfrestur til 1. desember 

Framleiðnisjóður landbúnaðarins. Styrkir til nýsköpunar atvinnu á bújörðum. 

Umsóknarfrestur til 5. desember 

Starfsmenn Atvinnuþróunarfélags Suðurlands geta aðstoðað áhugasama aðila við 

þróun hugmynda og gerð umsókna 
 

Fréttir: 

Matarsmiðju Matís á Flúðum - eitthvað fyrir þig? Gagnlegar upplýsingar. 

Starfsskýrsla AÞS 2010 - 2011 komin út. Aðgengileg á netinu 

Hugur í ferðaþjónustunni í Eyjum. Frétt, glærur og myndir 

Hægt er að skrá sig á póstlista Atvinnuþróunarfélags Suðurlands á forsíðu heimasíðu 

félagsins www.sudur.is  . Þar er einnig hægt að afskrá sig. 

 

 „ Matarsmiðjan á Flúðum hyggst bjóða upp á eftirfarandi námskeið í 

nóvember, ef næg þátttaka næst: 
 

  

18. nóvember frá 10-17. Námskeið í ostagerð í samstarfi við Landbúnaðar 

háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Þórarinn Egill Sveinsson, 

mjólkurverkfræðingur. Mögulegt er að skrá sig á námskeiðið fram að 10. 

Nóvember.  
 

Bæði námskeiðin fara fram í Matarsmiðjunni á Flúðum  

Einstaklingar á lögbýlum eiga möguleika á að sækja um styrk hjá 

Starfsmenntasjóði bænda (www.bondi.is) 

 

Skráning og nánari upplýsingar fást í Matarsmiðjunni á Flúðum í síma 858-

5133 eða í tölvupósti á tölvupóstfanginu vilberg@matis.is 

 

Fyrir hönd Matarsmiðjunnar 

Vilberg Tryggvason“ 

  

 Nudd og Heilsustofa Katrínar 

Laugarvatni  

 

 

 

 
Opnunartímar í vetur:  

Virka daga kl: 09.00-12.00  

Mánudaga kl: 10.00- 16.00  

 
 

        Gjafabréf 

Hjartanlega velkomin 

Katrín  Erla Heilsunuddari 

 Pöntunarsími 862-4809 

http://sudur.is/frett/2011/09/26/styrkir_ur_tonlistarsjodi__umsoknarfrestur_til_1__november_2011
http://sudur.is/frett/2011/09/26/visinda-_og_rannsoknarsjodur_sudurlands___nams-_og_rannsoknarstyrkur__umsoknarfrestur_er_til_11__november
http://sudur.is/frett/2011/09/26/visinda-_og_rannsoknarsjodur_sudurlands___nams-_og_rannsoknarstyrkur__umsoknarfrestur_er_til_11__november
http://sudur.is/frett/2011/10/10/verkefnasjodur_sjavarutvegsins___umsoknarfrestur_til_1__desember
http://sudur.is/frett/2011/09/19/framleidnisjodur_landbunadarins___styrkir_til_nyskopunar_atvinnu_a_bujordum__umsoknarfrestur_til_5__desember
http://sudur.is/frett/2011/09/19/framleidnisjodur_landbunadarins___styrkir_til_nyskopunar_atvinnu_a_bujordum__umsoknarfrestur_til_5__desember
http://sudur.is/frett/2011/10/10/matarsmidju_matis_a_fludum_-_eitthvad_fyrir_thig_gagnlegar_upplysingar_
http://sudur.is/frett/2011/10/04/starfsskyrsla_aths_2010_-_2011_komin_ut___adgengileg_a_netinu
http://sudur.is/frett/2011/09/28/hugur_i_ferdathjonustunni_i_eyjum
http://sudur.is/
www.bondi.is
mailto:vilberg@matis.is


  
Ferðaþjónusta allt árið 

Málþing á Hótel Flúðum  

miðvikudaginn 16. nóvember  

kl. 13:00 – 17:00 

 

13:00  Setning:  Gunnar Þorgeirsson oddviti Grímsnes og Grafningshrepps 

 

„Ísland allt árið“ 

Inga Hlín Pálsdóttir forstöðumaður  Markaðssóknar Íslandsstofu 

„Hugvekja um nauðsyn- og ávinning góðrar hönnunar á 

ferðamannastöðum― 

Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt, formaður Hönnunarmiðstöðvar 

Íslands 

 „Um menningu í ferðaþjónustu― 

Lára Magnúsardóttir sagnfræðingur,forstöðumaður  Rannsóknarseturs HÍ á 

Norðurlandi vestra 

, „Skógarstígar og bætt aðstaða til útivistar― 

Hreinn Óskarsson, Skógarvörður Suðurlands 

 

 „Stjórnun ferðaþjónustu í þjóðgörðum „  

Einar Sæmundsen, fræðslufulltrúi Þingvallaþjóðgarðs 

„Vöruþróun í ferðaþjónustu“ 

Ferðamálafulltrúi Uppsveita Árnessýslu 

 

Umræður með þátttöku ferðaþjónustuaðila og sveitarstjórnarmanna 

17:00  Málþingsslit:   Ragnar Magnússon oddviti Hrunamannahrepps 

Málþingsstjóri:  Ásborg Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúi 

 

Málþingið er í boði Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps 

  

 

 

 

 Haustfundur 

 
Leikdeildar ungmennafélags Biskupstungna verður á Kaffi Kletti 

fimmtudagskvöldið 17.nóvember kl. 20.00.  Nú er ætlunin að setja 

upp leikrit eftir áramót og þurfum við að fara að undirbúa það.  

 Allir sérstaklega velkomnir.   

Þeir sem áhuga hafa, að vera með í uppsetningu, en komast ekki á 

fundinn, vinsamlegast hafið samband við okkur símleiðis. 

Stjórnin 

Camilla  4868795, Egill  4868926, Guðný  4868892 

 

 

 Jólabasar 19. nóvember í Brautarholti á Skeiðum 

 

Árlegur jólabasar Kvenfélags Skeiðahrepps verður haldinn í 

Brautarholti, sunnudaginn 19. nóvember n.k. klukkan 14:00.  

Handverk, kökur og tombóla,  auk þess verða veitingar til sölu ásamt 

jólakortum frá SSK. Minnum Kvenfélagskonur á að koma með hluti 

daginn áður, föstudaginn 18.nóvember. 

Athugið að ekki er tekið við greiðslukortum. 

Boðið er upp á sölubása fyrir handverksfólk. Þeir sem hafa áhuga hafi 

samband í netfangið thordisb@arborg.is eða í síma 661-2923. 

 

Hlökkum til að sjá ykkur sem flest. 

Kvenfélagskonur Skeiðahrepps.  

mailto:thordisb@arborg.is


 

Kæru sveitungar og nærsveitamenn ! 
                 

  Jólin eru komin í galleríið á Laugarvatni. 
Opið Laugardaga og Sunnudaga frá kl. 13-17 eða samkomulagi i síma 8470805 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Full búð af frábærri jólavöru                     Jólastemming við arineld     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      Kaffi, kakó og vöfflur 

 
  

 

  

 

 Söluborð á jólamarkaði í Aratungu  
 

Jólamarkaður Kvenfélags Biskupstungna verður laugardaginn 

26.nóvember í Aratungu.  Þeir sem vilja vera með söluborð 

endilega hafið samband við undirritaðar. 

Þrúðu s. 8960867 truda53@gmail.com og  Sirrí s. 8686297 

 

 

 Jólamarkaður í Aratungu  
 

Við viljum minna á að laugardaginn 26. nóvember verður haldinn 

jólamarkaður á vegum Kvenfélags Biskupstungna í Aratungu. Markaðurinn 

verður opinn milli klukkan 13 og 17 og þar verður hægt að versla handverk 

af ýmsum toga og bakstur . Hin sívinsæla tombóla verður á sínum stað. 

Veitingar verða seldar á staðnum. Við ætlum að hafa þetta svolítið jólalegt 

og við mælum með því að þið lítið við, verslið ögn til jólanna eða einhvers 

annars og spáið í spilin yfir kaffibolla með sveitungunum!  

Sjáumst! 

Kvenfélagið 

 

 

Að loknu afmæli Aratungu 
 

Þá er hátíðarhöldum í tengslum við 50 ára afmæli Aratungu lokið. Við í 

afmælisnefndinni erum mjög ánægð með hvernig til tókst. Þegar við 

lögðum af stað í vor með að skipuleggja þessi hátíðarhöld höfðum við 

það í huga að allir ættu að getað fundið eitthvað við sitt hæfi. 

Hátíðarhöldunum var skipt á tvo daga, í fyrsta lagi með svokölluðum 

Sumargleðis degi 13. ágúst og svo með kvöldvöku 22. október. 

Kvöldvakan sem haldin var fyrsta vetrardag var vel sótt en um 200 

manns mættu og tókst hún að okkar mati með ágætum.  Aratunga fékk 

góðar gjafir þetta kvöld en þá fékk húsið afhent skjávarpa og rafdrifið 

sýningartjald frá eftirtöldum aðilum: Búnarðarfélagi Bláskógabyggðar, 

Björgunarsveit Biskupstungna, Hestamannafélaginu Loga, Kvenfélagi 

Biskupstungna, Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna, 

Lionsklúbbnum Geysi og Veiðifélagi Hvítárvatns. Einnig afhenti 

Leikdeildin 300 þúsund krónur til endurbóta á leiksviðinu. Þá afhenti 

Grímsnes- og Grafningshreppur Aratungu afreksbikar sem sveitarstjórn 

þarf að finna verðugt hlutverk.  Öllum þessum aðilum er þakkað kærlega 

fyrir góðar gjafir og góðan hug til Aratungu. 

Að lokum vill afmælisnefnd Aratungu þakka öllum þeim aðilum sem 

komu að þessum tveim hátíðarhöldum  kærlega fyrir þeirra hlut í að gera 

þetta allt saman mögulegt. Það voru allir boðnir og búnir að hjálpa til og 

aðstoða með ýmsum hætti og verður það seint fullþakkað. Kærar þakkir 

fyrir okkur. 

Afmælisnefnd Aratungu. 


