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
SVARTÁRBOTNAR
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Vatnssalerni
og
sturta
19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús, gerði, heysala
19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
20/10-21/10:
Fermingarbörn
matseldar
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
25/10: Fermingarbörn frá Hesthús,
Akranesi gerði, heysala

Á

9. árgangur 3. tbl. mars 2010.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Undir Hamrinum

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna.
Sýndi í febrúar og mars 2010.
Undir Hamrinum
Höfundur: Hildur Þórðardóttir
Leikstjóri: Gunnar Björn Guðmundsson

Garn.is

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

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.
Sími:486-8808

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

Mikið úrval af prjónagarni.
Ístex lopi
Drops prjónagarn

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.

Garn.is superwash ull
Garn.is mohair
Mikið litaúrval
Opið eftir samkomulagi
upplýsingar í síma 899 3546

mánudaga og miðvikudaga kl. 14-18

Bjarkarhóll ehf

þriðjudaga og fimmtudaga kl. 14-22

Bjarkarbraut 11
Reykholti

laugardaga og sunnudaga kl 14-18
föstudaga lokað

Kv.Starfsmenn.

Kaffi Klettur

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.

Hurðalausnir ehf
og þér standa allar dyr opnar

Bílskúrs og
iðnaðarhurðaþjónusta
Uppsetning,
viðhald og
viðgerðir
Reynsla og
góð þjónusta
hurdalausnir
@gmail.com
Magnús Vignir sími 894-2380

Opnunartími
Föstudagar 18-01

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir

Laugardagar 13-01
Sunnudaga 13-21
Eldhúsið opið til kl. 21
Verið velkomin.

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Kvenfélagsspjall.

og yoga teygjur.
Stinnur rass og sléttur magi!

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

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í
byrjun apríl.
Ef þið viljið senda efni í
Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu
Bláskógabyggðar í síma 486-8808.

Til sölu
Frábær gjafavara. Er með til sölu
brjóstagjafapúða og lopapeysur fyrir
léttvínsflöskur. Endilega hafið
samband í síma 864-4798.
Ragnheiður í Efsta-Dal

Á síðasta ári fagnaði Kvenfélag Biskupstungna 80 ára afmæli sínu og var þess minnst
með ýmsum hætti.
Á sameiginlegri árshátíð félaganna í sveitinni tóku Kvenfélagið og Hestamannafélagið,
sem var 50
ára, höndum
saman íog
buðu gestum
upp á fordrykk
í glösum
Á nýju
ári í salnum
Bergholti,
Reykholti
kl 16:15
og sem merkt
voru báðum félögunum. Hafði fólk síðan glösin með sér heim til minningar um þessi
kl 17.30 mánudaga og miðvikudaga.
tímamót.
Áður höfðu kvenfélagskonur farið í menningar- og skemmtireisu í Hveragerði.
Í júní var haldinn hátíðafundur að Hótel Geysi. Var þá Ingibjörg Bjarnadóttir kjörin
heiðursfélagi.
Á árum áður voru farnar árlegar leikhúsferðir á vegum félagsins og í mörg ár í
samvinnu við búnaðarfélag sveitarinnar, en þessar ferðir eru löngu aflagðar og er það
miður. Nú ákvað afmælisnefndin að freista þess að endurvekja þessar ferðir. Á
haustdögum buðu kvenfélagskonur mökum sínum upp á sannkallaða leikhúsveislu.
Auk þessara hátíðahalda voru fastir liðir í starfi félagsins á sínum stað.
19. júní var gengið um Haukadalsskóg og endað á grillveislu og léttu spjalli.
Í ágúst var svo farið með eldra fólkið okkar í dagsferð um Suðurnesin. Var þátttakan
góð eins og alltaf og ferðin vel heppnuð í alla staði. Enda ekki við öðru að búast þegar
slíkt heiðursfólk á í hlut.
Réttasalan gekk vel að venju, sumar- og jólamarkaðir sömuleiðis.
Milli jóla og nýárs
var svo
jólatrésskemmtun
fyrir börnin,
að hættiekkert,
Fyrsti
tímihaldin
11. janúar
er kynningartími
og kostar
Kvenfélagsins. Var ákveðið að færa skemmtunina í fyrra horf í trausti þess að við,
láttu samt vita af þér svo það sé til bolti fyrir þig.
sveitungar góðir, höldum áfram að koma saman, dansa í kringum jólatréð, drekka
saman kaffi, spjalla og dást að börnum okkar barnabörnum. Við megum ekki til þess
styrkir
hugsa að þessi forni menningarviðburður líði undir
lok.allan líkamann og
gerir vöðvana
langavið
ogfélagsstarf
fallega. aldraðra á Ljósheimum
Síðla árs tókum við þátt í sameiginlegu
verkefni
á Selfossi. Vegna
samdráttar
og niðurskurðar
hafði starfskrafti
þeim er sá um þessi mál,
Liðkar
og styrkir
hrygg og mjaðmir
og allt stoðkerfið.
verið sagtÞjálfar
upp störfum.
Kvenfélögin
í Árnessýslu
að sér,
djúpvöðva
og losar
líkamanntóku
við þetta
óþarfa
fituen
ogaðeins
keppi.var um
tímabundið verkefni að
ræða.
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..
Fyrir jólin kom út dagatal með myndum af kvenfélagskonum við leik og ýmis störf.
Hefur það hlotið töluverða umfjöllun og mjög góðar viðtökur. Það hefur skilað góðum
tekjum og er sala enn í fullum gangi.
Engan veginn er hægt að gera starfi Kvenfélags Biskupstungna tæmandi skil í svona
pistli og hef ég því aðeins stiklað á stóru. Mér er það þó sönn ánægja að greina frá því
að á síðasta ári veitti félagið um 500 þús. krónum út í samfélagið í formi gjafa og
styrkja.
Að lokum vil ég þakka
fyrir
sem
Kvenfélaginu
bárust
á árinu: Stjórn
Hver
oggóðar
einn gjafir
vinnur
samkvæmt
sinni
getu.
Sambands Sunnlenskra Kvenna færði okkur fallegan blúndudúk. U.M.F.Bisk. færði
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
okkur fallegan kristal blómavasa sem merktur er Kvenfélaginu, með kveðju frá
Ungmennafélaginu. Hestamannafélagið Logi færði okkur stóran og fallegan kertastjaka.
Skráning
í síma 861-7888
Í framtíðinni munu þessir gripir
prýða hlaðborð
Kvenfélagsins og færum við ykkur
öllum bestu þakkir fyrir.Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í
Sveitungum og öðrum velunnurum þökkum við samstarf og stuðning á liðnum árum og
óskum ykkur allra heilla í framtíðinni.
Fyrir hönd Kvenfélags Biskupstungna; Margrét Baldursdóttir formaður.

Vöruflutningar
Reykjavík—Árnessýsla

Fermingabörn dagskrá
Skálholt Vetramót
VetramótAnnað vetramót Loga og Trausta verður haldið í Hrísholti laugardaginn
20.mars kl:14:00.
Keppt verður í barna-unglinga- unghrossa og fullorðinsflokkum.

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211

Skráning á staðnum og kaffi og kruðerí í boði félaganna.
Við minnum á heimasíðu félagsins, hestamannafelagidlogi.bloggar.is þar sem
fylgjast má með starfi félagsins og einnig er þar að finna allar þær reglur sem gilda

VÖNDULL ehf

á mótum félagsins.

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.

Þess ber að geta að þeim sem hyggja á þátttöku í vetramótinu er bent á að fylgjast

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

vel með á heimasíðunni þegar nær dregur móti, því ef veður verður óhagstætt og

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

vallaraðstæður erfiðar, gæti þurft að halda mótið annars staðar en í Hrísholti.

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
Vetramótanefnd Loga.

856 1581 Stefán

Rúlluplast

Vinnustofan Rósin
Nudd
Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja 8. apríl 2010

stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar
buxur,
Býð upp
á nuddtíma
glervörur, kerti, sápur og margt fleira.

(Þingvallasveit 7. apríl 2010). Vinsamlegast látið vita á skrifstofu

Tek pantanir.

eða í tölvupósti á elsa@blaskogabyggd.is fyrir hádegi 6. apríl 2010.

upplýsingar í símum 8669981

Opið eftir samkomulagi

Hef lokið námskeiðum í

Frekari upplýsingar í

klassísku vöðvanuddi

síma 8659300
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)

og svæðanuddi.

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

sveitarfélagsins í síma 486-8808
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

FRÉTTATILKYNNING
Múrbúðin opnar á Flúðum í apríl.
Byggingavöruverslun undir merkjum Múrbúðarinnar tekur til starfa á
Flúðum í apríl næstkomandi. Að versluninni standa Jóhann Unnar
Guðmundsson og fjölskylda á Flúðum.
Múrbúðin á Flúðum verður rekin samkvæmt samstarfssamningi milli
Jóhanns Unnars og Múrbúðarinnar. Þar verða til sölu flestallar sömu
byggingavörur og fást í Múrbúðinni í Reykjavík og á sama lága verðinu og
Múrbúðin er fræg fyrir.
Múrbúðin er einnig með mikið úrval af flísum og baðherbergistækjum og
verður sýningarsalur fyrir þessar vörur á Flúðum, Afgreiðslufrestur af
lager verður aðeins einn dagur.
Jóhann Unnar segir að þörf sé á byggingavöruverslun fyrir Flúðir og
nágenni og því hafi hann leitað eftir samstarfi við Múrbúðina. Jóhann
hefur rekið flutningaþjónustu á Flúðum um árabil og með henni tryggir
hann gott vöruframboð og stuttan afgreiðslutíma á stærri vörum.
Múrbúðin á Flúðum verður að Smiðjustíg 6A.

Tónlist
Nudd
Vantar þig tónlist í
brúðkaupið, afmælið eða á
Býðárshátíðina?
upp á nuddtíma
Tek
að mér söng
við ýmis
upplýsingar
í símum
866tækifæri. Allskonar tónlist.
9981
Hef margra
ára
Píanó eðaí
Hefreynslu.
lokið námskeiðum
gítarundirleikur.
klassísku vöðvanuddi
Hafið samband í síma:
og 8417688
svæðanuddi.
eða á
Áslaug Magnúsdóttir á Króki
valgerdur76@hotmail.com.
Valgerður Jónsdóttir,
söngkona og
tónmenntakennari,
Laugarvatni.

Árshátíð
Nudd
Býð upp á nuddtíma
Hestamannafélagsins
upplýsingar
í síma 866-9981
Loga, kvenfélagsins
og
Hef lokið námskeiðum í
leikdeildar
U.M.F.Bisk.
klassísku vöðvanuddi

Verður haldin í Aratungu
og svæðanuddi.

20.mars nk.

Áslaug Magnúsdóttir
á Króki

Góð helgi á Geysi
Heiðar Ragnarsson
Heilsuráðgjöf,nudd og fyrirlestrar

Heilsa , hreyfing og slökun
26-28 mars og 9-11 april

Gisting í eins manns stúdíóherbergjum, náttúruleg
hverasundlaug og heitir pottar, fullt fæði, einkaheilsuráðgjöf ,
lithimnulestur og svæðanudd.
Kr. 14.000 per pers

Hvernig á að grennast án Megrunarkúra – Soriasis - Gigt Ofvirkni og fl.
Pantanir í síma 480-6800 eða á maili. geysir@geysircenter.is

Handverks og sögusýning
Iðufelli, Laugarási
Hótel Hvítá
Um Hvítasunnuhelgina 21.- 24. maí verður haldin umfangsmikil handverks- og
sögusýning á Hótel Hvítá. Á sýningunni verður eins og nafnið gefur til kynna
ýmis konar handverk ásamt sýningu á gömlum munum.
Handverksfólki gefst nú kostur á að bóka bás til að sýna og selja vörur sínar.
Opnunartímar sýningarinnar verður sem hér segir.
Sýningin opnar föstudaginn 21. maí kl. 15:00 - kl. 20:00.
Laugardag, sunnudag og mánudag er opið kl. 12:00 - 19:00.
Athugið að þetta er sölusýning og kjörinn vettvangur fyrir allt handverksfólk að
koma saman og selja vöru sína. Áhugasamir hafi samband við Snæbjörn
Magnússon, á Hótel Hvítá sími 486 1300, netfang hotelhvita@simnet.is
Sjá nánari upplýsingar og teikningar af sýningarsvæði á http://hotelhvita.123.is

Árshátíð
Hestamannafélagsins Loga,
Leikdeildar U.M.F.Bisk.
og Kvenfélags Biskupstungna,
verður haldin í Aratungu laugardaginn 20.

mars 2010.

Húsið opnað kl. 20:00 og samkoman sett kl. 20:30.

Veislustjóri verður Tungnamaðurinn og hagyrðingurinn
Sr. Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur
Hátíðar kvöldverður að hætti

Guðríðar Egilsdóttur matreiðslumeistara
Að loknum skemmtiatriðum mun

Hljómsveitin Upplyfting
halda uppi taumlausu fjöri fram eftir nóttu.
Forsala aðgöngumiða verður í

Bjarnabúð,

Þriðjudaginn 9 mars. frá kl.13.00 til 15.00
Fimmtudaginn 11 mars. frá kl. 15.00 til 17.00
Laugardaginn 13 mars. frá 13.00 til 15.00
Miðaverð er 5500 kr.
Á ballið 2500 kr eftir 23.30.
Barinn verður opinn og aldurstakmark er 18 ár!
Miðapantanir og nánari upplýsingar hjá:
Sigurjóni Sæland í síma: 846 7048 og

Pottalok

Beislur í gripahús

Girðingastaurar

Freydísi Örlygsdóttur í síma 699 5038

Allir velkomnir

Ruslatunnu festingar
Og margt fleira

Hliðgrindur í ýmsum stærðum

- Haraldur Rúnar gsm : 8934362

