Björgunarsveit Biskupstungna heldur

Réttarball í Aratungu laugardaginn
11.september
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

9. árgangur 8. tbl. September 2010.
Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Húsið opnar kl 22.00 og ballið stendur til kl 03.00

Allra veðra von spilar fyrir dansi

ATH muna að mæta tímalega
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Pizzavagninn verður á staðnum.

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

Breyting á símatíma skrifstofu Bláskógabyggðar
Á 116. fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar sem haldinn var
fimmtudaginn 2. September 2010 í Aratungu, var samþykkt
breyting á símatíma skrifstofu Bláskógabyggðar.

Símatími verður eftirfarandi:
Mánudaga 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00
Þriðjudaga 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00
Miðvikudaga 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00
Fimmtudaga 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00
Föstudaga 09:00 – 12:00
Almenn opnun skrifstofu verður óbreytt, en þ.e:
Mánudaga – fimmtudaga 8:30 – 16:00
Föstudaga 8:30 – 12:30

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Ákveðið var á fundi sveitarstjórnar 2. sept. s.l. að breyta símatíma
skrifstofu
Bláskógabyggðar. Síminn verður opinn frá kl. Íþróttamiðstöðinni
9:00-12:00 og 13:00-15:00,
í Reykholti

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

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 14:00-18:00
Kv.Starfsmenn

mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum 9:00-12:00. Upplýsingar um
símatímann eru á heimasíðu sveitarfélagsins http://www.blaskogabyggd.is
*Heildrænt nudd .
Undirrituð verður að öllu jöfnu á skrifstofunni frá-nær
hádegi
mánudaga
– tilfinninga
fimmtudaga
djúpt til uppsafnaðra
og á föstudögum fyrir hádegi.
sem sest hafa í líkamann.
Lögð hefur verið áhersla á að koma öllum fundargerðum nefnda inná
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
heimasíðuna og eru þær allar komnar inn á heimasíðuna,
þökk sé öflugu starfsfólki
álags.
á skrifstofunni.
Bláskógafréttir eru opnar öllum sem vilja koma fréttum á framfæri eða
*Vöðvanudd
auglýsa og kynna atburði. Félagasamtök og einstaklingar eru
hvattir til að nota
fréttabréfið sem mest og kynna hvað framundan er hjá þeim.
-fyrir líkamsræktarfólk.
Vænta má að margt vanti í þessa upptalningu og er
beðist
forláts
á því og
Losar
og mýkir
vöðvana.
reynt að gera betur næst.
Viðbót við teygjurnar.
Torfastöðum 6. september 2010.
Drífa Kristjánsdóttir oddviti Bláskógabyggðar.
*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
Á 116. fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar sem haldinn var fimmtudaginn
2. September
milli orkustöðvanna.

2010 í Aratungu, var kosið í tvær nefndir og eru þær þannig skipaðar.

Atvinnu- og ferðamálanefnd; fimm aðalmenn og jafnmargir til vara.

*Gjafabréf

Snyrtifræðingur.

Aðalmenn:

Inga Þyri Kjartansdóttir, Bjarkarbraut
formaður.
Gefðu vinum11,
og vandamönnum
dekur
Þorsteinn Þórarinsson, Bjarkarbraut 3.
nuddtíma.
Björg Ingvarsdóttir, Efsta-Dal II.
Jón Harrý Njarðarson, Brattholti.
Sigurlaug Angantýsdóttir , Heiðmörk.

Varamenn:

Sigurjón Sæland, Bjarkarbraut 8.Nú er ég flutt í Reykholt og
Jóel Fr. Jónsson, Háholti 1.
einfalt að fá tíma.
Agla Þyri Kristjánsdóttir, Bjarkarbraut 19.
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir
Jens Pétur Jóhannsson, Laugarási.
Axel Sæland, Sólbraut 5.

Hurðalausnir ehf
og þér standa allar dyr opnar

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

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

Kipptu út
og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Samgöngunefnd; þrír aðalmenn og jafnmargir
til vara.
Aðalmenn:

Varamenn:

Kjartan Lárusson, Austurey 1, formaður.
Nuddstofan
Kristján Kristjánsson, Bjarkarbraut 12.
Heildrænt
Guðmundur B. Böðvarsson, Háholti 2b. líferni

Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Jakob Narfi Hjaltason, Lyngbrekku.
Tímapantanir í síma 861-7888
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Júlíana Magnúsdóttir
Jens Pétur Jóhannsson, Laugarási.

Flúðaleið ehf
Oddvitafréttir 7. ágúst – 6. september 2010.
Nú liggur fyrir að Vegagerðin ætlar að opna nýjan veg, svokallaðan
Lyngdalsheiðarveg fyrir umferð þann 20. septermber n.k. Væntanlega munu
margir gleðjast yfir því, ekki síst grunnskólabörnin sem ekið er daglega milli
Þingvallasveitar og Laugarvatns.
Lokið hefur verið steypuvinnu á nýrri brú yfir Hvítá. Margt bendir til að
farið verði að hleypa umferð á brúna í lok október, en verkið hefur gengið afar vel.
Á Laugarvatni hafa íbúar þurft að þola ágang sauðfjár vegna framkvæmda á
nýjum Lyngdalsheiðarvegi. Nú er búið að koma niður ristarhliði ofan við
hringtorgið og á að freista þess að hindra sauðfé í að gæða sér á blómum
Laugvetninga með því að girða Laugarvatn af með bráðabirgðagirðingu í haust.
Þann 3. september 2010 undirrituðu forsvarsmenn sveitarfélaga í
Uppsveitum Árnessýslu og Matís, samning um Matarsmiðju Uppsveitanna. Þetta
var gert í framtíðarhúsnæði Matarsmiðjunnar á Flúðum og mun starfsemi
matarsmiðjunnar hefjast á næstu vikum. Verkefnið er afar spennandi og verður
eflaust mikil hvatning fyrir framleiðendur matvæla í vöruþróun. Hægt verður að
frysta, þurrka, og sjóða niður vörur og verður aðstaða til að ganga frá vörunni á
markað. Framleiðendur geta komið vöru sinni á markað og verður því stuðningur
við átakið „Beint frá býli“.
Smalamennskur og fjallferðir eru yfirstandandi í sveitarfélaginu.
Biskupstungnamenn eru farnir á fjall og Tungnaréttir verða laugardaginn 11.
september. Laugdælir smala líka þessa dagana og rétta fé sínu sunnudaginn 12.
september. Í Þingvallasveit verður réttað á Heiðarbæ laugardaginn 18. september
og á Brúsastöðum er skilarétt þann 19. september. Hlíðaréttir verða 18. september.
Fjöldi gesta er væntanlegur í sveitarfélagið vegna réttanna og bjóðum við þá
hjartanlega velkomna.
Allir skólar í sveitarfélaginu eru komnir á fulla ferð. Við nám í
Íþróttafræðasetri HÍ á Laugarvatni eru 123 nemendur í staðarnámi, allflestir búsettir
á Laugarvatni. Þar að auki koma að námi við HÍ á Laugarvatni nemendur í
meistaranámi og aðrir háskólanemar, þannig að skráðir nemendur í hin ýmsu
námskeið við ÍHÍ eru alls 197.
Fjöldi nemenda í ML eru 171 í ár, þar af 57 nýnemar. Af þeim hófu 52 nám
í 1. bekk, en 5 nýir nemendur komu inn í 2. bekk. Brottfall milli skólaára var
afskaplega lítið og því allir bekkir nánast fullsetnir og ekkert rúm laust á heimavist.
Þannig nánast tvöfaldaðist íbúafjöldi Laugardals nú á haustdögum, þegar
tæplega 300 nemendur ML og ÍHÍ settust á skólabekk.
Lionsklúbburinn Geysir gaf eftirlitsmyndavél í íþróttamiðstöðina í Reykholti,
og hefur hún verið sett upp. Þeim eru færðar kærar þakkir fyrir höfðinglega gjöf.

og yoga teygjur.
Stinnur rass og sléttur magi!

Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00
Hótel
Brottför frá ReykjavíkFlúðaleið
alla virkaGullfoss
daga: ehf
12:00
frá
Landflutningum
Kjalarvogi
og
Velkominn
á hótel
Á
nýju
í Gullfoss
salnumKlettagörðum
í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
13:00
fráári
Flytjanda
Gisting -kl
veitingar
Brottför
fráSelfossi
Flúðum
alla
virka
daga:
7:00-9:00
17.30frámánudaga
og
miðvikudaga.
Brottför
alla
virka
daga:
14:00

16 tveggja
mannafráherbergi
meðalla
baði
og sjónvarpi
ásamt 70 manna
Brottför
Reykjavík
virka
daga:
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
Vöruafgreiðsla
á Flúðum: 486-1070
fax 486-6693
12:00 frá Landflutningum
Kjalarvogi
og
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir
heitir
nuddpottar.
netfang:
fludaleid@simnet.is
13:00 frá
Flytjanda Klettagörðum
Brottför
frá
Selfossi alla virka daga: 14:00
Hótel Gullfoss
Símar hjá bílstjórum:

v/ Brattholt,
801 Pálmar.
Selfoss
892-2370
Vöruafgreiðsla
á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S. 486-8979,
fax Snævar.
486-8691
892-2371
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:892-2372
info@hotelgullfoss.is
Bjössi.
Með von um gott samstarf
www.hotelgullfoss.is
Starfsfólk Flúðaleiðar
Símar hjá bílstjórum:
___________________________________________________________________
892-2370 Pálmar.
892-2371 Snævar.
Athugið
892-2372 Bjössi.
von
um gott
samstarf
FyrstiNæstu
tími 11.
janúar er kynningartími
og kostar
ekkert,
Bláskógafréttir
koma útMeð
í október
Starfsfólk
Flúðaleiðar
vita af þérsendið
svo það
bolti fyrir
þig.
Ef þið viljið sendaláttu
efni ísamt
Bláskógafréttir
þaðséá til
sigurros@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 486-8808.

styrkir allan líkamann og
gerir vöðvana langa og fallega.
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Uppskeruhátíð
verður
haldin í við
Hrunamannahreppi
Þjálfar
djúpvöðva og
losar líkamann
óþarfa fitu og keppi.
Stuðlar
að réttari og18.
betri
líkamsstöðu..
laugardaginn
september

Hrunamannahreppur er sannkölluð Matarkista og þennan dag verður
ýmislegt um að vera á Flúðum og nágrenni.
Hugað verður að uppskeru í víðum skilningi þ.e. matvæli, handverk, listir,
menning og mannlíf.
Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.
Í félagsheimilinu verðurÁhrifin
markaður
þarmjög
sem fljótt
hægt íverður
koma
ljós. að kaupa fjölbreytt
matvæli úr heimabyggð og sitthvað fleira.
Skráning
síma 861-7888
Opið hús verður hjá handverksog ílistafólki,
ljósmyndasýning, útileikir,
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
í
þrennir tónleikar, golfmót, þakkargjörðarmessa, byggðasafn,
grænmetissúpa í boði og ýmislegt fleira.
Velkomin í heimsókn, nánari dagskrá birt á www.sveitir.is og www.fludir.is

Nýir afþreyingarmöguleikar í sveitinni
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Í sumar hófu nýir ferðaþjónusatuaðilar Iceland Riverjet siglingar á „ Jet bát “ á
Hvítá
Þarna er á ferðinni nýr og spennandi möguleiki á að upplifa ána og umhverfið í
vélbát.
Afgreiðslan er á Hótel Gullfoss, en farþegar eru keyrðir að nýju Hvítárbrúnni þar
sem farið er í bátinn og siglt upp fyrir Brúarhlöð. Siglingarnar hafa fengið góðar
móttökur. Myndir og video af bátsferðunum má sjá á www.icelandriverjet.is
Þyrluflug ehf býður nú upp á útsýnisflug yfir Gullfoss, Geysi, Langjökul og víðar og
er lagt upp frá Geysi. Það er spennandi kostur að virða fyrir sér náttúruperlurnar
frá nýju sjónarhorni út lofti. www.helicopter.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

Stinnur rass og sléttur magi !
Boltaleikfimi og yoga teygjur.

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

Bergholti, Reykholti
Skráning í síma 861-7888

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

Mánud og miðvikud. kl. 16:15, 17:30 og 20:30
fyrsti tími 8. sept. er skráningar og
kynningartími og kostar ekkert.
Ath.fullbókað í alla tímana.

Vinnustofan Rósin
Styrkir allan líkamann og gerir vöðvana langa Nudd
og fallega.

Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
stærðumEykur
ásamt
peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
jafnvægið
og stuðlar
að réttari Býð
og betri
líkamsstöðu.
upp
á nuddtíma
Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.
glervörur, kerti,
sápur og margt fleira.
Áhrifin koma mjög fljótt
í ljós.
upplýsingar
í símum 866-

Tek pantanir.

leiðbeinendur í

Opið eftir samkomulagi
Jafnvægisbolta - leikfimi

9981

Hef lokið námskeiðum í
HeiðaíPálrún Leifsdóttir
Frekari upplýsingar
hjúkrunarfæðingur
klassísku vöðvanuddi
og
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
Júlíana Magnúsdóttir
og svæðanuddi.
nuddari og yogakennari

síma 8659300

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
856 1581 Stefán

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.

Útivistarfatnaður á börn,
dömur og herra.
Íslensk hönnun á frábæru verði.
Bjarkarhóll
Skólabraut 4
Reykholti

Sorpförgun

Öryggismyndavélar

Fyrsta október á síðasta ári hófst verkefnið Blátunna – breytt tilhögun í sorphirðu
hjá sveitarfélaginu. Tilgangur verkefnisins er að auka þjónustu í sorphirðu við
íbúana, auka endurvinnslu úrgangs í sveitarfélaginu og lágmarka þann kostnað sem
af þessum þáttum hlýst. Fyrirsjáanlegt var að urðunarstaður Sorpstöðvar Suðurlands
að Kirkjuferjuhjáleigu myndi loka fyrsta desember 2009 og eftir það yrði að farga
úrgangi sveitarfélagsins í starfsstöð Sorpu á Reykjavíkursvæðinu. Með þeirri
tilhögun myndi förgunarkostnaður sveitarfélagsins aukast til muna og flokkun
úrgangs því mikilvægur þáttur
til að minnka þann kostnað
eins og hægt væri.
Meðfylgjandi súlurit sýnir
raunkostnað sveitarfélagsins
í förgun fyrstu sjö mánuði
árisins 2010, hver hann hefði
orðið miðað við sama magn
ef flokkun ætti sér ekki stað
og hver förgunarkostnaðurinn
hefði orðið ef Kirkjuferjuhjáleiga
væri ennþá starfandi. Greinilegt
er að flokkun úrgangs hefur áhrif
á förgunarkostnaðinn.

Á byggðaráðsfundi í nóvember s.l. var Þjónustu- og framkvæmdasviði
Þú kemur meðfalið
hugmyndina
matarsmiðjan
sérþekkinguna
og aðstöðuna.
Bláskógabyggðar
að kannaog
kostnað
við kauphefur
og uppsetningu
öryggismyndavéla
er að undirbúa opnun
MatarsmiðjuMeð
Uppsveita
Árnessýslu
, sem staðsett á
í Verið
byggðarkjörnum
sveitarfélagsins.
samþykkt
fjárhagsáætlunar
verður á Flúðum. þann 12. janúar s.l. var samþykkt að setja upp
sveitarstjórnarfundi
Matarsmiðjan er samstarfsverkefni
að því standa:
fjögur í var
öryggismyndavélar
við þjóðveginn og
í Laugarási
og Sveitarfélögin
í Reykholti. Jafnframt
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Lionsklúbburinn Geysir gaf þessar myndavélar í íþróttamiðstöðina.

Flokkun úrgangs

Árshátíð

Nuddsýnir skiptingu milli úrgangsflokka sem fallið hafa til í
Meðfylgjandi kökurit
sorphirðukerfi sveitarfélagsins fyrstu sjö mánuði ársins 2010.
Býð upp á nuddtíma
upplýsingar í símum 8669981
Hef lokið námskeiðum í
klassísku vöðvanuddi
og svæðanuddi.
Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Hestamannafélagsins
Loga, kvenfélagsins og
leikdeildar U.M.F.Bisk.
Verður haldin í Aratungu
20.mars nk.

Spennandi tækifæri

Nýr matráður í Aratungu
Mötuneyti Aratungu hóf starfsemi mánudaginn 16. ágúst s.l. eftir sumarfrí.
Breytingar hafa orðið á rekstrinum frá því á síðasta vetri, stöðugildum hefur fækkað í
tvö og nýr matráður, Jón K B Sigfússon, hefur hafið störf. Hólmfríður Óskarsdóttir,
starfsmaður mötuneytisins til margra ára, mun vera honum til aðstoðar. Jón sagðist
leggja áherslur á ferskar afurðir, hvort sem um er að ræða kjöt, fisk, grænmeti eða
ávexti. Einnig að hann muni bjóða upp á þjóðernistengdan mat í þemavikum og
ýmsar aðrar nýjungar. Aðspurður um markmið mötuneytisins sagið Jón: „Markmiðið
er að þetta verði besta mötuneyti landsins.“

Félagsgallar UMF. Bisk

Það eru ennþá fjórir gallar óseldir af félagsgöllum UMF. Bisk. Gallarnir eru í
stærðunum: xxl – xl – 152 og 140. Gallarnir kosta 6500 kr. (stóru gallarnir)
og 5500 kr. (litlu gallarnir). Þau sem áhuga hafa geta haft samband við
Helga í síma: 898-1552. Fyrstur kemur fyrstur fær.

Fjölskylduferð á vegum æskulýðstarfs hestamannafélagsins Loga
Farin var fjölskylduferð nú á dögunum á vegum æskulýðsstarfsins hjá
hestamannafélaginu Loga. Ferðin hófst á að heimsækja Gunnar Arnarsson og
Kristbjörgu Eyvindsdóttur á Grænhól. En þau hlutu landbúnaðarverðlaunin
2010 og hafa hlotið heiðursviðurkenninguna Hrossaræktarbú ársins alls fjórum
sinnum.
Við fengum góðar móttökur á Grænhól, þar sem húsakynni voru skoðuð, hestar
sýndir og þau hjónin sögðu okkur frá starfinu. Við þökkum þeim kærlega fyrir
okkur og höfðum öll mikið gaman af að skoða þetta glæsilega bú. Ferðinni var
síðan heitið í Selfossbíó og enduðum á Hróa Hetti. Frábær dagur. Framundan
hjá æskulýðsstarfinu er svo reiðtygjaþrif og Álfareið í Reykholti. Minnum á
heimasíðuna okkar http://logakrakkar.blogspot.com/ og http://
hestamannafelagidlogi.bloggar.is/
Nefndin

Getraunanúmer UMF. Bisk. er 803
Styðjum okkar félag þegar við tökum þátt í getraunum.

Pottalok
Frá heilsugæslunni í Laugarási.

Hestur í óskilum

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

Dökkbrúnn hestur hefur verið í
óskilum í tvö ár á Litla Fljóti í
Biskupstungum. Þetta er fullorðin
hestur ómerktur og einkennalaus.
Þeir sem kannast við hestinn er bent
á að hafa samband við Sólveigu í
síma 698-8034.

Beislur í gripahús

Girðingastaurar

Atvinnulífsfundur í Aratungu
Mánudaginn 11. október kl. 14:00-16:00 verður haldinn atvinnulífsfundur í
Aratungu.
Þetta er opinn fræðslufundur og á dagskrá verður meðal annars kynning
á stoðkerfi atvinnulífsins; vaxtasamningi, menningarsamningi,
markaðsstofu,
fl.
Ruslatunnu matarsmiðju,
festingar klösum og
Hliðgrindur
í ýmsum stærðum
Takið daginn frá allir velkomnir
Og
margt fleira Suðurlands
- Haraldur Rúnar
Atvinnuþróunarfélag
og ferðamálafulltrúi Uppsveita Árnessýs

gsm : 8934362

