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

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

9. árgangur 9. tbl. Október 2010.

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

Opnunarhátíð Lyngdalsheiðarvegar verður
föstudaginn 15. október 2010 kl. 15:30.

Oddvitafréttir 7. september –11. október
2010.
Fyrst kemur í hugann að tvær nýjar nefndir voru kjörnar í
Bláskógabyggð á septemberfundi sveitarstjórnar. Annars vegar atvinnu
-og ferðamálanefnd, en í henni eru 5 aðalfulltrúar og hins vegar
samgöngunefnd, sem er 3ja manna. Þær hafa báðar haldið sína fyrstu
fundi og var mjög ánægjulegt að fylgjast með þeim áhuga sem
nefndarmenn hafa og kemur fram í fundargerðum. Þetta á reyndar við
allar kjörnar nefndir Bláskógabyggðar. Íbúar eru mjög opnir fyrir því að
taka þátt í stefnumörkun sveitarfélagsins og hugmyndir manna eru
mjög framsæknar og spennandi. Fólk gerir sér grein fyrir að fjárhagur
sveitarfélagsins er þröngur, en það leggur sitt af mörkum til að gera
samfélagið lifandi, frjótt og skemmtilegt. Þetta skiptir mjög miklu máli
og er þakkarvert, nú þegar hrunið hefur áfram áhrif á fjárhag
sveitarfélaga og fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar virðist enn frekar
ætla að þrengja að sveitarfélögunum.
Haustið er tími funda, einkum í upphafi kjörtímabila og því hefur
starf oddvita ráðist talsvert af fundarsetum undanfarinn mánuð.
Aðalfundur Sambands sunnlenskra sveitarfélaga var á Selfossi um
miðjan september og stóð í tvo daga. Aðalfundinn sátu þrír
sveitarstjórnarmenn héðan úr Bláskógabyggð og sveitarstjórinn.
Landsfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga var haldinn á Akureyri
og var undirrituð kjörin þingforseti þess. Það var því mikið að gera hjá
mér á þinginu, en það var mjög fróðlegt og gott og mörg mál rædd sem
eru afar mikilvæg fyrir sveitarfélögin. Fjárhagur sveitarfélaga,
flutningur málefna fatlaðra, íbúalýðræði o.fl.
Hafin er lagfæring á Geysissvæðinu. Settir hafa verið upp
samskonar stálteinar og staurar, allsstaðar, í stað mismunandi tegunda
af staurum sem voru á svæðinu. Þeir halda uppi dökkgráum böndum til
að afmarka göngusvæðin. Einnig eru settar upp varúðarmerkingar og
svæðið er að verða miklu hreinlegra og fallegra en það hefur verið
undanfarið. Þetta hefur verið gert í nánu samráði við rekstraraðila,
oddvita og ríkisstofnanir. Umhverfisstofa hefur séð um framkvæmdina
og Ferðamálastofa hefur samþykkt lagfæringarnar fyrir sitt leyti. Engan
skugga hefur borið á samstarfið og hefur samráðið gefið bestu lausnir,
að mati oddvita.

Flúðaleið ehf

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 Bláskógafréttir
11. janúar er kynningartími
og kostar
ekkert,
koma út Með
í nóvember
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.
Safnahelgi
2010
daganavið
5-7óþarfa
Nóvember
nk.
Þjálfar
djúpvöðva
og verður
losar líkamann
fitu og keppi.
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..

Safnahelgi 2010 - hver ætlar að vera með?
Allir sem hafa áhuga á að taka þátt og eru með dagskrárlið eru beðnir um að senda
upplýsingar sem allra fyrst á menning@sudurland.is Þetta tölvupóstfang er varið
gegn ruslpóstsþjörkum, Þú verður að hafa JavaScript virkt til að sjá það.
Dagskráinn þarf að liggja fyrir um miðjan október.

Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.

Allt sem er að gerast á Suðurlandi um þessa helgi á erindi í dagskránni svo fremur
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
sem um menningarleg dagskrá er að ræða. Þetta getur verið allt sem er að gerast á
söfnum, tónleikar, sýningar,Skráning
matarveislur
og fl.
Endilega verið í sambandi ef ykkur
í síma
861-7888
langar að koma upplýsingum
á framfæri og ræða
hugmyndirí sem geta átt erindi á
Júlíana Magnúsdóttir
leiðbeinandi
dagskrá helgarinnar (gsm. 896-7511). Nánari upplýsingar má finna á vef
menningaráðs: www.sunnanmenning.is .

Nuddstofan
Heildrænt
Kristinn Kristmundsson skólameistari Menntaskólanslíferni
að
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
Laugarvatni til 30 ára dó 15. sept. s.l. var borinn til grafar 3. október.

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

Snyrtifræðingur.

Hurðalausnir ehf

Þar er genginn mjög merkur maður og þakkar undirrituð fyrir að hafa
*Heildrænt
fengið að njóta vináttu hans og Rannveigar undanfarin
ár. nudd
Hann var
-nær
djúpt
til
uppsafnaðra
tilfinninga
góður vinur, skemmtilegur ferðafélagi og afar aðdáunarverður
maður.
sem
sest
hafa
í
líkamann.
Umferð hefur verið hleypt á Lyngdalsheiðarveg og formleg
Losar um
vöðvabólgu
vegna streitu og
opnunarathöfn verður föstudaginn 15. október
n.k.
kl. 15:30.
álags.
Íbúafundur verður um málefni Bláskógabyggðar á Laugarvatni í
nóvember. Nánar verður sagt frá því síðar. Skógræktin hefur lýst sig
*Vöðvanudd
fúsa til að koma að málum varðandi stígagerð, og svo
þarf að girða féð
-fyrir
líkamsræktarfólk.
frá þéttbýlinu. Samningur hefur ekki gengið eftir með Héraðsskólahúsið
Losar og mýkir vöðvana.
o.fl.
við teygjurnar.
Atvinnulífsfundur var haldinn í Aratungu á Viðbót
mánudaginn
11. okt.
Atvinnuþróunarfélag Suðurlands og ferðamálafulltrúi Uppsveita
Árnessýslu stóðu að honum. Kynnt voru verkefni sem *Heilun
unnið hefur verið
-gefur ró og jafnvægi.
að í Uppsveitunum og á Suðurlandi hjá Atvinnuþróunarfélaginu,
Jafnar starsfemi og samvinnu
Vaxtasamningur Suðurlands, Háskólafélagið, Matarsmiðjan,
milli orkustöðvanna.
Menningarráðið og Markaðsstofan. Mjög gott framtak
og fróðlegt.
*Gjafabréf
Aratungu
11. október 2010.
Gefðu
vinum
og
vandamönnum
Drífa Kristjánsdóttir,dekur
oddviti.
nuddtíma.

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

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

Karlakóramót á Flúðum

Kötlumót verður haldið laugardaginn 16. október á Flúðum. Mótið er í
umsjá Karlakórs Hreppamanna, en Katla er samband Sunnlenskra
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
karlakóra
Á mótinu koma saman á Flúðum 16 íslenskir karlakórar, alls staðar
Nuddstofan
að af landinu, ásamt einum kór frá Finnlandi. Þetta
verður mikil
Heildrænt
líferni
tónlistarveisla. Hver kór heldur sína tónleika og síðan
verður
Íþróttamiðstöðinni
samsöngur allra kóranna. Það ætti enginn að missa af Reykholti
þessum
Tímapantanir
í síma 861-7888 á
stórviðburði, sem fram fer í félagsheimilinu
og Límtréshöllinni
Júlíana Magnúsdóttir
Flúðum.
Allar nánari upplýsingar um dagskrá verður að finna á www.fludir.is

Vöruflutningar
Reykjavík—Árnessýsla

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

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags.

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
856 1581 Stefán

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Vinnustofan
Rósin
Viðbót við teygjurnar.

Rúlluplast

Nudd
*Heilun
-gefur ró og
jafnvægi.
Lopapeysur, prjónavesti,
ullarsokkar
í öllum
Jafnar starfsemi og samvinnu
stærðum ásamt peysum.
buxur,
milliVélprjónaðar
orkustöðvanna.Býð upp
á nuddtíma
glervörur, kerti, sápur*Gjafabréf
og margt fleira.
Gefðu vinum og vandamönnumupplýsingar
dekurnuddtíma. í

Tek pantanir.

Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir
Opið eftir samkomulagi

símum 866-

9981

Klipptu út og geymdu nafnspjaldið
hér fyrir
neðan.
Hef
lokið
námskeiðum

Frekari upplýsingar í

Nuddstofan Heildrænt líferni
klassísku vöðvanuddi
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
Tímapantanir í síma 861-7888og svæðanuddi.
Júlíana Magnúsdóttir

í

síma 8659300

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í nóvember.
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

.

Hef opnað heilsustofu Háholti 2 A á Laugarvatni.

NUDD OG HEILSUSTOFA
KATRÍNAR
Kærleikur
Bjarkarhóll
Skólabraut 4
Reykholti

Gleði
Umhyggja

Prjónasetur með mikið úrval af prjónagarni.
Prjónablöð og allt fyrir prjónaskapinn.
Handunnar ullarvörur í úrvali.
Opið frá október til maí frá kl 12-18 alla daga
vikunnar.
Sími 5846655
Opið fyrir hópa eftir samkomulagi.

Vellíðan

Hlýlegar móttökur í :
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

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

Pottalok

Heilsunudd
– NLP
– markþjálfun
–
Beislur
í gripahús
Girðingastaurar
pH næringarráðgjöf - Lifewave –

að auki -fyrirlestrar- dekurhelgar og námskeið.
Kæru sveitungar hjartanlega velkomin.
Vefsíða http://123.is/heilsustofa
Katrín Erla Kjartansdóttir
Ruslatunnu festingar
Hliðgrindur
í ýmsum stærðum
Heilsunuddari
og ráðgjafi
Og margt fleira

Sími 862-4809
- Haraldur
Rúnar gsm : 8934362

Spennandi
Vetraræfingar Umf.Bisk 2010 – 2011

tækifæri

Þú kemur með hugmyndina og matarsmiðjan hefur sérþekkinguna og aðstöðuna.
Verið
erMiðvikudagur
að undirbúa opnun Matarsmiðju Uppsveita
Árnessýslu , sem staðsett
Mánudagur
Þriðjudagur
Fimmtudagur
verður á Flúðum.
Kl. 15:15
Kl. 15:15
Kl. 15:15 og að því standa:
Fótbolti 1. – 5. bekkur Kl. 15:15
Fimleikar
Íþróttaskóli
Matarsmiðjan
er samstarfsverkefni
Sveitarfélögin fjögur í
–
–
–
Uppsveitunum, Háskólafélag
– Suðurlands, Atvinnuþróunarfélag og
Suðurlands
ásamt Matís. 1. – 3. bekkur
16:15
Glíma 3. - 10 bekkur
16:15
inni
16:00Vaxtasamningur
1. – 3. bekkur
16:15
Markmið verkefnisins er að efla og auka fjölbreytni í atvinnulífi í Uppsveitum
Kl. 16:15
Kl. 16:15 Fótbolti 6. – 10. bekkur, Kl. 16:00
Kl. 16:15
Handbolti
Árnessýslu.Fimleikar
- að gefa frumkvöðlum tækifæri
til þess að þróa sína vöru í aðstöðu
–
–
–
–
til matvælaframleiðslu.
17:15
17:45
úti á gervigrasi
17:00 með leyfi
4. – 10.
bekkur 17:15
4. – 6. bekkur
- að auka framboð menntunar og atvinnutækifæri á svæðinu
Kl. 17:15
Kl. 17:00–
Kl. 16:00
Körfubolti
Fótbolti svæðisins með aukinni nýtingu hráefnis í vörur og þjónustu
- að auka sjálfbærni
–
18:00
– 17:00
Í matarsmiðjunni verður hugað að ýmsum verkefnum.
18:15
Körfubolti 4. - 6. bekkur
4. – 6. bekkur
6. – 10.
Bekkur markaðssmál og ráðgjöf, nám í matvælatengdum
Vöruþróun,
vöruhönnun,
á gervigrasi
greinum,útirannsóknastarfsemi
á matvælasviði og erlend samstarfsverkefni eru til
umræðu.
Kl. 18:00
Kl. 17:00
Körfubolti
Skólahreysti
Verið er að innrétta húsnæði og setja upp tæki í matarsmiðjunni, en í framhaldi af
– 19:30
–
því mun starfsemin hefjast af fullum krafti. Nú þegar hafa aðilar haft samband
7. – 10. bekkur
18:00
7. – 10. bekkur
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

Nudd

Árshátíð

Þjálfarar:
Fótbolti
eldri, Jóhann Pétur Jensson s: 847-7614
Býð
upp –ákörfubolti
nuddtíma
Glíma – Helgi Kjartansson s: 898-1552
upplýsingar
866Fimleikar í/ símum
Skólahreysti
– Freydís Örlygsdóttir s: 699-5038
Handbolti – Hafdís Leifsdóttir s: 899-1747
9981
Körfubolti
yngri / Íþróttaskóli – Axel Sæland s: 861-7465
Verð:
Hef lokið námskeiðum í
Íþróttagrein æfð 1x í viku – 8.000 kr. á önn fyrir félagsmenn
Íþróttagrein
æfð 2x í viku – 11.000 kr. á önn fyrir félagsmenn
klassísku
vöðvanuddi
Hámarksgjald fyrir systkini á önn er kr. 18.800 fyrir félagsmenn
og
svæðanuddi.
Athugið
20% afsláttur er veittur á ofangreind verð til félagsmanna sé greitt
fyrir eindaga og er þá hámarksgjald um 15.000 krónur fyrir önnina.
ÁslaugNánari
Magnúsdóttir
Króki
uppls. veitiráHelga
María, gjaldkeri UMFBisk.

Hestamannafélagsins

Loga, kvenfélagsins og

leikdeildar U.M.F.Bisk.

Verður haldin í Aratungu
20.mars nk.

Æfingar hefjast mánudaginn 20. september og síðasti æfingadagur fyrri annar er 2.
desember 2010.
Æfingar hefjast svo að nýju mánudaginn 10. janúar og er síðasti æfingadagur seinni
annar þann 5.maí 2011.
Æfingar fylgja skóladagatali, þegar frí er í skóla er frí á æfingum.
Foreldrar athugið:

Það eru vinsamleg tilmæli frá umsjónarmönnum íþróttahúss sem og
frá þjálfurum að íþróttaiðkendur sem búa í göngufæri við íþróttahúsið
fari heim á milli æfinga. Einnig er foreldrum bent á að börn þeirra
komi með hollt nesti. Kex, gos, sælgæti og ís er ALLS ekki æskilegt

Með kveðju frá stjórn íþróttadeildar Ungmennafélags Biskupstungna, þjálfurum og starfsfólki íþróttamiðstöðvar.

