Skólaþing í Bláskógabyggð 30. mars 2011

.
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

10. árgangur 4. tbl. Apríl 2011.

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

Tónleikar
Kór Grunnskóla Bláskógabyggðar heldur vortónleika sína í Skálholtskirkju
fimmtudaginn 14.apríl kl.17. Kórinn syngur fjölbreytt og skemmtileg lög undir
stjórn Valgerðar Jónsdóttur tónmenntakennara. Um undirleik sjá Jón Bjarnason,
organisti og Þórður Sævarsson, gítarleikari. Einnig munu nokkrir nemendur leika
á hljóðfæri með kórnum.
Í kórnum eru nemendur í 1.-7. bekk í Reykholti og 1.-5. bekk á Laugarvatni.
Kórinn starfar í þremur hópum sem sameinast af þessu tilefni.
Aðgangur er ókeypis og allir hjartanlega velkomnir.
Tekið verður á móti framlögum í ferðasjóð kórsins.

Frá tónleikum kórsins á sumardaginn fyrsta 2010 í Skálholti.
Mynd: Kristrún Sigurfinnsdóttir.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
Samskip teygjur.
ogog yoga

Oddvitafréttir 15. mars -11. apríl 2011
Margt spennandi hefur gerst hjá oddvita frá síðustu oddvitafréttum. Þar ber
efst undirbúningur undir skólaþingið og framkvæmd þess. Fjöldi þingfulltrúa fór
fram úr björtustu vonum. 140 nemendur sóttu skólaþingið og voru þau mjög flott í
sinni vinnu. Hugmyndir barnanna voru frjóar og skemmtilegar og borðstjórarnir
stóðu sig mjög vel, ýttu undir frekari umræðu nemenda og hvöttu samnemendur
sína. Sigurjón Þórðarson frá Capacent stýrði þinginu og setti inn á milli funda
barnanna afar skemmtilegar hópefliæfingar fyrir þau. Það kom vel út, nemendur
skemmtu sér vel og voru glöð yfir eigin framlagi á skólaþinginu.
Jón kokkur og aðstoðarfólk hans bauð þinggestum uppá yndislegar veitingar
eins og hans er von og vísa, nýbakað brauð, álegg og mikið af ávöxtum. Það jók á
gleði fólks að fá svona fínar veitingar og er eldhúsinu þakkað þeirra góða framlag
til skólaþingsins.
Þinghald fullorðinna, kennara og foreldra var haldið með sama sniði og
nemendaþingið. Unnið var á 10 borðum og sátu 12 manns við hvert borð. 115
manns mættu á skólaþing fullorðinna. Það gladdi undirbúningshópinn hve vel var
mætt og hvað áhugi fólks var mikill. Sigurjón tók svo allar hugmyndirnar, skráði
þær niður og flokkaði og mun skila þeim miðvikudaginn 13. apríl. Hægt verður að
nota þessa vinnu til að gera skólastefnu fyrir Bláskógabyggð og horfa til framtíðar.
Á skólaþinginu vaknaði frjó umræða, sem mikilvægt er að halda áfram með, enda
er skólinn ein mikilvægasta stofnun sem sveitarfélagið rekur.
Tuttugu manns sóttu um stöðu skólastjóra. Capacent vann að því að meta
umsækjendur svo vonandi er stutt í að hægt verði að ráða nýjan skólastjóra fyrir
næsta skólaár við Grunnskóla Bláskógabyggðar.
Undanfarið hefur verið unnið í því að breyta skipan velferðarmála í
Uppsveitunum. Talið var mikilvægt að stækka samstarfssvæði
velferðarþjónustunnar og hafa sveitarfélögin Ölfus, Hveragerði, Uppsveitirnar og
Flóahreppur gert samstarfssamninga um félagsmálastjóra fyrir allt svæðið.
Áætlanir gera ráð fyrir að nýr félagsmálastjóri verði ráðinn frá 1. ágúst n.k. Einnig
verður skipuð ný fimm manna velferðarnefnd fyrir allt svæðið. Samstarf
sveitarfélaganna var til fyrirmyndar í undirbúningsvinnunni og lofar góðu með
framhaldið. Þetta var samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 7. apríl s.l. og getur
fólk kynnt sér málin betur á heimasíðunni en fundargerðin er á eftirfarandi slóð:
http://www.blaskogabyggd.is/Stjornsysla/Fundargerdir/?
path=Controls/14&ID=317
Framundan eru páskar og er hefð fyrir því að fjöldi gesta eykst mjög í
sveitarfélaginu um páskana. Það er líka hefð fyrir því að bjóða fólk velkomið með
því að halda verslunum og afþreyingarstöðum opnum og er t.d. sundlaugin í
Reykholti með aukna opnun um páskana. Það er ósk oddvita að páskarnir verði
íbúum og gestum sveitarfélagsins til gleði og notalegrar samveru með vinum og
fjölskyldum. Gleðilega páska.
Aratungu 11. apríl 2011.
Drífa Kristjánsdóttir.

Hótel Gullfoss

Flúðaleið
ehf
Stinnur
og
sléttur
Brottför
frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00magi!

Velkominn
á hótel
Á nýju
ári í Gullfoss
salnum í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá
Flúðumog
alla
virka
daga: 7:00-9:00
17.30
mánudaga
miðvikudaga.
Brottför
fráherbergi
Reykjavík
alla
virka
16 tveggja
manna
með
baði
og daga:
sjónvarpi
Brottför
frá
Reykjavík
alla
virka
daga: ogásamt 70 manna
Kl 12:00
frá Landflutningum
Kjalarvogi
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00
fráfrá
Landflutningum
Kjalarvogi og
Kl
13:00
Flytjanda
Klettagörðum
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir
heitir nuddpottar.
13:00 frá Flytjanda Klettagörðum
Brottförfrá
fráSelfossi
Selfossialla
allavirka
virkadaga:
daga:14:00
14:00
Hótel Gullfoss
Brottför
v/ Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S. 486-8979,
faxáburð
486-8691
Flytjum
og skeljasand fyrir alla söluaðila.
fludaleid@simnet.is
Netfang:netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga.
Símar486-1070
hjá bílstjórum:
sími:
fax 486-6693 gsm: 892-2370
892-2370
Pálmar.
netfang: fludaleid@simnet.is
892-2371 Snævar.
892-2372
Bjössi.
Símar
hjá bílstjórum:
Með von
um gott
samstarf
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími
og kostar
ekkert,
892-2370Pálmar
Flúðaleiðar
samt vita
af þér svo og
þaðBiskupstungur.
séStarfsfólk
til bolti fyrir
þig.
892-2371 láttu
-Grímsnes,
Laugardalur
892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
styrkir allan líkamann og
Með kveðju
gerir vöðvana langa og fallega.
Starfsfólk
Flúðaleiðar
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..
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Blandaður grisjunarviður úr
Helgastaðaskógi í 35 lítra
Tölvuviðgerðir
pokum.
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
Sveinssyni í síma 8935388.
Tek að mér allar almennar
Fæst einnig
Múrbúðinni á
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinniígetu.
tölvuviðgerðir og vírushreinsun
Flúðum
og
í
minni
pakningum í
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
Get boðið þér að koma heim til þín og
Bjarnabúð.
Athugið lækkað verð!
kenna þér á hin ýmsu forrit

Skráning í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í

Halldór Hilmir
uppl í síma 845-5591

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Atvinnu-og ferðamálanefnd.
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Opnun um páskana.
21 apríl.Skírdagur. 14-18.
22 apríl.Föstudagurinn langi. 14-17.
23. apríl 14-18
24 apríl.Páskadagur. 14-17.
25 apríl. Annar í páskum. 14-18.
Gleðilega páska.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.

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

Atvinnu-og ferðamálanefnd hefur í hyggju að útbúa
dagatal
*Heildrænt
nudd fyrir
djúpt tilíuppsafnaðra
tilfinninganæsta
sumarbústaðaeigendur yfir það sem verður -nær
að gerast
sveitarfélaginu
sem
sest
hafa
í
líkamann.
árið. Í þessu dagatali er ætlunin að hafa skrá yfir þjónustuaðila í
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
sveitarfélaginu. Því viljum við biðja verktaka, afþreyingaraðila og þá sem
álags.
selja sumarblóm, tré og runna að hafa samband við Sigurjón Sæland í síma
846-7048 eða í tölvupósti, Laugaras@visir.is fyrir
20. Apríl nk.
*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.
*Gjafabréf

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 8928804

Sauðfjárbændur
Hurðalausnir
ehf

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

og þér standa allar dyr opnar

Ullargámur verður staðsettur
við vöruafgreiðslu Flúðaleiðar,
Smiðjustíg 10 Flúðum, frá
Bílskúrs og
iðnaðarhurðaþjónusta
Uppsetning,
viðhald og
viðgerðir
Reynsla og
góð þjónusta
hurdalausnir
@gmail.com
Magnús Vignir sími 894-2380

5.apríl til 2.maí. 2011.

Járningaþjónusta

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

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.
Sigurjón Sæland

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Vöruflutningar
Reykjavík—Árnessýsla

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í maí .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.

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 Reykholti

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

*Heildrænt nudd

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

-nær
djúpt til uppsafnaðra
tilfinninga
Hótel Geysir leitar eftir
vaktstjóra
í veitingasal
hótelsins ásamt
sem sest hafa í líkamann
með mikla þjónustulund.
Einnig
sundlaugarvörð
við náttúru
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

þjónum

856 1581 Stefán

hverasundlaug Geysis í júni – loka ágúst.
Allar umsóknir sendist á mabil@geysircenter.is
*Vöðvanuddfyrir 25.april n.k.

Athugið

-fyrir líkamsræktarfólk

Lopapeysur,

Vinnustofan
Rósin
Losar og mýkir vöðvana
Viðbót við teygjurnar
Nudd
prjónavesti, ullarsokkar í öllum
*Heilun

-gefur
ró og jafnvægi
stærðum ásamt peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
Býð upp
á nuddtíma
Jafnar starfsemi og samvinnu

milli orkustöðvanna.
glervörur, kerti, sápur
og margt fleira.

Tek pantanir.

upplýsingar í símum 866-

*Dáleiðsla

Opið eftir samkomulagi-Djúp slökun.
Frekari

9981

Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu
.
Hef lokið námskeiðum
upplýsingar í

Gjafabréf

í

síma 8659300Gefðu þeim sem þér þykir vænt umklassísku
vöðvanuddi
dekur nuddtíma
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)

og svæðanuddi.
www.geysircenter.is Júlíana
/ mabil@geysircenter.is
Magnúsdóttir
Áslaug Magnúsdóttir á Króki
861-7888

Kaffi Klettur:
Afgreiðslutími um páska
Pálmasunnudagur lokað v/
einkasamkvæmis
Miðvikudagur 20. apríl 18- 01
Skírdagur 12-23.30
Föstudagurinn langi 13-17
Laugardagur 23.apríl 12-23.30
Páskadagur 13-17
Annar dagur páska 13-20
Verið velkomin

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

Bláskógabyggð
Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2011
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 23. maí til 31. júlí. Starfssvæðið er á
Laugarvatni og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl n.k. og
skulu umsóknir berist á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
hkh@blaskogabyggd.is, merktar Vinnuskóli Bláskógabyggðar. Upplýsingar
gefur Halldór í síma 860-4440.
Þjónustu- og framkvæmdasvið
Bláskógabyggðar

Opið mánudaga til föstudaga:
12.00 til 13.00 og 18.00 til 21.00
Opið um helgar frá 12.00 til 21.00
Heitur heimilismatur í hádeginu og grillið opið.( Panta þarf
fyrirfram í heimilismatinn fyrir hópa.) sími 893-1952

.

. Vatnsleikfimi fyrir alla
í Sundlauginni í Reykholti
27. apríl til 8. júní
mánudaga og miðvikudaga kl.16:30
13 skipti í vatnsleikfimi fyrir 5.000,svo þarf að kaupa afsláttarsundkort hjá sundlaugarvörðum.
Ekki er nauðsynlegt að kunna að synda til að stunda vatnsleikfimi, grunna
laugin nýtist vel fyrir þá sem ekki eru syndir eða hafa ekki farið í sund lengi.
Það er sama hvort þú átt erfitt með hreyfingu eða ert fær í fjallgöngur,
hreyfingin í vatninu er góð fyrir alla og allir geta verið saman í einum hópi.
Hver og einn beitir sér eftir sinni getu og bætir við sig þreki og úthaldi
vegna mótstöðu vatnsins á líkamann.
Skráðu þátttöku þína
í síma 861-7888 eða á lully@simnet.is.
Júlíana Magnúsdóttir
leiðbeinandi.

Tilkynning frá félagi eldri borgara í Biskupstungum
Félag eldri borgara í Biskupstungum vill vekja athygli á að allir þeir sem orðnir
eru sextugir eru velkomnir í félagið. Starfsemin er öflug og ættu allir að finna
eitthvað við sitt hæfi. Fyrsta fimmtudag í mánuði er samkoma í Bergholti
með skemmtidagskrá og fínu kaffi. Aðra fimmtudaga er samvera í Bergholti,
þá er spilað, tálgað, prjónað og spjallað, eða annað sem fólki dettur í hug. Á
þriðjudögum sér Helgi Kjartansson um leikfimi í íþróttahúsinu. Þorrablót er
haldið á hverjum vetri og árshátið. Þá er farin ein hópferð í leikhús á vetri. Á
hverju sumri er svo farið í ferðalag innanlands 4 daga og gist á hóteli. Þórey
tekur við skráningum í félagið í síma 486-8916 eða 863-9593.
Félagið leitar eftir aðstoð sveitunganna. Það vantar félagsmerki. Þeir, sem
kynnu að hafa hugmyndir að fallegu merki, eru beðnir að hafa samband við
Sigurð á Heiði í síma 486-8896.
Stjórnin

Skil á bifreiðum til endurvinnslu
Á heimasíðu
Tek
að mérÚrvinnslusjóðs
gerð:

(http://www.urvinnslusjodur.is/voruflokkar/okutaeki/) er
eftirfarandi um skilagjald á ökutæki: Greiða skal skilagjald, 15.000 kr., hverjum þeim
sem afhendir gjaldskylt ökutæki til móttökustöðvar til endurnýtingar eða endanlegrar
Erla Björg Arnardóttir
förgunar, enda hafi ökutækið verið afskráð ogGarðyrkjufræðingur
úrvinnslugjald greitt a.m.k. einu sinni
af viðkomandi ökutæki. Ökutæki sem eru skráðFlúðum
fyrir 1980 falla ekki undir kerfið enda
hefur aldrei verið greitt af þeim úrvinnslugjald. Sími: 858-3399
Jarðafarakransa
Í Bláskógabyggð eru tveir aðilar sem taka við bifreiðum
til úrvinnslu. Á Laugarvatni er
graennaland@simnet.is
Krossa
það Járntaka í Lindarskógum 10 og í Laugarási Vélaverkstæði Guðmundar og Lofts
Kistuskreytinga
að Iðu. Við móttöku bifreiða til úrvinnslu eru gefin út skilavottorð eftir að
Handskrifaðir
með krönsum
og krossumhafa
sé þess
verksmiðjunúmerborðar
bifreiðarinnar
og skoðunarvottorð
verið óskað.
sannreynd.
Allt
skreytingarefni
úr sveitinni
Móttökuaðili
sér síðan um
að hreinsa öll spilliefni úr bifreiðinni sem síðan er send í
endurvinnsluferil.
Sýnishorn
eru inn á Facebook síðunni: Grænna land ehf

Heimasíða Fjölmenningarseturs hefur verið uppfærð og er nú á
átta tungumálum. Auk íslensku er búið að þýða hana yfir á
ensku, pólsku, króatísku, tailensku, spænsku, rússnesku og
litháísku. Á síðunni má finna upplýsingar um Ísland og
íslenskt samfélag. Áhersla er lögð á að fólk sem flyst til
landsins erlendis frá geti kynnt sér réttindi sín og skyldur
og nálgast upplýsingar um hverdagslega hluti á auðveldan
hátt. Á síðunni er sérstakt sveitarfélagaviðmót þar sem
finna má upplýsingar um helstu opinbera þjónustu í hverju
sveitarfélagi fyrir sig. Orðskýringar eru einnig á vefnum
sem hafa nú verið þýddar á sjö tungumálum. Síðan getur nýst
starfsfólki sveitarfélaga og stofnana til að aðstoða
útlendinga því alltaf er hægt að sjá á íslensku hvað verið
er að þýða í hverju tilviki.
Fjölmenningarsetur hefur það hlutverk að greiða fyrir
samskiptum fólks af ólíkum uppruna og efla þjónustu við
innflytjendur sem búsettir eru á Íslandi.
Hjá Fjölmenningarsetri er hægt að leita eftir upplýsingum um
margt er varðar daglegt líf á Íslandi, stjórnsýsluna og
leita eftir aðstoð varðandi flutning til og frá Íslandi.
Vefslóðin er: http://www.mcc.is/

Grunnskóli
Bláskógabyggðar
Auglýsir lausa kennarastöðu fyrir
skólaárið 2011 – 2012.
Auglýst er eftir kennara í hlutastarf í tónmennt.
Grunnskóli Bláskógabyggðar er einsetinn skóli með 150 nemendur.
Kennslustaðir eru tveir, Reykholt og Laugarvatn og eru í u.þ.b. 100 km
fjarlægð frá höfuðborginni.
Umsóknarfrestur er til 18. apríl
Allar nánari upplýsingar gefa Arndís Jónsdóttir skólastjóri í síma 486 8830 og
891 7779.
Netfang: arndis@grblaskogabyggd.is
Sigmar Ólafsson aðstoðarskólastjóri í síma 486 1224 og 897 3233.
Netfang: sigmar@grblaskogabyggd.is
Heimasíða: http://www.blaskogabyggd.is/skoli

Grunnskóli
Bláskógabyggðar
Auglýsir lausa kennarastöðu fyrir
skólaárið 2011 – 2012.
Auglýst er eftir kennara í ensku á unglingastigi í Reykholti.
Grunnskóli Bláskógabyggðar er einsetinn skóli með 150 nemendur.
Kennslustaðir eru tveir, Reykholt og Laugarvatn og eru í u.þ.b. 100 km
fjarlægð frá höfuðborginni.
Umsóknarfrestur er til 26. apríl
Allar nánari upplýsingar gefa Arndís Jónsdóttir skólastjóri í síma 486
8830 og 891 7779.
Netfang: arndis@grblaskogabyggd.is
Sigmar Ólafsson aðstoðarskólastjóri í síma 486 1224 og 897 3233.
Netfang: sigmar@grblaskogabyggd.is
Heimasíða: http://www.blaskogabyggd.is/skoli

Stafganga
Nordic Walking
Stafgönguþjálfari
Júlíana Magnúsdóttir
Sími 861-7888

HEILSUDAGAR Á HÓTEL GEYSI
20. – 23. APRÍL 2011
Einkatímar eru í boði hjá eftirtöldum aðilum alla dagana:
Valgarði Einarssyni miðli, einkatími kr. 6.000,-

Áhrif Stafgöngu á líkamann.
Vöðvar sem taka þátt og styrkjast við stafgöngu.
háls-, axla-, bak-, og brjóstvöðvar.
vöðvar hand- og fótleggja aftan og framan.
mjaðma-, kvið- og rassvöðvar.
20% meiri brennsla verður en í venjulegri gönguþjálfun.
Hjartsláttur örvast og styrkist.
Lungnaþan eykst og súrefnisflæði eykst um líkamann.
Dregur úr spennu og vöðvabólgu í hálsi, herðum og öxlum.
Eykur liðleika.
Bætir skap og andlega heilsu, dregur úr þunglyndi og þreytu.
Góð aðferð til endurhæfingar eftir meiðsl eða sjúkdóma.
Júlíana Magnúsdóttir
Stafgönguþjálfari frá ÍSÍ

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 .

Hermundur Rósinkrans talnaspekingur, einkatími kr. 6.000,(Athugið að bóka þarf með fyrirvara og gefa upp fullt nafn og kennitölu, því unnið er út
frá tölum og nafni)
Guðný Halla Gunnlaugsdóttir, náttúruheilun, 60 mín +
einkatími kr. 5.500,Heiðar Ragnarsson nudd/svæðanudd 55 mínútur kr. 5.000,Heiðar Ragnarsson lithimnulestur og heilsuráðgjöf 30 mínútur
kr. 3.000,Guðrún Ösp Sævarsdóttir, heilun, ca. 60. mín, kr. 5.000,Guðrún Ösp Sævarsdóttir, hómópatía, ca. 90. mín, kr. 7.000,Rúnar Óskarsson, höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð (cranio sacral) ca. 60. mín,
kr. 5.000,-

Pantið tímanlega í síma 480 6800
Tökum vel á móti þér
Miðvikudagur 20. apríl
Kl. 20:00 Miðilsfundur með Valgarði Einarssyni
aðgangseyrir 1000,- kr.

Fimmtudagur 21. Apríl
Kl. 09.30 Hermundur Rósinkrans aðgangseyrir kr. 1.000,Kl. 13:00 Fyrirlestur Guðný Halla Gunnlaugsdóttir
Ilmur náttúrunnar, frír fyrirlestur en þeir sem vilja geta lagt fram frjáls framlög.
Kl. 14:00 Indjánadans með Guðnýju Höllu
Kl. 16:00 Fyrirlestur Guðrúnar Aspar Sævarsdóttur.
–Lítum inn á við- aðgangseyrir kr. 1.000,Vera meðvitaður um hvað hefur góð/slæm áhrif á mann.
Kl. 20.00 Fyrirlestur Hallgrímur Magnússon læknir, aðgangseyrir kr. 1000,Hægt er að panta í einkatíma hjá Valgarði miðli og
Hermundi Rósinkrans í síma hjá Hótel Geysi
Sími: 480 6800

www.geysircenter.is
Tilboð í gistingu í 3 nætur, veitingar í 3 daga og skemmtileg afþreying i boði.
Skoðið tilboðin á heimasíðu okkar á www.hotelgeysir.is

