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 6. tbl. Júní 2011.

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

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar
lokuð frá 4. júlí til og með 29. júlí 2011
___________________________________
Æskulýðsdagur í Friðheimum

Oddvitafréttir 10. maí – 6. júní 2011.
Mánuðurinn hefur verið mjög ánægjulegur fyrir undirritaða. Girðingu yfir
Lyngdalsheiðarveginn hefur verið lokað, svo nú er ekki jafn greiður aðgangur sauðfjár í
þéttbýlið við Laugarvatn og var. Vonanadi ganga fjáreigendur í það að smala svæðið
og koma fénu sínu í úthaga en spurst hefur, að nokkrar kindur séu í þéttbýlinu, þær hafi
verið komnar þangað áður en tókst að loka girðingunni. Í fyrrasumar skreyttu Hollvinir
Laugardals og íbúar, þorpið með stórum og mjög fallegum blómakerjum, vonandi fá
þau að njóta sín vel í sumar og gleðja augu íbúa og gesta.
Matarsmiðjan á Flúðum opnaði formlega þann 12. maí. Nú hvet ég alla sem eiga
hráefni og hafa góðar hugmyndir að nýta Matarsmiðjuna, gera tilraunir, nýta
umframframleiðslu nú eða að þróa nýjar vörutegundir.
Vorfundur Héraðsnefndar Árnesinga var haldinn í Hveragerði 6. maí
s.l. Tónlistarskólinn, Byggðasafn Árnesinga og Listasafn Árnesinga heyra undir
Héraðsnefndina og var góð sátt um rekstur þessara stofnana. Listasafnið var skoðað og
ég hvet alla til að skoða það sem þar fer fram. Mjög metnaðarfullt og flott.
Skólahaldi Grunnskóla Bláskógabyggðar lauk með skólaslitahátíðum á Laugarvatni og
í Reykholti þann 3. júní. Arndísi J. Jónsdóttir var þakkað hennar góða og metnaðarfulla
starf við skólann og gerði Sigurlína Kristinsdóttir afar fallega mynd sem ég fékk þann
heiður að afhenda Arndísi, fyrir hönd sveitarstjórnar til minningar um veru sína og störf
í samfélagi okkar. Guð blessi Arndísi í lífi hennar og verkefnum framtíðarinnar með
þakklæti fyrir undanfarin 13 ár sem skólastjóri í Grunnskóla Bláskógabyggðar.
Framkvæmdarstjóri þjónustusviðs Halldór Karl gerði tilraun til að ná athygli
hundaeigenda í sveitarfélaginu í mánuðinum. Hann fékk starfsmann
Hundaræktarfélags Íslands, Valgerði Júlíusdóttur, til að halda erindi um ábyrga
hundaeigendur. Aðsókn á fundina var afar dræm. Þetta olli talsverðum
vonbrigðum. Kvartanir vegna lausra hunda eru vaxandi á skrifstofunni og svo virðist
sem að talsverður fjöldi hunda hafi ekki verið skráðir. Bent er á að það kostar aðeins
kr 10.000,- að skrá hunda sem eru í þéttbýli. Innifalið í skráningargjaldinu er
ormahreinsun og ábyrgðartrygging og skráningarmerki fyrir hundinn. Nú hvet ég fólk
til að skrá alla hunda. Fljótlega verður gert átak í hundamálum og þá er mikilvægt að
allt sé samkvæmt reglum. Ég vil minna á að allir hundar í sveitarfélaginu eiga að vera
skráðir og þeir mega ekki vera lausir. Svo er mikilvægt að muna eftir því að vera með
poka í vösum til að taka upp skítinn sem hundarnir þurfa að losa sig við.
Umhverfisnefndin stóð fyrir hreinsiviku í byrjun júní. Henni lauk með því að
gámasvæðin voru opnuð uppá gátt laugardagin 4. júní og fólki var gefinn kostur á að
losna við flokkað rusl án gjaldtöku. Mikil hreinlætisbylgja gekk yfir sveitarfélagið og
fólk var almennt mjög ánægt með þetta framtak. Í fyrra höfðum við líka gjaldfrjálst á
gámasvæðinu í lok ágúst og verður stefnt að því að haga málum eins í sumar, síðustu
helgina í ágúst.
Ég óska öllum góðs og gleðilegs sumars og vona að veðrið leiki við okkur öll og þá
fjölmörgu gesti sem munu heimsækja okkur í sumar.
Torfastöðum 6. júní 2011
Drífa Kristjánsdóttir.
.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
Samskip teygjur.
ogog yoga

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
Handverksfólk-framleiðendur
Blandaður grisjunarviður úr
athafnamenn-þjónustuaðilar
Helgastaðaskógi í 35 lítra

Tölvuviðgerðir

pokum.
Laugardaginn 6. ágúst
nk. verður markaðsdagur á Borg
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
Grímsnesi.
Sveinssyni í síma 8935388.
Tek að mér allar almennar
Þar verðu í boðiHver
aðstaða
til
að
selja
og
kynnaeinnig
varning
starfsemi eins áog
Fæst
ígetu.
Múrbúðinni
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinniog
tölvuviðgerðir og vírushreinsun undanfarin
ár.
Flúðum
í minni pakningum í
Áhrifin koma mjög
fljótt og
í ljós.
Get boðið
þér aðtíma
koma
heimtombóla
til þín ogkvenfélagsins
Bjarnabúð.
Á sama
verður
og margt, margt fleira.
Athugið lækkað verð!
kenna
hin ýmsu
forrit
Þeirþér
semá áhuga
hafa
á aðSkráning
taka þátt í síma
markaðsdeginum
861-7888 og vera með sölubása

hafi samband,
fyrir 31.júli,
við: í
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
Halldór Hilmir
Kristínu í síma 862-2301 eða netfangið stina@gogg.is
uppl í síma 845-5591
Guðrúnu í síma 848-3595 eða netfangið abj@internet.is

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Björgunarsveit Biskupstungna

Vel heppnaðir Kjóastaðaleikar

Okkur sárvantar áburðapoka
Ef einhverjir eiga 600kg
áburðapoka tóma og vilja styrkja
Íþróttamiðstöðin
Björgunarsveitina, þá tökum við
Reykholti.
glaðir á móti þeim.
Sumaropnun frá 1. júní - 8. ágúst 2011
Við notum þessa poka til að
Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21.00.
flokka dósir.
Miðvikudaga 10:00-21.00.
Vinsamlega hringið í Andrés S:
Fimmtudaga 10:00-21:00.
694-5878
Föstudaga 10:00-18:00.
Og við komum og sækjum.
Laugardaga 10:00-18:00.
Með fyrirfram þökk
Sunnudaga 10:00-18:00.

Það var góð þátttaka á
*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Kjóastaðaleikunum, laugardaginn 14.
sem sest hafa í líkamann.
mai, en þá buðu Gunnar Birgisson og
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
fjölskylda hans, börnum og
álags.
unglingum í Hestamannafélaginu
*Vöðvanudd
Loga ásamt foreldrum þeirra í
-fyrir líkamsræktarfólk.
heimsókn til sín að Kjóastöðum.
Losar og mýkir vöðvana.
Æskulýðsnefndin hafði skipulagt
Viðbót við teygjurnar.
skemmtilega
dagskrá en
þar var í
Sigurður
Frímann
Emilsson
*Heilun
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
boði
að fara
þrautabraut fyrir polla,
-gefur ró og jafnvægi.
börn og unglinga, einnig var keppt í
Jafnar starsfemi og samvinnu
s: 692 4649
milli orkustöðvanna.
boðhlaupi og hægt var að þjálfa sig í
Netfang: laufhaga12@internet.is
hindrunarstökki undir stjórn Knúts
*Gjafabréf
Allar alhliða
á kæli– og frystikerfum.
Ármann.
Það viðgerðir,
var gaman þjónusta
að sjá og uppsetning
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar
á mjólkurtönkum.
börnin spreyta og
sigviðgerðir
í þrautabrautinni
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
og stemmingin var mikil í
boðhlaupinu og hindrunarstökkinu.
Nú er ég flutt í Reykholt og
Eftir leikana var grillveisla og voru
einfalt að fá tíma.
VIOLA
Járningaþjónusta
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
allir sælir, mettir og kátir eftir vel
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.
heppnaðan dag. Við hjá
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
æskulýðsnefndinni
þökkum kærlega
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar
í
fyrir frábæran
dag og yndislegt
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
síma
846-7048.
Heildrænt
líferni
heimboð.
Litun og plokkun – Handsnyrting

Kv.Starfsmenn

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

Hurðalausnir
ehf
Hestur í óskilum
og þér standa allar dyr opnar

Móbrúnn
Bílskúrs ogungur hestur merktur
iðnaðarhurðameð
S, hefur verið í óskilum í
þjónusta
Uppsetning,
Haga
í Grímsnes-og
viðhald og
viðgerðir
Grafningshreppi.
Þeir sem
Reynsla og
góð þjónusta
kannast
við hestinn er bent á að
hurdalausnir
hafa
samband við Hörð Óla
@gmail.com
Magnús Vignir sími 894-2380
Guðmundsson
í síma 863-4573.

Sigurjón Sæland
Æskulýðsnefndin.

Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn

Vöruflutningar
Reykjavík—Árnessýsla

Rúlluplast verður
tekið Emilsson
hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
Sigurður
Frímann
látið vitaogá rafvirkjameistari
skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
Vélstjóri
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig
er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
s: 692
4649
Netfang:
Komudagar
laufhaga12@internet.is
rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Allar alhliða
viðgerðir,
þjónusta
og uppsetning
á kæli–íog
Ef bændur
vilja fá senda
tilkynningu
um komudaga
tölvupósti
frystikerfum.
vinsamlegast látið vita.

Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.

Nuddstofan Heildrænt líferni
Æskulýðsdagur
í Friðheimum
18. mai.
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
Krakkar úr Grunnskóla Bláskógabyggðar
*Heildræntheimsótti
nudd Friðheima á
-nær
djúpt
til
uppsafnaðra
tilfinninga
æskulýðsdegi 18. Maí. Þetta er fjórða árið sem
Friðheimar bjóða
sem sest hafa í líkamann
Losar um vöðvabólgu
vegna streitu
álags
Grunnskóla Bláskógabyggðar
heim í samstarfi
viðogæskulýðsnefnd
Loga.
Dagurinn hefur fengið nafnið Æskulýðsdagur, þar sem börnum skólans er
*Vöðvanudd
kynnt starfið hjá hestamannafélaginu
ásamt því að fá fræðslu um íslenska
-fyrir líkamsræktarfólk
Vinnustofan
Rósin
Losar
og
mýkir
hestinn og reiðmennsku á Friðheimum,
envöðvana
Knútur
Ármann hefur kennt við
Viðbót við teygjurnar
Nudd
skólann hestamennsku í vali í nokkur ár.
Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum
*Heilun
Unglingarnir í hestavalinu teymdu
undir yngri börnum og sýndu þeim svo
-gefur
ró og jafnvægi
stærðum ásamt peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
Býð
upp
á nuddtíma
flotta sýningu á hestum. Þar
voru
gangtegundir
íslenska
hestsins
kynntar,
Jafnar
starfsemi
og samvinnu
milli
orkustöðvanna.
glervörur,
kerti,
sápur
og
margt
fleira.
þrjár stúlkur sýndu hesta í tvítaum. Þá voru ásetuæfingar og hindrunarstökk
upplýsingar í símum 866ásamt
glæsilegri munsturreið í*Dáleiðsla
búningum.
Tek pantanir.
9981að þarna eru
slökun.
Þetta
í alla staði
glæsilegt hjá-Djúp
unglingunum
og greinilegt
Opiðvar
eftir
samkomulagi
Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu
margir upprennandi knapar á ferð.
.
Hef lokið námskeiðum í
Frekari upplýsingar í
Við hjá æskulýðsnefnd Loga þökkum
mikið
og heimboðið
Gjafabréfvel fyrir daginn
síma 8659300Gefðu þeim sem þér þykir vænt umklassísku
vöðvanuddi
dekur nuddtíma
að Friðheimum.
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
og svæðanuddi.
Æskulýðsnefndin.

Júlíana Magnúsdóttir
Áslaug Magnúsdóttir á Króki
861-7888

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

Athugið

Kaffi Kettur:
Í sumar er opið alla daga frá 12-23
Eldhúsið opið til 21.30
Nýtt og spennandi á matseðli.
Viðburðir nánar auglýstir á
kaffiklettur.is
Verið velkomin.

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

Flúðaleið flutningar ehf vantar

Flúðaleið flutningar ehf vantar
meiraprófsbílstjóra.
meiraprófsbílstjóra.

Flúðaleið flutningar ehf, sem sér um vöruflutninga fyrir
Flúðaleiðog
flutningar
sem sér um
vöruflutninga
Eimskip
Samskipehf,
í uppsveitir
Árnessýslu,
vantarfyrir
Eimskip og Samskiptilí að
uppsveitir
Árnessýslu,
vantar
meiraprófsbílstjóra
sinna útkeyrslu
á sendibílum,
meiraprófsbílstjóra
til að sinna útkeyrslu á sendibílum,
flutningabílum
og trailerum.
flutningabílum
og trailerum.
Nánari
upplýsingar
er hæg að fá hjá Pálmar í síma 892-2370
Nánari
og
á upplýsingar er hæg að fá hjá Pálmar í síma 892-2370
og á fludaleid@simnet.is
netfanginu:
netfanginu: fludaleid@simnet.is
Matstofan Árnesi
Matstofan Árnesi hefur nú hafið göngu sína og er opið frá klukkan 11.30 til
22.00 en til klukkan 01.00 á föstudögum og laugardögum.
Ný bakað brauð til sölu frá klukkan 9.00 alla daga.
Bændamarkaður er opinn alla daga og kökuhlaðborð á sunnudögum mmm....
Allt fyrir alla
Börn, konur og karla
Matstofan Árnesi
matstofaarnes@simnet.is
s. 8445262

Lopapeysur og aðrar
prjónavörur kerti,
glervörur,skartgripir,
tækifæriskort og margt
fleira.
Opið allan ársins hring
(nema lokað 10 mai-1 júní)
vegna sauðburðar.

Leikskólinn Álfaborg
Reykholti, Bláskógabyggð.
Starfsmann vantar í eldhús í leikskólanum Álfaborg frá og með 14. Ágúst. 2011
Starfið er 65% staða.
Nánari upplýsingar
Agnes Heiður Magnúsdóttir. leikskólastjóri
í síma 4868936/8468055

Aratunga - 50 ára.
Sumargleðin í Aratungu 13. ágúst
Í ár eru 50 ár liðin frá því að Aratunga var vígð formlega en það var 9. júlí 1961. Í
tilefni af þessum tímamótum hafa eigendur Aratungu skipað afmælisnefnd til að sjá
um að þessara tímamóta verði minnst með veglegum hætti. Afmælisnefndin hefur
fundað nokkrum sinnum og ætlar að halda uppá þessi tímamót með tvennum hætti. Í
fyrsta lagi verður svokallaður Aratungudagur haldinn 13. ágúst, þá er stefnt að því að
vera með eitthvað spennandi fyrir alla aldurshópa yfir miðjan daginn og hafa margar
áhugaverðar
verið ræddar. Um kvöldið á svo að halda stórdansleik með sjálfri
Grænna tillögur
land ehf.
Sumargleðinni og hljómsveitinni Karma. Sumargleðina þarf ekki að kynna og eflaust
eiga margir góðar minningar frá böllunum í Aratungu þar sem meðlimir
Öll
þjónusta fyrir
á einum
Sumargleðinnar
fóru ágarðinn
kostum í leik
og söng.stað:
Því er um að gera að taka þennan dag frá
sem fyrst þar sem algjör sumargleði mun ráða ríkjum frá morgni til kvölds.
Áburðargjöf
Fyrsta
vetrardag, 22. október, er svo ætlunin að vera með kaffisamsæti í Aratungu þar
Beðahreinsun
sem sagan verður rifjuð upp í máli og myndum. Til að hægt sé að koma sögu Aratungu
Garðsláttur
sem best til skila óskum við eftir því við þá sem eiga áhugaverðar myndir eða luma á
Garðaúðun
skemmtilegum sögum að hafa samband við okkur í afmælisnefndinni. Það væri
sérstaklega
gaman eftrjáplanta
þeir einstaklingar sem unnu við bygginguna á sínum tíma gætu
Gróðursetning
komið einhverju áhugaverðu og skemmtilegu til okkar. Þá væri einnig gaman að fá
Ráðgjöf
um hönnun garða
myndir td. frá dansleikjum, kvöldvökum og leiksýningum sem haldnar hafa verið í
Trjáklippingar
Aratungu í gegnum tíðina.

Trjáplöntusala
En
munið að taka 13. ágúst og 22. október frá til að halda uppá afmæli Aratungu.
Þökulagnir
Með
von um góðar undirtektir.
Afmælisnefnd Aratungu
Helgi Kjartansson
Sveinn Sæland
Margrét Sverrisdóttir

Erla Björg Arnardóttir
Garðyrkjufræðingur
Sími: 858-3399
graennaland@simnet.is

