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
Íþróttamiðstöðin Reykholti
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
10/10-14/10: ZEN-hópur meðÞreksalur
námskeið í Skálholtsbúðum
13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
Nú er þreksalurinn
búinn
að taka áí öldrunarmálum
sig þá mynd að ekkert er því til
13/10: Evrópskur
samstarfhópur
fyrirstöðu
aðMessa
láta til
sín taka í þrektækjum
ogPrestur
lóðum.
14/10:
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
sr. Egill Hallgrímsson.
Eins og flestum
er
kunnugt
gáfu
Kvenfélag
Biskupstungna,
Vox Femine syngur í messunni
Ungmennafélag
ogí Skálholtsskóla
Guðni & Þuríður góð tæki í salinn.
15/10-19/10:Biskupstungna,
Breskur skólahópur
VARTÁRBOTNAR
Síðan ákvað
Björgunarsveit
Biskupstungna
að leggja S
sitt
að mörkum og
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
var fjárfest
handlóðum.
15/10:í Ferðamálafrömuðir
halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
Er það15/10:
von okkar
að þessi aðstaða verði íbúum til gleði og hreysti.
Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Verðskrá:
Vatnssalerni
og
sturta
19/10-20/10: 12 spora hópur
30 tíma kort 12000kr. (400 kr.
tíminn)
Hesthús,
gerði, heysala
A.A.-konur í Skálholtsbúðum
10 tíma19/10-21/10:
kort 5000kr.
(500 kr. tíminn)
ÁRBÚÐIR
20/10-21/10:
Námskeið. Pétur Þorsteinsson
Stakur
tími
700kr.
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
matseldar
öllum
Innifalið
í verðiíer
sundhúsum
og pottur.
21.10:
Messa
í
Skálholtsdómkirkju
Aldurstakmark í þreksal er 17 ára. kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
21/10-26/10:
unglingar
á vegum
Aðstaða
fyrir
20 - Náttúruferða
25 manns
Eldri borgarar
og Breskir
öryrkjar
fá frítt.
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
heysala laugardaginn 24 sept.
25/10:að
Fermingarbörn
frá Hesthús,
Akranesi gerði,
Til stendur
fá Höllu Heimisdóttir
einkaþjálfara

Á

10. árgangur 8. tbl. September 2011.

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

Réttir

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

til
að kenna
undirstöðuatriði
varðandi þjálfun og rétta notkun tækja.
26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
ífólki
símum:
FREMSTAVER
Að
komu
þjálfarans
standa
Ungmennafélag
Bisk. ogí kvenfélag
Bisk.
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir
Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Nánar
auglýst
síðar
með dreifibréfi. kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
28/10:
Messa
í Skálholtsdómkirkju
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
Síðan
í kjölfarið
verða sett
upp prógrömm
þarSímons
sem fólk
getursyngur
fundið
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir stjórn
Ívarssonar
í
messunni
eitthvað við sitt hæfi.
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði og heysala
Starfsfólk Íþróttamiðstöðvar
Reykholts.
Vatnssalerni

Tungnaréttir verða laugardaginn 17. sept kl. 9.00
Heiðarbæjarrétt verður laugardaginn 17. sept kl 15.00
Brúsastaðarétti verður sunnudaginn 18. sept kl 17.00

Réttarsala kvenfélagsins
Við verðum í réttunum eins og vant er en á nýjum stað.
Marta er búin að lána okkur fína húsið sitt sem er á sama palli og
salernin. 
Þar verður á boðstólum Réttarsúpa Jóns kokks, pylsur, kökur, pönnsur,
kleinur, nammi, gos, svali, kaffi, kakó, broddur, svuntur, húfur Mörtu og
ekki má gleyma Kvenfélags Dagatalinu 2012 !!
Sjáumst og látið hina vita 

Oddvitafréttir frá 16. ágúst – 13. sept 2011.
Miklar vegaframkvæmdir hafa verið í sveitarfélaginu í allt sumar. Nú
er þeim að mestu lokið. Hvítárbrú var formlega vígð föstudaginn 9.
september af innanríkisráðherra. Framkvæmdirnar hafa stundum reynt á
þolrifin, ryk mikið og vegir erfiðir yfirferðar en það gleymist allt þegar
vegirnir eru orðnir burðarmiklir, rennisléttir og fljótfarnir. Vegagerðinni er
þakkað að hafa brugðist við ábendingum um það sem betur má fara t.d. var
veginum um Reykholt hliðrað til að varðveita reið-og gönguleið meðfram
veginum. Samskipti við Vegagerðina vegna framkvæmdanna hafa verið
mjög vinsamleg og góð.
Oddvita barst ábending vegna Tungufljótsbrúar og ástands hennar. Nú
hefur verið brugðist við því, Tungufljótsbrú var lokað í nokkra daga, gólfið
og hliðarbönd lagfærð og er brúin nú orðin örugg fyrir réttirnar. Hún var
einnig máluð og lítur mjög vel út. Það er gott þegar fólk bendir á það sem
betur má fara, ekki síst ef öryggismálum er ábótavant og ég þakka fyrir það.
Háskólinn hélt heilsuhátíð á Laugarvatni laugardaginn 3. ágúst. Fólk
dreif að og tók þátt í marsgkonar athöfnum sem boðið var uppá á
Laugarvatni. Ég var bundin í öðru og komst ekki á hátíðina en fékk fregnir
af margmenni og að fólk hafi notið dagsins.
Menntaskólinn að Laugarvatni er fullsetinn þetta haustið og skólastarf
fór vel af stað. Skólinn tók á móti Grænfánanum föstudaginn 2. september.
Þriðjudaginn 13. september hóf skólinn þátttöku í verkefni
Lýðheilsustofnunnar, verður Heilsueflandi framhaldsskóli. Nýr kór tók til
starfa í ML í haust, undir stjórn Eyrúnar Jónasdóttur. Þriðjungur nemenda
verður í kórnum eða 55 ungmenni, piltar og stúlkur.
Á Laugarvatni hefur verið unnið í heildardeiliskipulagi fyrir þéttbýlið.
Verið er að skilgreina lóðir undir stofnanir ríkisins og önnur hús sem ekki
hafa haft skilgreindar lóðir. Þriðjudaginn 20. september kl. 20:00 verður
haldinn íbúafundur í Grunnskólanum um lýsingu á deiliskipulaginu og er
gott að fólk komi og kynni hugmyndir sínar og framtíðarsýn á Laugarvatni.
Að loknum kynningarfundi verður lýsingin og önnur skipulagsgögn á vef
Bláskógabyggðar, www.blaskogabyggd.is, og verður hægt að koma
athugasemdum og ábendingum á framfæri skriflega til skipulagsfulltrúa
Dalbraut 12, 840 Laugarvatni eða með því að senda tölvupóst á netfangið
petur@skipulag.is.
Gullfosssvæðið skartar nýjum göngustígum og fræðsluskiltum sem
kallaðir verða Sigríðarstígar eftir Sigríði í Brattholti. Til stendur að vígja þá
formlega í lok september.

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
betri
Skálholtskórinn
getur
bættog
við
siglíkamsstöðu..
söngfólki í allar raddir
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Nú fara æfingar hjá Skálholtskórnum að hefjast á ný
eftir sumarfrí. Kórinn getur Blandaður
bætt við grisjunarviður
sig söngfólki úr
í
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
allar raddir
og eru tenórar sérlega vel þegnir. Kórinn
Tölvuviðgerðir
pokum.
syngur við athafnir í Skálholtskirkju
og heldurhjá Bjarna
Frekari upplýsingar
Sveinssyni
í síma
8935388.
Tek
að
mér
allar
almennar
tónleika reglulega, bæði einn og með öðrum
kórum.
Fæst einnig
ígetu.
Múrbúðinni á
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
tölvuviðgerðir
og vírushreinsun
Líflegt félagslíf
er í kórnum,
ferðir
og samkomur af
Flúðum
í minni pakningum í
Áhrifin koma mjög
fljótt og
í ljós.
Get boðið
þér aðÆfingar
koma heimfara
til þín og
ýmsu
tagi.
fram Bjarnabúð.
í Skálholtskirkju á
Athugið
lækkaðmiðvikudaginn
verð!
kenna þér á hin ýmsu
forrit
miðvikudögum
kl.
20Skráning
og er ífyrsta
æfingin
síma 861-7888
7. september n.k.
Áhugasamir
eru
velkomnir
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
í á fyrstu
æfinguna,
Halldór Hilmir þeir geta einnig haft samband við Jón
Bjarnason,
organista, í síma 691 8321 eða á netfanginu
uppl í síma 845-5591
organisti@skalholt.is.

Nuddstofan

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.

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

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

Gatnaframkvæmdir ganga skv. áætlun í Bjarkarbraut
í Reykholti
og verður
Heildrænt
líferni
mikil bragarbót þegar þeim lýkur. Þá verður lokið undirbyggingu götunnar og er
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
áætlað að leggja á hana næsta sumar.
Vetrarstarf ungmenna- og æskulýðsfélaganna er að hefjast þessa dagana og
nudd hafa styst
hvet ég alla til að kynna sér hvað er í boði á hverjum stað. *Heildrænt
Vegalengdir
-nær djúpt til
uppsafnaðra
tilfinninga
með komu brúrarinnar yfir Hvítá og það gefur möguleika
á enn
fjölbreyttari
sem sest hafa í líkamann.
íþróttaiðkun og félagsstarfi.
Kristinn J. Gíslason, sviðsstjóri þjónustusviðs,
störf 1. september
Losar hóf
um vöðvabólgu
vegna streituog
ogmun
annast þau verkefni sem fyrri sviðsstjóri hafði með
álags.höndum.
Nú er verið að smala fé um allt sveitarfélagið. Tungnamenn rétta
laugardaginn 17. sept. Á Heiðarbæ verður líka réttað 17. sept.
Brúsastaðarétt verður
*Vöðvanudd
18. sept. Réttarball verður í Aratungu á réttardaginn 17 september. Hefð er fyrir því
-fyrir líkamsræktarfólk.
að réttirnar dragi til sín mjög marga gesti og eru þeir boðnir velkomnir í sveitirnar
Losar og mýkir vöðvana.
okkar. Réttarsúpur verða á mörgum bæjum og í Tungnaréttum. Réttirnar eru næsta
Viðbót við teygjurnar.
tilhlökkunarefnið okkar í Bláskógabyggð.
Aratungu 13. sept. 2011
Sigurður Frímann Emilsson
*Heilun
Drífa Kristjánsdóttir
Vélstjóri og rafvirkjameistari
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is
Námskeið hjá Fræðsluneti Suðurlands
*Gjafabréf

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

Allar
alhliða
viðgerðir, þjónusta
ogfyrirtækja
uppsetning
á kæli–
og frystikerfum.
Námskeið
um uppbyggingu
verkefna og
í skapandi
greinum
í smærri
Gefðu
vinum og vandamönnum
dekur
Uppsetningar
og
viðgerðir
á
mjólkurtönkum.
samfélögum.
nuddtíma.
Löggiltur
ÞáttakendurRafvirkjameistari
sækja námskeiðið á grundvelli verkefnis sem þeir vilja vinna að og gert
er ráð fyrir virkri þátttöku þeirra á námskeiðinu.
Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
Fjallað verður um hugmyndavinnu og skipulagningu VIOLA
verkefna,SNYRTISTOFA
fjármögnun,
Járningaþjónusta
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir
markaðsetningu og alþjóðlega tengslamyndun og samstarf. Námsefni er fléttað
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
saman við verkefni þátttakenda og þau þróuð í samstarfi námskeiðshópsins og
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
leiðbeinenda.

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferniog fjölmiðlum í 25
Kennari er Ása Ricardsdóttir sem hefur unnið í menningu,
listum
Litun og plokkun – Handsnyrting
ár og leitt og skapað fjölmörg verkefni og viðburði. Íþróttamiðstöðinni
Staður
og tími:–Reykholti
Iða, Selfossi,
Fótsnyrting
Vaxmeðferðir.

upplýsingar í
síma 846-7048.

Tímapantanir
síma
861-7888
Sigurjón
Sæland
fimmtudagur
27. október,
kl. 14-18, föstudagur 28.
október,í kl.
10-16,
laugardagur
Júlíana
Magnúsdóttir
29. október, kl. 10-14.20 verð: 25.000,- Lágmarksfjöldi 10 þátttakendur.
Fræðslunet Suðurlands www.fraedslunet.is

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Sími 480 8155

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
Er
ekki
komin
tíma
á Tælandsferð
í vetur?
Upplifa
framandi menningu,
Netfang:
Komudagar
laufhaga12@internet.is
rúlluplastsbíls
verða
auglýstir
í Bláskógafréttum
og á
einstaka heimasíðu
náttúrufegurð
og dásamlegt veður.
Upplýsingar um dagsetningar
Bláskógabyggðar
http://www.blaskogabyggd.is/
Allar
alhliða
viðgerðir,
þjónusta
og
uppsetning
á kæli–
Efferðatilhögun
bændur vilja fá
senda tilkynningu
um 8938808
komudaga
íog
tölvupósti
ferða og
á icethai.is
eða í símum
/ 8573900.
frystikerfum.
vinsamlegast látið vita.
IceThai travel ehf.

Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Löggiltur Rafvirkjameistari

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

Nuddstofan Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni
Safnahelgi
á Suðurlandi 4. – 6.Reykholti
nóvember 2011

*Heildrænt
nuddog Uppsveitirnar hafa
Safnahelgi er orðinn árviss
viðburður á Suðurlandi
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
verið virkir þátttakendur í þessu
skemmtilega
samstarfsverkefni. Söfn og
sem sest
hafa í líkamann
Losar um
vegna streitu
og álags
sýningar hafa verið opnar
ogvöðvabólgu
ýmsir viðburðir
hjá ferðaþjónustuaðilum
í
tilefni helgarinnar. Allir viðburðir safnahelgar eru svo kynntir og auglýstir
*Vöðvanudd
sameiginlega í einni dagskrá. -fyrir
Fjölbreytnin
á sér engin takmörk og allir þeir
líkamsræktarfólk
Vinnustofan
og mýkirtil
vöðvana
sem hafa einhverja hugmyndLosar
eru hvattir
aðRósin
láta í sér heyra.
Viðbót við teygjurnar
Upplit menningarklasi Uppsveitanna hefur komið framNudd
með hugmynd um
Lopapeysur,
prjónavesti,
ullarsokkar
í
öllum
að standa fyrir safnara-sýningu þessa
helgi, þannig að á einum
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með í slíku eru hvattir til þess að láta
Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu
.
íFrekari
sér heyra. upplýsingar í
Hef lokið námskeiðum í
Allir áhugasamir um safnahelgiGjafabréf
eru hvattir til að hafa samband.
síma 8659300Gefðu þeim sem þér þykir vænt umklassísku
vöðvanuddi
dekur nuddtíma
kveðja
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
Ásborg Arnþórsdóttir
og svæðanuddi.
Júlíana Magnúsdóttir
asborg@ismennt.is
Áslaug Magnúsdóttir á Króki
861-7888
s. 486 8810 - 8981957

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:
Réttarsúpa á réttardaginn
Í haust verður opið allar helgar
Föstudaga 18.00 - 01.00
Laugardaga 12.00 - 01.00
Sunnudaga 12.00 - 21.00
Viðburðir nánar auglýstir á
kaffiklettur.is
Verið velkomin.

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

Fótboltaæfingar
á Flúðum hefjast
september
Flúðaleið flutningar
ehf19.vantar
Knattspyrnuæfingar ímeiraprófsbílstjóra.
íþróttahúsi og gervigrasvelli hefjast mánudaginn 19.
september samkvæmt íþróttatöflu. Yngstu iðkendur æfa í íþróttahúsi en aðrir
Flúðaleið flutningar ehf, sem sér um vöruflutninga fyrir
hópar úti
á velli. Það
víst aldrei
of oft kveðiðÁrnessýslu,
að minna foreldra
á að
Eimskip
og er
Samskip
í uppsveitir
vantar
aðstoðameiraprófsbílstjóra
börnin við réttan klæðnað
eftir
aðstæðum
og veðri.
Nýir iðkendur eru
til að
sinna
útkeyrslu
á sendibílum,
hvattir til
að bætast í hópinn.
flutningabílum
og trailerum.
Nánari upplýsingar
gefur
Heimir
8943030
(eftir
leitir)892-2370
Nánari upplýsingar
er þjálfari
hæg aðgsm.
fá hjá
Pálmar
í síma

og á
netfanginu: fludaleid@simnet.is
Frá Söngkór Miðdalskirkju.
====================================

Söngkór Miðdalskirkju er blandaður kór sem óskar
eftir nýjum söngfélögum.Kórstjórinn okkar er Jón
Bjarnason organisti í Skálholti.
Æfingaraðstaða okkar er hér á Laugarvatni í sal
Íþróttamiðstöðvarinnar og einnig á Borg. Söngæfingar
verða á fimmtudagskvöldum kl:20.30-22.30.
Skemmtilegt og fjölbreytt starf framundan.

Til sölu, til sölu, til sölu
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 .

210 lítra frystikista
Eldhúsborð ca. 120x70
Þriggja sæta sófi
Tölvuskápur, lokaður
Bókahilla úr Ikea
Upplýsingar í síma 866-9981, Áslaug

ÁSBÚÐIN Á FLÚÐUM
Smiðjustíg 6a, Sími: 486-1866
Málningavörur-flugger innimálning-spartl-spaðar og einnota gallar
Kítti-frauð-kíttispressur-trélím og gluggaþéttilistar
Fyrir bílinn-bíltjakkar-loftverkfærasett-hreinsiefni-olíur-þurkur og
perur
Bogasagir-lóðbyssa-strekkiborðar-hamrar- áltröppur-borar og
slípiskífur
Fyrir gæludýrin-hundamatur-kattamatur-varpfóður
Hestavörur-múlar-gjarðir-beisli-pískar-skeifur-botnar-lýsi og
saltsteinar
Eldhús-vaskar og kranar-handlaugar-handklæðaofnar og stíflueyðir
Múr-Maskinu- og Borðaboltar-snittteinar-skinnur og rær
Fyrir heimilið-pönnukökuspaði-silicon bökunarform-ryksegulbustireykskynjari-skarttengi-fjöltengi-balar-snúrur og gæða hnífasett
Bréfabindi-pappír-umslög-bréfabakkar- reikni-og stílabækur
Heftibyssur-hefti-límbyssa-skæri-lím og spreylakk
Plast
og járn
fittings-vatnslásar-niðurföll-affallsog
tengibarkar
Grænna
land
ehf.
Flísar-parket-dúkar-teppi-fúga-flísasagir-og fúgusett
Sement-múrblöndur
og flísalím
Öll
þjónusta fyrir garðinn
á einum stað:
Lopi-band-rennilásar-tvinni-nálar-prjónar-heklunálar-heglugarnÁburðargjöf
prjónablöð
og ýmis hjálpartæki fyrir prjónakonuna
Beðahreinsun
Fyrir
veturinn-stormjárn-leka og vatnsvörn-ljósaperur- hitamælarGarðsláttur
hitablásarar-stígvél
og regnföt
Garðaúðun
Girðingarefni-staurar-starranet-hænsnanet-vírklippur
Gróðursetning trjáplanta
Fyrir
öryggið-öryggisgleraugu-heyrnahlífar-rykgrímur og
Ráðgjöf um hönnun garða
eyrnatappar
Trjáklippingar
Vinnuvetlingar-ýmsar gerðir-vinnubuxur
Trjáplöntusala
Í afmælispakkann-skapalón-vinabönd-tússlitir og púsluspil
Þökulagnir
Gos og sælgæti
Erla Björg Arnardóttir
Opnunartími: Virka daga 9-18
Garðyrkjufræðingur
Laugardaga 11-14
Sími: 858-3399
graennaland@simnet.is

Deiliskipulag fyrir þéttbýlið Laugarvatn

Menntaskólinn á Laugarvatni hlaut grænfánann frá Landvernd sem
viðurkenningu á því að skólinn hefur uppfyllt skrefin sjö í verkefninu Skóli á
grænni grein en í því verkefni hefur skólinn verið frá árinu 2007. Sjá: http://
landvernd.is/graenfaninn/yflokkar.asp?flokkur=1042 . Á samkomu í matsal
skólans afhentu fulltrúar Landverndar, Orri Páll Jóhannsson og Gerður
Magnúsdóttir, skólanum fánann til varðveislu og notkunar og tóku fulltrúar
skólans í umhverfisnefndinni við honum. Orri Páll ræddi um umhverfismál
heimsins, sjálfbærni og svo verkefnið sem ML er þátttakandi í. Að því loknu
var fáninn dreginn að húni á plani aðalbyggingar af stallara og varastallara
nemendafélagsins Mímis, þeim Öldu Magnúsdóttur og Héðni
Haukssyni. Nemendur og starfsfólk sungu síðan skólasönginn, Til fánans
eftir Einar Benediktsson.
Þrír framhaldsskólar eru handhafar Grænfánans í dag og er það mikill heiður
fyrir ML að tilheyra þeim hópi. Hinir framhaldsskólarnir eru FÁ og MA en
þess utan eru 6 aðrir framhaldsskólar í verkefninu Skóli á grænni
grein. Fjölmargir leikskólar og grunnskólar í landinu eru með
Grænfánann. Landvernd tekur út þá skóla sem eru handhafar fánans á tveggja
ára fresti enda er sjálfbærni og umhverfisvitund eilífðarverkefni. Margt gott
hefur áunnist í ML en áfram verður unnið að því að gera góða hluti
betri. Hamingjuóskir til okkar allra.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur hafið vinnu við endurskoðun
deiliskipulags fyrir þéttbýlið Laugarvatn. Samkvæmt nýjum skipulagslögum
hefst skipulagsferlið á því að tekin er saman lýsing á skipulagsverkefninu þar
sem gerð er grein fyrir helstu viðfangsefnum og áherslum auk upplýsinga um
forsendur og fyrirliggjandi stefnu.
Til að kynna fyrirliggjandi lýsingu og áframhaldandi vinnu við deiliskipulag
Laugarvatns verður haldinn íbúafundur í sal grunnskólans á Laugarvatni
þriðjudaginn 20. september kl. 20:00. Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar eru
hvattir til að mæta og kynna sér skipulagsvinnuna og koma athugasemdum og
ábendingum á framfæri.
Að loknum kynningarfundi verður lýsingin og önnur skipulagsgögn gerð
aðgengileg á vef Bláskógabyggðar, www.blaskogabyggd.is, og verður hægt
að koma athugasemdum og ábendingum á framfæri skriflega til
skipulagsfulltrúa Dalbraut 12, 840 Laugarvatni eða með því að senda
tölvupóst á netfangið petur@skipulag.is.

Frá Matarsmiðjunni á Flúðum.
Matarsmiðjan á Flúðum í samstarfi við Kaffi Grund hefur ákveðið að halda
súpufundi, 1-2 tvisvar í mánuði eftir því sem færi gefst. Er hugmyndin að
einstaklingar geti hlustað 20-30 mínútna fyrirlestur um eitt ákveðið málefni er
snýr að matargerð, á meðan viðkomandi fær sér að snæða. Í framhaldi af
fyrirlestrinum verður tekið á móti fyrirspurnum og almenn umræða í
framhaldi af því. Fyrsti fundurinn verður haldinn fimmtudaginn 6. október.
Verður sá fundur tileinkaður: Markmiðum og tilgangi matarsmiðja. Aðrir
fyrirlestrar sem eru á döfunni eru: Kostir og gallar færanlegra sláturhúsa.
Hvað ber að varast við vinnslu á hrárri kjötvöru og Hvaða möguleika eiga
bændur með heimavinnslu á mjólkurvörum. Einnig eru allar ábendingar um
heppilegt efni vel þegnar.
Allir velkomnir og vonandi sjáumst við sem flest.
Kveðja Matarsmiðjan á Flúðum

