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

10. árgangur 9. tbl. Október 2011.

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

Aratunga 50 ára

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

Laugardagskvöldið 22. október, fyrsta vetrardag, verður seinni hluti
hátíðarhalda af tilefni 50 ára afmælis Aratungu haldinn. Húsið opnar
kl 20:00 en skemmtunin hefst kl. 20:30.
Margt skemmtilegt verður á boðstólum m.a. brot úr Lénharði fógeta, í
uppfærslu Leikdeildar UMF Bisk, en Lénharður fógeti var fyrsta leikritið sem
sett var upp í Aratungu. Byggingarsaga hússins verður sögð, tónlistaratriði frá
Tónlistarskóla Árnessýslu, söngur og þá verður opnuð ljósmyndasýning sem
sýnir byggingarsöguna.Veitingar verða á boðstólum.
Það er von okkar í afmælisnefndinni að íbúar sveitarfélagsins og aðrir
velunnarar Aratungu mæti og eigi gott og skemmtilegt kvöld saman.
Sérstaklega eru hvattir til að mæta þeir aðilar sem unnu í sjálfboðavinnu við
bygginguna á sínum tíma.
Með von um gott og skemmtilegt kvöld
Afmælisnefnd Aratungu.

Oddvitafréttir frá 14. september – 10. okt. 2011.
Sunnudaginn 18. september var nýr vígslubiskup, Kristján Valur
Ingólfsson, vígður í Skálholti. Kristján Valur var rektor við Skálholtsskóla í
sjö ár. Hann þekkir því vel samfélag okkar hér, synirnir Bóas og Benedikt
sóttu Reykholtsskóla og Margrét og Kristján Valur voru mjög virk í
samfélaginu á árum áður. Nú eru þau komin aftur og býð ég þau hjartanlega
velkomin í Skálholt.
Íbúafundur um deiliskipulag á Laugarvatni var haldinn í
Grunnskólanum á Laugarvatni 20. sept. s.l. Íbúar fjölmenntu á fundinn og
umræður urðu líflegar og mjög skemmtilegar. Margar hugmyndir komu
fram sem eru mjög mikilvægar í byrjun vinnu með deiliskipulagið. Gögn,
þ.e. lýsing og uppdrættir, hafa verið sett inná heimasíðu Bláskógabyggðar á
fréttasíðuna og getur fólk skoðað þau og komið með ábendingar og tillögur.
Nú þegar hafa skemmtilegar tillögur og ábendingar komið til
skipulagsstjóra.
Þann 21. september s.l. vígði umhverfisráðherra fræðslustíg við
Gullfoss, Sigríðarstíg. Umhverfisstofa hefur haft veg og vanda að því að
koma upp fræðslustíg um fossinn og Sigríði frá Brattholti. Framkvæmdin er
til mikillar fyrirmyndar. Áætlanir eru um að breikka stigann niður brekkuna
að Gullfossi og búið er að setja upp öryggisbönd meðfram stígnum niður að
fossinum. Þetta eykur sannarlega öryggi ferðamanna og auðveldar þeim að
komast um. Rekstraraðilar á Gullfossi lýstu ánægju sinni með framtakið og
voru mjög glaðir. Að vígslu lokinni var ráðherra og gestum boðið uppá
veitingar í fallegum veitingasal Gullfosskaffis.
Framundan er vinna við fjárhagsáætlun fyrir 2012, en sveitarstjórn
hefur fengið í hendur uppgjör fyrir fyrstu átta mánuði ársins. Þar kemur
ekkert á óvart, áætlanir standast að mestu nema verðbólgan er meiri en
áætlað var í byrjun árs og er líklegt að það setji stórt strik í reikninga
sveitarfélagsins, því miður. En við verðum að bíta á jaxlinn vera dugleg að
starfa saman og sinna málum á þann hátt að það verði sem hagkvæmast fyrir
Bláskógabyggð.
Samstarf sveitarstjórnar hefur verið mjög gott og ánægjulegt það sem
af er kjörtímabilinu og eru allir að stefna í sömu átt. Það skiptir mjög miklu
og er til heilla fyrir okkar samfélag.
Torfastöðum 10. október 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.
Kæru sveitungar
! að réttari og betri líkamsstöðu..
Stuðlar
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Foreldrafélag leikskólans Álfaborgar er nú í fjáröflun
grisjunarviður úr
til þess að kaupa leiktæki ogBlandaður
klára leikskólalóðina
Helgastaðaskógi í 35 lítra
(29.okt.).
Margt smátt gerir eitt stórt þannig að við
Tölvuviðgerðir
pokum.
leitum til ykkar hvort þið getið
lagt
okkur lið.
Frekari
upplýsingar
hjá Bjarna
Sveinssyni
í
síma
8935388.
Tek
að
mér
allar
almennar
Allt er vel þegið. Reikn. félagsins er 0151 – 05 –
Fæst einnig
Múrbúðinni á
Hver og einn vinnur samkvæmt
sinniígetu.
tölvuviðgerðir
vírushreinsun
060631 kt.og661007-3970
kistuholt@simnet.is
Flúðum
og
í
minni
pakningum í
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
Get
þér að koma
heim til þín og
Meðboðið
fyrirfram
þökk,
Bjarnabúð.
Athugið lækkað verð!
kenna
á hin ýmsu forrit Skráning í síma
f.h. þér
foreldrafélagsins,
861-7888

Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í
Halldór Hilmir
uppl í síma 845-5591

Dagný Rut Gretarsdóttir

Nuddstofan
Orka nýrra tíma - helgarnámskeið

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í
desember.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.

bylgjupappi

Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
Á Flúðum helgina 19.-20.
nóvember
frá kl. 10:00-17:00 báða dagana

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

*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra
tilfinninga
Á námskeiðinu verður fjallað um þær orkulegu umbreytingar
sem jörðin
gengur nú í
gegnum og áhrif breytinganna á daglegt líf okkar og framtíð.
Gerðar
verða orkulegar
sem sest hafa
í líkamann.
æfingar í gegnum hugleiðslur sem hjálpa til við að
skynja
orkuhjúpinn
umlykur
Losar
um vöðvabólgu
vegnasem
streitu
og
efnislíkamann og skynja hvar fyrirstöður koma upp
í
yfirborðsorkunni.
álags.

Meðal efnis á námskeiðinu:

*Vöðvanudd

Yfirstandandi orkubreytingar á jörðinni og áhrif þeirra á líf okkar.
-fyrir líkamsræktarfólk.
Hversu mikilvægt er að vinna með áföll sem sitja föst í orkuhjúpnum.

Losar og mýkir vöðvana.

Hvers vegna finnst okkur tíminn líða hraðar en áður og af
hverju
endist okkur ekki
Viðbót
við teygjurnar.
sólarhringurinn til að koma því í verk sem við gátum áður?

Sigurður Frímann Emilsson

Veikindi,
kvíði, óttir, reiði, síþreyta, af hverju magnast
þessar tilfinningar
*Heilun
VélstjóriÞunglyndi,
og rafvirkjameistari
upp núna?
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar
starsfemi og samvinnu
Mikilvægir orkugluggar, tunglmyrkvi, sólmyrkvi, vetrar
–sumarsólstöður.

s: 692 4649

milli orkustöðvanna.

Netfang:
laufhaga12@internet.is
Hvernig nota
má veðráttuna til að hjálpa okkur við tilfinningalosun.

*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

Nú hefur bæst við að bylgjupappi á að fara í
Blátunnuna.

Allar
alhliða
viðgerðir,
þjónusta
uppsetning
á kæli– og frystikerfum.
Kennsla
Maitreya,
lægra sjálfið
- æðra og
sjálfið,
þægindasvæðið.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Ástin, af hverju dregst fólk hvort að öðru - hvað nuddtíma.
veldur árekstrum í samböndum?
Löggiltur Rafvirkjameistari
Hvaða mynstur fáum við í arf frá forfeðrum og hvaða mynstur koma úr minningum
fyrri lífa?
Nú er ég flutt í -Reykholt
og
Æfingar til þess að skynja blokkeringar sem liggja í orkustöðvum
áruhjúp.

Hugleiðslur
- Öndun – Litir - Léttur orkudans.
Járningaþjónusta

einfalt að fá tíma.

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
Þátttakendur fá stjörnukort út frá fæðingardegi og persónulegar
blómadropablöndur.
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.

Tek að mér innifalinn.
járningar
Léttur hádegisverður

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
síma 846-7048.
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
Leiðbeinendur eru: Jónína Þorbjörg Gunnarsdóttir
-í síma
viskaoggledi.is
Tímapantanir
861-7888
Sigurjón joninath@viskaoggledi.is
Sæland
s: 615 5710
Júlíana Magnúsdóttir
Kristín Stefánsdóttir – HEIMURINYJULJOSI.IS
KRST@SIMNET.IS
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf

upplýsingar
í
Námskeiðsgjald
er 15.000 kr.

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?
Nokkur
sæti laus í janúarferðina.
Netfang:
Komudagar
laufhaga12@internet.is
rúlluplastsbíls
verða
auglýstir
í Bláskógafréttum
og á
Upplýsingar
á icethai.is
eða í símum 8938808
/ 8573900.
heimasíðu
Bláskógabyggðar
http://www.blaskogabyggd.is/
Allar
alhliða
viðgerðir,
þjónusta
og
uppsetning
á kæli–íog
bændur
tölvupósti
IceThaiEftravel
ehf.vilja fá senda tilkynningu um komudaga
frystikerfum.
vinsamlegast látið vita.

Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Löggiltur Rafvirkjameistari

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

UppskeruhátíðNuddstofan
æskulýðsstarfs
hestamannafélagsins
Loga
Heildrænt
líferni

Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til

Íþróttamiðstöðinni Reykholti

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

*Heildrænt nudd

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

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

Lopapeysur,

856 1581 Stefán

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk
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

Athugið

Kaffi Kettur:

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

upplýsingar
í símum
866-í
Uppskeruhátíð æskulýðsstarfs hestamannafélagsins
Loga var haldin
4. október
Tek
pantanir.
*Dáleiðsla
Grunnskólanum í Reykholti. Þar voru börn og unglingar samankomin til að halda
9981 Sigga á
-Djúpvar
slökun.
upp
á starfsárið.
Feykir
veittur í æskulýðsstarfinu.
Opið
eftir Farandgripurinn
samkomulagi
Náð
til
undirvitundar
og
losað
um
þráláta
streitu
Grund skar út skjöldinn en Jóhann Björn Óskarsson gaf hann í minningu sona
lokið námskeiðum í
Frekari
upplýsingar
í sem .á einn Hef
sinna. Hann fer
til þess "einstaklings
eða annan hátt hefur sýnt framfarir
Gjafabréf
ásíma
sviði hestamennskunnar
og jafnframt
verið öðrum góð fyrirmynd." Að þessu
8659300
klassísku
vöðvanuddi
þeim
sem þér þykir
nuddtíma
sinni hlaut KarítasGefðu
Ármann
skjöldinn,
og ervænt
húnum
veldekur
að honum
komin. Eftir
verðlaunaafhendinguna
voru sýnd myndbrot frá landsmótsundirbúningi
sumarsins,
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
og svæðanuddi.
Júlíana vorsins.
Magnúsdóttir
sem og frá uppsveitadeildarkeppnum
Að venju var hlaðborð að hætti
Logakrakka, og spjallað var fram eftir
kvöldi.Áslaug Magnúsdóttir á Króki
861-7888

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

Konukvöld
í uppsveitum
Flúðaleið
flutningar
ehf vantar
Sunnudagskvöldið 23.meiraprófsbílstjóra.
okt. nk. ætla þrjú kvenfélög í uppsveitum að standa

Safnarar allra uppsveita sameinist!
Safnarasýning á Flúðum 5. nóvember – enn eru laus pláss

fyrir konukvöldi
í Félagsheimilinu
á Flúðum,
af kvennafrídeginum.
Flúðaleið
flutningar ehf,
sem sérí tilefni
um vöruflutninga
fyrir

Upplit, menningarklasi uppsveita Árnessýslu, stendur fyrir safnarasýningu í

Boðið verður
uppáog
fjölbreytta
dagskrá ásamtvantar
léttum
Eimskip
Samskipogí skemmtilega
uppsveitir Árnessýslu,

Félagsheimilinu á Flúðum laugardaginn 5. nóvember. Sýningin verður framlag Upplits

meiraprófsbílstjóra
að Hrönn
sinna útkeyrslu
á sendibílum,
veitingum.
Veislustjóri verður til
Ólafía
Jónsdóttir og
hefst samkoman kl.

til Safnahelgar á Suðurlandi, sem að þessu sinni verður dagana 4.–6. nóvember.

20:00. flutningabílum og trailerum.

Upplit biðlar nú til safnara í uppsveitunum að draga fram úr hirslum sínum

Nánari upplýsingar
er hæg
að fá hjá
PálmarHrunamannahrepps
í síma 892-2370
Að samkomunni
standa Kvenfélag
Gnúpverja,
Kvenfélag
og á
og Kvenfélag Skeiðahrepps. Allar konur velkomnar.
netfanginu: fludaleid@simnet.is

gersemarnar sem þeir hafa verið að safna og koma ekki endilega alltaf fyrir margra
augu. Nú er tækifærið til að dusta rykið af þessum einkasöfnum og hefja þau til vegs
og virðingar með því að sýna þau öðrum. Við erum að tala um þessi smáu jafnt sem
stóru söfn sem leynast víða á heimilum; frímerki, spil, merki, uglur, kindur, húfur,
penna, límmiða, glansmyndir, servíettur, eldspýtustokka, póstkort, skó eða hvaðeina
sem sumir hafa gaman af að safna og aðrir hafa gaman af að skoða.

Sölusýning í Reiðhöllinni á Flúðum
Fyrirhugað er að halda sölusýningu laugardaginn 12. nóv. n.k. Þeir sem áhuga
hafa á að koma með hross hafi samband við Hjálmar í síma 893-2995 eða
867-3606. Hægt er að útvega knapa ef óskað er.

Frá heilsugæslunni í
Laugarási.
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 .

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 892-8804

Nú þegar hafa nokkrir öflugir safnarar tilkynnt þátttöku – og enn er pláss fyrir fleiri.
Meðal þeirra eru Sigríður Mikaelsdóttir sem safnar fuglum af ýmsum stærðum og
gerðum, Guðrún Einarsdóttir sem sýnir uglur, hjónin Aðalheiður Helgadóttir og Skúli
Sæland
komaland
með söfn
sín af agnarsmáum bollastellum og vínflöskum og Ann-Helen
Grænna
ehf.
Odberg sýnir sardínumiðasafn sitt frá Noregi.

Öll
þjónusta fyrir garðinn á einum stað:
Þeir sem hafa áhuga á að vera með í sýningunni eru hvattir til hafa samband við
Áburðargjöf
sýningarstjórana Skúla Sæland (663 9010 / skulisael@gmail.com) eða Önnu Kristjönu
Beðahreinsun
Ásmundsdóttur (896 6430 / anna@fludaskoli.is) sem allra fyrst og tryggja sér borð.
Garðsláttur
Gert er ráð fyrir að sýningin standi frá kl. 13 til 17 laugardaginn 5. nóvember og að
Garðaúðun
safnararnir verði á staðnum á meðan á henni stendur til að sýna söfnin sín og svara
Gróðursetning
spurningum gesta. Ítrjáplanta
félagsheimilinu verður stillt upp borðum til að raða söfnunum á,
Ráðgjöf
um
hönnun
en safnarar verða sjálfir aðgarða
sjá fyrir kössum, skápum eða öðrum hirslum til að geyma
Trjáklippingar
safngripina í ef borðin duga ekki. Hrunamannahreppur lánar félagsheimilið
Trjáplöntusala
endurgjaldslaust fyrir sýninguna – og er hreppsnefndinni þakkaður velviljinn.
Þökulagnir
Safnarar allra uppsveita sameinist – og
sýniðBjörg
sveitungunum
dýrgripina ykkar, þó ekki
Erla
Arnardóttir

Garðyrkjufræðingur
væri nema þennan eina dag! Einnig ætti
þetta að vera kærkomið tækifæri fyrir
Sími:
858-3399og skoðunum um söfnin.
safnara að hitta aðra safnara og skiptast
á upplýsingum
graennaland@simnet.is

ÁSBÚÐIN Á FLÚÐUM
Smiðjustíg 6a, Sími: 486-1866
Málningavörur-flugger innimálning-spartl-spaðar og einnota gallar
Kítti-frauð-kíttispressur-trélím og gluggaþéttilistar
Ragmagnsvír-hitadragarar-víratengi-klær og innstungur
Fyrir bílinn-bíltjakkar-loftverkfærasett-hreinsiefni-olíur-þurkur og perur
Bogasagir-lóðbyssa-strekkiborðar-hamrar- áltröppur-borar og slípiskífur
Fyrir gæludýrin-hundamatur-kattamatur-varpfóður
Hestavörur- sag-múlar-gjarðir-beisli-pískar-skeifur-botnar-lýsi
Eldhús-og bað-vaskar- kranar-sturtuhaus með ljósi
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
Flísar-parket-dúkar-teppi-fúga-flísasagir-og fúgusett
Sement-múrblöndur og flísalím
Lopi-band-rennilásar 65 og 70cm-tvinni-nálar-prjónar-heklunálar-heklugarnprjónablöð og ýmis hjálpartæki fyrir prjónakonuna
Fyrir veturinn-stormjárn-leka og vatnsvörn-ljósaperur- hitamælar-hitablásarar-stígvél
og regnföt-kuldagallar
Girðingarefni-staurar-starranet-hænsnanet-vírklippur-vírlykkjur
Fyrir öryggið-öryggisgleraugu-heyrnahlífar-rykgrímur-örygisvesti
Vinnuvetlingar-ýmsar gerðir-vinnubuxur
Í afmælispakkann-skapalón-vinabönd-tússlitir og púsluspil
Gjafavörur- englar-kertastjakar-luktir- ofl.
Gos og sælgæti
Ný blöð: LOPI OG ÝR
Opnunartími: Virka daga 9-18
Laugardaga 11-14
VERIÐ VELKOMIN – VERSLUM Í HEIMABYGGÐ

Styrkir og sjóðir:
Styrkir úr tónlistarsjóði. Umsóknarfrestur til 1. nóvember 2011
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands. Náms- og rannsóknarstyrkur.
Umsóknarfrestur er til 11. nóvember
Verkefnasjóður sjávarútvegsins. Umsóknarfrestur til 1. desember
Framleiðnisjóður landbúnaðarins. Styrkir til nýsköpunar atvinnu á bújörðum.
Umsóknarfrestur til 5. desember
Starfsmenn Atvinnuþróunarfélags Suðurlands geta aðstoðað áhugasama aðila við
þróun hugmynda og gerð umsókna
Fréttir:
Matarsmiðju Matís á Flúðum - eitthvað fyrir þig? Gagnlegar upplýsingar.
Starfsskýrsla AÞS 2010 - 2011 komin út. Aðgengileg á netinu
Hugur í ferðaþjónustunni í Eyjum. Frétt, glærur og myndir
Hægt er að skrá sig á póstlista Atvinnuþróunarfélags Suðurlands á forsíðu heimasíðu
félagsins www.sudur.is . Þar er einnig hægt að afskrá sig.
„ Matarsmiðjan

á Flúðum hyggst bjóða upp á eftirfarandi námskeið í
nóvember, ef næg þátttaka næst:
5. nóvember frá klukkan 13 til 15. Námskeið í brjóstsykursgerð í samstarfi
við Svandísi Guðmundsdóttur leiðbeinanda. Mögulegt er að skrá sig á þetta
námskeið fram að 28. október
18. nóvember frá 10-17. Námskeið í ostagerð í samstarfi við Landbúnaðar
háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Þórarinn Egill Sveinsson,
mjólkurverkfræðingur. Mögulegt er að skrá sig á námskeiðið fram að 10.
Nóvember.
Bæði námskeiðin fara fram í Matarsmiðjunni á Flúðum
Einstaklingar á lögbýlum eiga möguleika á að sækja um styrk hjá
Starfsmenntasjóði bænda (www.bondi.is)
Skráning og nánari upplýsingar fást í Matarsmiðjunni á Flúðum í síma 8585133 eða í tölvupósti á tölvupóstfanginu vilberg@matis.is
Fyrir hönd Matarsmiðjunnar

