Jólamarkaður

Jólaljós

Kertafleyting
Laugarvatni
26. nóvember

Við í Laugardal undirbúum jólin og bjóðum öllum að
heimsækja okkur á Laugarvatn þann 26.nóvember. Þá
kveikjum við á jólaljósum og höldum jólamarkað.
Október
Dagskrá:
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
GRUNNSKÓLINN LAUGARVATNI
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
KL.í13.30
ÁVARP kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
07/10: Messa
Skálholtsdómkirkju
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU ÁSAMT VIÐSTÖDDUM
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
SYNGJA JÓLALÖG
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
KL.14.00
JÓLAMARKAÐUR KVENFÉLAGSINS
13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
KAFFISALA - KAKÓ – VÖFFLUR MEÐ RJÓMA
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
FONTANA HEILSULIND
14/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine
syngur Fí ONTANA
messunni
LAUGARVATN
BÝÐUR ÖLLUM ÍBÚUM BLÁSKÓÐABYGGAR
ALLA ÞESSA
HELGI
AÐGANGí Skálholtsskóla
FYRIR AÐEINS 100. -KR , SEM FER TIL
15/10-19/10:
Breskur
skólahópur
SVARTÁRBOTNAR
LÍKNARMÁLA
KVENFÉLAGSINS. OPIÐ FRÁ KL 14.00 -21. 00.
15/10: Stjórn
Skálholt. Fundur
NJÓTUM YNDISLEGRAR STUNDAR Í UPPSPRETTU GUFUNNAR.
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
BJARNALUNDUR
15/10:
Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
AðstaðaK
fyrir
40
– 50Gunnlaugsdóttur
mannsÁ JÓLATRÉ Í BJARNALUNDI
15/10: Afhending
listaverks
eftir
Kristínu
KL. 17.00
VEIKT
Á JÓLALJÓSUM
Vatnssalerni
og
sturta
A
LLIR
SYNGJA
JÓLALÖG
19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús, gerði, heysala
19/10-21/10:
VIÐ VATNIÐ A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson
KLog
.17.30
– AÐVENTUSTEMNING
Gaseldunaráhöld
góð aðstaðaKERTAFLEYTING
til
20/10-21/10:
Fermingarbörn
matseldar
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
TJALDÓ
21.10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
KL.19.00
LITLU
JÓLIN
Í25
TJALDÓ
fyrir
20 - Náttúruferða
manns
M
ATSEÐILL
:
S
ÍLDARRÉTTIR
OG HANGIKJÖT. OPNAÐ
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Hesthús,
gerði,
heysala
FYRIR
MATARGESTI
KL
.19.00.
BORÐAPANTANIR Í
25/10: Fermingarbörn frá Akranesi

Á

11. árgangur 1. tbl. Janúar 2012.

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

Gleðilegt nýtt ár

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

SÍMA:

4861155/8931952

26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
Laugdælingar,
sameinumst
um að skreyta
dalinn okkar
fyrir 26. nóv.
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í Skálholtsbúðum
486
8757
/ 895 9500
/ 867 3571
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Verum
öll
með
og
látum
ljós
okkar
skína!
28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar
undir stjórn Símons
Ívarssonar syngur
Allir velkomnir
!
í messunni
KVENFÉLAG LAUGDÆLA
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
LIONSKLÚBBUR LAUGDÆLA
Hestagerði og heysala
VEITINGAHÚSIÐ BLÁSKÓGAR
Vatnssalerni
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU

Gullfoss

Oddvitapistill 16. janúar 2012.
Um leið og ég þakka fyrir liðið ár þá óska ég öllum íbúum Bláskógabyggðar,
sumarhúsaeigendum og velunnurum, velfarnaðar á nýju ári og vona að árið 2012
verði okkur öllum farsælt og hamingjuríkt.
Desembermánuður var fallegur hér í Bláskógabyggð, en snjórinn e.t.v. of
mikil fyrir suma. Snjómokstur hefur verið skorinn niður á liðnum árum og í nokkur
ár hefur einungis verið snjómokstur heim að bæjum þar sem grunnskólabörn eru.
Aðhald og sparnaður verður til þess að aðrir fá litla þjónustu og þykir ýmsum nóg
um.
Í lok desember samþykkti sveitarstjórn fjárhagsáætlun fyrir 2012. Ljóst er að
allir hafa lagst á eitt við fjárhagsáætlunargerðina og er mikils virði að skólinn og
leikskólarnir eru að leggja sig fram um að gera eins vel og þeir geta. Við höfum
ekki viljað segja fólki upp né skera niður þjónustu og hefur verið mjög gaman að
finna fyrir því að allir hafa lagst á eitt, hjálpast að við að gera góðar stofnanir betri,
án þess að eyða meiru fjármagni. Það er þakkarvert.
Sveitarstjórn samþykkti í desember, að Gullkistan, leikskólinn á Laugarvatni,
yrði sameinaður Grunnskólanum, frá og með næsta skólaári. Þetta er mjög
spennandi verkefni enda möguleiki á að samþætta enn betur starf leikskólastigsins
og yngri bekki grunnskólans. Einingarnar eru fámennar og fyrir liggur að þetta mun
styrkja skólastarfið mjög. Jafnframt er hægt að efla leikinn í námi
grunnskólabarnanna, en það er talið mjög mikils virði í öllu skólastarfi. Ætlunin er
að fara og skoða Krikaskóla í Mosfellsbæ í lok janúar, en þau hafa þróað saman leik
- og grunnskólann og er spennandi að sjá hvernig það hefur gengið, læra af reynslu
annarra.
Ráðið var í nýtt starf um áramótin. Jóhanna Hafdís Leifsdóttir tók að sér
starf húsvarðar en hún mun hafa eftirlit með eignum sveitarfélagsins í Reykholti,
þ.e. Aratungu, Grunnskólanum, Bergholti o.fl. Hún sér um öryggiskerfið, tekur við
pöntunum og gerir það sem gera þarf til að annast og varðveita fasteignir
sveitarfélagsins. Hún hefur nú þegar látið lagfæra kassan utanum flotta flygilinn
sem er í Aratungu, hún sér um hljóðkerfið og allt annað. Fólk á að leita til hennar
þegar aðstoðar er þörf. Hægt er að ná í Hafdísi í síma 861-8828.
Almenningssamgöngur fóru yfir til Sambands sunnlenskra sveitarfélaga um
áramótin. Ég hef ítrekað minnt á okkur hér í Uppsveitunum í þessu breytingarferli.
Undanfarin ár hefur þjónustan við okkur verið skorin mjög mikið niður, en með
nýju kerfi sá ég ný tækifæri fyrir okkur. Ekki náðist þó að fá breytingar í gegn eins
og lofað hafði verið, en það stendur til bóta. Leiðir 72 og 73 munu breytast þannig
að Reykholt verður sett inn. Þetta átti að gerast um miðjan mánuð en það gekk ekki
eftir og ég er að hamast í að fá þessar breytingar í gegn. Það mun ganga eftir en
ekki alveg víst um tímasetningu. Vonandi ekki seinna en 1. febrúar. Allar
upplýsingar verða á netinu: http://www.straeto.is/sudurland/ og þar þarf að skoða
leiðir 72 og 73. Munið að þjónustuna þarf að panta tveimur tímum áður en bíllinn
fer frá Selfossi, í síma 540-2700.
Framundan er þorrinn og þorrablótin. Megi allir njóta vel.
Bláskógabyggð 16. janúar 2012
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.
Styrkir
ogbetri
sjóðir:
Stuðlar að
réttari og
líkamsstöðu..
Kraumur tónlistarsjóður. Umsóknarfrestur ÓDÝR
er til 1.ELDIVIÐUR
febrúar
til sölu
AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi auglýsir eftir umsóknum.
Blandaður grisjunarviður úr
Umsóknarfrestur til 1. febrúar
í 35 lítra
Menningarráð
Suðurlands auglýsir eftirHelgastaðaskógi
umsóknum um verkefnastyrki
.
Tölvuviðgerðir
pokum.
Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
Sveinssyni í síma 8935388.
Tek að mér allar almennar
Fæst einnig
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinniígetu.
NATA
auglýsir
styrkumsóknum. Umsóknarfrestur
tilMúrbúðinni
13. febrúar á
tölvuviðgerðir
og eftir
vírushreinsun
Flúðum
og
í
minni
pakningum í
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
Get boðið þér að koma heim til þín og
Bjarnabúð.
Starfsmenn Atvinnuþróunarfélags Suðurlands
getalækkað
aðstoðað
áhugasama
Athugið
verð!
kenna þér á hin ýmsu forrit Skráning í síma
861-7888

aðila við þróun hugmynda og gerð umsókna
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
í
Hægt er að skrá sig áJúlíana
póstlista
Atvinnuþróunarfélags
Suðurlands
á forsíðu
Halldór
Hilmir
heimasíðu félagsins www.sudur.is . Þar er einnig hægt að afskrá sig. Á
uppl
í síma 845-5591
heimasíðu
félagsins er sagt frá auglýstum styrkjum og sjóðum auk ýmissa
frétta sem tengjast starfi félagsins og starfsvæði þess.

Nuddstofan
. heiðurs íþróttafólki Bláskógabyggðar
Hóf til
Heildrænt líferni
Sunnudaginn 22. janúar n.k. verða þeir semÍþróttamiðstöðinni
skarað hafa fram úrí Reykholti
á sviði

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í febrúar
2012.Vinsamlegast látið vita á
skrifstofu sveitarfélagsins í síma 4868808 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.

Vinir Tungnarétta
bylgjupappi
Stofnfundur vina
Tungnarétta verður
haldinn í Skálanum í
Myrkholti
föstudagskvöldið
3.febrúar kl.20:00.
Allt áhugafólk um sögu
og framtíð Tungnarétta
hjartanlega velkomið.
Undirbúningsnefnd
(Frekari upplýsingar
898-1594 Brynjar)

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

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

.

íþróttanna á liðnu ári heiðraðir. Einstaklingar sem urðu íslandsmeistarar,
,
*Heildrænt
nudd
bikarmeistarar eða voru valdir í landslið fá viðurkenningu ásamt því að
djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
íþróttamaður ársins í Bláskógabyggð verður -nær
útnefndur.
í líkamann.
Hófið sem hefst kl 14:00 verður haldið í Aratungu sem
ogsest
eruhafa
allir
hvattir til að
Losar
um vöðvabólgu
streitu og
koma og heiðra okkar frábæra íþróttafólk með
nærveru
sinni vegna
og þiggja
léttar
álags.
kaffiveitingar.
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar

Týnd hryssa

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

Sigurður Frímann Emilsson

*Heilun
Fjögurra
brúnskjótt hryssa tapaðist úr girðingu við Vatnsleysu
í
Vélstjórivetra
og rafvirkjameistari
-gefur
og jafnvægi.
Biskupstungum og er sárt saknað. Ekki er ljóst hvenær
húnró hvarf
en hún er
starsfemi
og samvinnu
örmerkt og skráð í Feng. Ef þið hafið upplýsingarJafnar
um afdrif
hennar
s:
692 4649
milli
orkustöðvanna.
vinsamlegast hafið samband við Guðrúnu Katrínu 862
4343
eða Sólveigu 695
Netfang: laufhaga12@internet.is
4943.
Helstu einkenni eru: Sokkótt upp að hnjám að framan, allt
faxið hægra megin,
*Gjafabréf
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
al-brúnt höfuð (engin stjarna eða blesa) og efri
partur
er hvítur
Gefðu
vinumtaglsins
og vandamönnum
dekuren
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
neðri parturinn brúnn.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Járningaþjónusta

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

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

bryndis.is
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tek að mér járningar
Mælingar á rafsegulsviði og jarðsegulsvið, í heimahúsum
sem og í boði:
Eftirfarandi meðferðir
upplýsingar
í
atvinnuhúsnæði.
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
símasíðustu
846-7048.
Kem til ykkar,
daga febrúar mánaðar, 2012.
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Kynnið ykkur vinnu/þjónustu mína á bryndis.is.
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Pantið mælingu
tímalega
=
bryndis@bryndis.is
Tímapantanir
í síma 861-7888
Sigurjón Sæland
Bryndís Pétursdóttir
Jarðstraumakönnuður

Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
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.
EinnigNú
er hægt
hafa fasta
þeim bændum
sem það vilja.
er réttiaðtíminn
til að mánuði
huga aðhjá
páskaferðinni
til Tælands.
Upplýsingar
á icethai.is
og í símum
eftir 28.og
janúar.
Komudagar
rúlluplastsbíls
verða 8938808
auglýstir /í 8573900
Bláskógafréttum
á
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Ef
bændur menningarfulltrúa
vilja fá senda tilkynningu
um komudaga í tölvupósti
Viðvera
í Bláskógabyggð
verður
vinsamlegast
látið
vita.
föstudaginn 27. janúar 2012 kl. 10:00 - 12:00 í Aratungu

Menningarráð Suðurlands auglýsir eftir umsóknum um verkefnastyrki
Einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög á
Suðurlandi geta sótt um styrki en skilyrði er að umsækjendur sýni fram á
Nuddstofan Heildrænt líferni
mótframlag. Heimilt er að sækja um styrk til verkefna sem umsækjandi er
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
þegar byrjaður að
vinna í.
Menningarráð Suðurlands hefur ákveðið að árið 2012 hafi þau verkefni
nudd
forgang sem uppfylla eitt *Heildrænt
eða fleiri eftirtalinna
atriða:
-nær djúpt
uppsafnaðra
Samstarf milli tveggja
eða tilfleiri
aðila, tilfinninga
byggðarlaga eða listgreina og
sem sest hafa í líkamann
uppsetning viðburða
á fleiri en einum stað.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags
Verkefni sem efla nýsköpun tengd menningu.
Verkefni sem stuðla beint*Vöðvanudd
að fjölgun atvinnutækifæra.
Verkefni sem styðja við menningartengda
ferðaþjónustu.
-fyrir líkamsræktarfólk
Vinnustofan
Rósin
og mýkir eða
vöðvana
Verkefni sem draga
framLosar
staðbundin
svæðisbundin
við teygjurnar
Nudd
menningareinkenni eðaViðbót
menningararf.
Lopapeysur, mun
prjónavesti,
ullarsokkar
í öllum
Menningarráðið
hvorki veita rekstrar-,
stofnkostnaðarné
*Heilun
endurbótastyrki. Ekki verður heldur
styrkt skráning á menningarminjum,
-gefur
ró og jafnvægi
stærðum ásamt peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
Býð
upp
á safnaðarstarf
nuddtíma og
starfsemi íþróttafélaga, bæjarhátíðir,
almennar
samkomur,
Jafnar starfsemi
og samvinnu
milli
orkustöðvanna.
glervörur,
kerti,
sápur
og
margt
fleira.
hefðbundið menningarstarf innan skóla.
upplýsingar
símum 866Umsóknarfrestur er til og með
11. febrúarí2012.
Tek pantanir.
*Dáleiðsla
Ætlunin er að tilkynna um úthlutun fyrir páska
99812012.
-Djúp
slökun.
Opið
eftir
Umsóknum
skalsamkomulagi
skilað
til Menningarráðs Suðurlands á þar til gerðum
Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu
eyðublöðum
sem
hægt
er
að nálgast
á .heimasíðu
Hef Menningarráðs
lokið námskeiðum í
Frekari upplýsingar
í
www.sunnanmenning.is. Allar Gjafabréf
nánari upplýsingar veitir Dorothee Lubecki,
síma 8659300Gefðu
vöðvanuddi
menningarfulltrúi
Suðurlands,
síma
896-7511
eða með
þeim sem íþér
þykir480-8207,
vænt umklassísku
dekur
nuddtíma
tölvupósti
menning@sudurland.is.
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
og svæðanuddi.
Menningarfulltrúi
verður Magnúsdóttir
til viðtals í öllum
sveitarfélögum.
Júlíana
Umsóknir skal senda, í tölvupósti á menning@sudurland.is
Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Vöruflutningar
Reykjavík—Árnessýsla

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

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
892-8804

Athugið
Næstu Bláskógafréttir
koma út í febrúar.
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
meiraprófsbílstjóra.
Flúðaleið flutningar ehf, sem sér um vöruflutninga fyrir
Eimskip og Samskip í uppsveitir Árnessýslu, vantar
meiraprófsbílstjóra til að sinna útkeyrslu á sendibílum,
flutningabílum og trailerum.
Nánari upplýsingar er hæg að fá hjá Pálmar í síma 892-2370
og á
netfanginu: fludaleid@simnet.is

VIOLA snyrtistofa
Högnastíg 1 Flúðum.
GUINOT húðvörur fyrir
dömur og herra
Lopapeysur og aðrar
prjónavörur kerti,
glervörur,skartgripir,
tækifæriskort og margt
fleira.
Opið allan ársins hring
(nema lokað 10 mai-1 júní)
vegna sauðburðar.

ALESSANDRO naglalökk og gloss

Betra að hringja á undan sér .

Tímapantanir í Síma 856-1599

Meðferðir: Andlitsbað –
Húðhreinsun – Fótsnyrting –
Handsnyrting – Vaxmeðferðir –
Litun og plokkun.

Kaffi Kettur:
Framundan í janúar :
Spilakvöld á fimmtudagskvöldum, prjónakaffið góða annað hvert
mánudagskvöld.

Logafréttir
Þá fer starf hestamannafélagsins Loga að fara á fullt skrið. Reyndar hófst
starfið með vel heppnaðri Álfareið þann 5. Jan sl. Uppsveitadeild fullorðinna
hefst svo föstudaginn 27.janúar en þá verður keppt í smala. Sem fyrr verður
keppt í reiðhöllinni á Flúðum og á Logi tvö lið í keppninni. Mótin rekja sig
svo hvert af öðru mánaðarlega og verða nánar auglýst þegar nær dregur.
Breytingar verða á tímasetningum í uppsveitadeild æskunnar, þau hefjast ekki
fyrr en í mars. Vetramót Loga og Trausta verða með hefðbundnum hætti og
verður fyrsta mótið í febrúar. Sameiginlegt töltmót Loga, Trausta og Smára
verður svo væntanlega í kringum páska eins og undan farin ár. Vel má vera að
fleirri viðburðir verði á vetramánuðum og verða þeir þá kynntir þegar að þeim
kemur.
Vert er að minna á tillögu sem samþykkt var á haustfundi Loga, 10. Nóv
2011. Hún hljóðar svo:
Vilji menn öðlast keppnisrétt hjá hestamannafélaginu Loga, verður knapi og
hesteigandi að vera skráður í félagið fyrir lok janúar á keppnisári.
Að endingu vill stjórn Loga þakka Tungnamönnum fyrir gott og ánægjulegt
samstarf á liðnu ári með óskum um farsæld á árinu 2012.
F.h. Loga Guðrún S. Magnúsdóttir

Nudd og Heilsustofa Katrínar
Laugarvatni

Bjarkarhóll

Dúndurútsala í janúar.
40% afsláttur af öllu garn.is garni.
Alpaca
Fever
Whistler
Frapan
Sumo
Lyppa
Fífa
Tyra
40% afsláttur af dýraleirtaui .
20% afsláttur af Drops garni.
20 % afsláttur af skarti og slæður.
Opið alla daga frá kl 12-18.
Bókasafn Biskupstungna

Opnunartímar í vetur:
Virka daga kl: 09.00-12.00
Mánudaga kl: 10.00- 16.00
Gjafabréf
Hjartanlega velkomin
Katrín Erla Heilsunuddari
Pöntunarsími 862-4809

Opið er á þriðjudögum frá kl. 17 – 19 tímabilið frá
september og út maí og er safnið til húsa í
Grunnskólanum í Reykholti.
Þar er að finna margar nýjar bækur bæði fyrir börn og
fullorðna og yfirfullar hillur af eldri bókum.
Óhætt er að hæmsækja bókasafnið á skólatíma og fá
lánaðar bækur.
Lánþegar sem hafa dregið að skila bókum eru hvattir til
að drífa skig að skila.
Góð bók er gulli betri.
Bókaverðir.

