Dagur leikskólans

Jólamarkaður
Jólaljós
Í tilefni dags leikskólans ákváðum við að fara í vettvangsferð um hverfið okkar. Það
eina sem var ákveðið áður en við lögðum af stað var að fara niður í Aratungu og

Kertafleyting

hitta á Drífu oddvita til að afhenda henni veggspjald sem hún gæti hengt upp á

Laugarvatni
26. nóvember

skrifstofu sveitarfélagsins sem og að syngja nokkur lög. Við völdum lagði Hesta Jói
af þvíí að
Drífa er svo undirbúum
mikil hestakona sem
og og
Krummi
krunkaröllum
úti og var
Við
Laugardal
jólin
bjóðum
aðþað svo flott
heimsækja
okkur
á
Laugarvatn
þann
26.nóvember.
hjá okkur að við sungum það tvisvar sinnum. Eftir að allir voru komnir í Þá
vesti lögðum
kveikjum
við
á
jólaljósum
og
höldum
jólamarkað.
við syngjandi af stað.

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:
kl. tóku
11:00.Hafdís
Presturhúsvörður,
sr. Egill Hallgrímsson.
ÞegarMessa
niðurí íSkálholtsdómkirkju
Aratungu var komið
Jón kokkur og
Vox Femine
syngur Fí ONTANA
messunni
L
AUGARVATN
BÝÐUR
ÖLLUM
ÍBÚUM
B
LÁSKÓÐABYGGAR
Drífa oddviti brosandi á móti okkur. Við afhentum veggspjaldið góða og Drífa
ALLA ÞESSA
HELGI
AÐGANGí Skálholtsskóla
FYRIR AÐEINS 100. -KR , SEM FER TIL
15/10-19/10:
Breskur
skólahópur
SVARTÁRBOTNAR
spurði okkur hvaða
dagur væri
í dag. ,,Það er
allra leikskóla
á Íslandi“ sögðu
LÍKNARMÁLA
KVENFÉLAGSINS
. Oafmæli
PIÐ FRÁ KL 14.00 -21. 00.
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
börnin.
NJÓTUM YNDISLEGRAR STUNDAR Í UPPSPRETTU GUFUNNAR.
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
Vettvangsferðin
hélt áfram og sáum við margt spennandi á leiðinni en þó var það
BJARNALUNDUR
15/10:
Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
tvennt 15/10:
sem vakti
mestan áhuga.
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19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús,
gerði,
heysala
þetta? 19/10-21/10:
,,Þetta
er svona
fugl semí borðar
aðra fugla“. Jú mikið rétt, en er þetta smyrill
A.A.-konur
Skálholtsbúðum
VIÐ VATNIÐ

Á

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

eða fálki?
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að taka
fullt
af myndum og athuga þaðÁþegar
við værum
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heim. Við ínotuðum
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20/10-21/10:
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frá London.
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T
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í
Skálholtsdómkirkju
kl.
11:00.
Prestur
sr.
Egillótrúlega
Hallgrímsson
þetta var smyrill og að hann borðar aðra fugla. Hann er líka
flinkur að
21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á
vegum
Náttúruferða
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.19.00
L
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Í
T
JALDÓ
fljúga.
Aðstaða fyrir 20 - 25 manns
MATSEÐILL
: Sog
ÍLDARRÉTTIR
HANGIKJÖT.áOleiðinni
PNAÐ
Vatnssalerni
24/10:
Akranesi
Hitt Fermingarbörn
sem vakti miklafrá
undrun
var að búið
ersturta
að klæða OG
ljósastaurana
Hesthús,
gerði,
heysala
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B
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Í
25/10: Fermingarbörn
frákona
Akranesi
inní Reykholtshverfið.
Það er
á
einum
staurnum
og
teppi
á
hinum.
Hver
ætli
SÍMA: 4861155/8931952
26/10-28/10:
Kyrrðardagar
Upplýsingar
í símum:
hafi
gert
þetta?
Hvernig
er hægt- Systrasamfélagið
að setja þetta á staurana? F
Börnin
fundu út að
REMSTAVER
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
þetta er prjónað en saumað síðan saman á ljósastaurana. Ótrúlega skemmtilegt og
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Verum
öll með og látum
ljós Prestur
okkar sr.
skína!
28/10:
Messa
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Egill Hallgrímsson
verður
spennandi
að sjá hvort það muni bætast á fleiri staura.
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar
undir
stjórn
Símons
Ívarssonar
syngur
Allir velkomnir !
Margar
spurningar og vangaveltur sátu í huga okkar eftir ferðina og af nóg
í messunni
KVENFÉLAG LAUGDÆLA
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
Kjalarnesprófastsdæmis
að taka28/10-30/10:
næstu daga Prédikunarsemínar
og vikur.
LIONSKLÚBBUR LAUGDÆLA
Hestagerði og heysala
VEITINGAHÚSIÐ BLÁSKÓGAR
Kveðja frá leikskólanum Vatnssalerni
Álfaborg
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU

11. árgangur 2. tbl. Febrúar 2012.

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

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna sýnir
gamanleikinn
KLERKAR Í KLÍPU
eftir Philip King. Þýðandi Ævar R. Kvaran
Leikstjóri Gunnar Björn Guðmundsson

Oddvitapistill 17. janúar -13. febrúar 2012.
Þorrinn gekk í garð 20. janúar og Bræðratungusókn hélt mjög skemmtilegt
þorrablót í Aratungu. Þar var húsfyllir og afar gaman að skemmtiatriðum sem voru
í boði heimamanna. Mikil gleði ríkti eins og endranær. Þorrablót Ungmennafélags
Laugdæla var einnig haldið samkvæmt hefð á Laugarvatni þann 11. febrúar og þar
ríkti mikil gleði og fjör og skemmtiatriði heimagerð eins og alltaf. Ég þakka fyrir
mjög góðar skemmtanir.
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar hélt hóf sunnudaginn 22. janúar og veitti
ýmsum afreksíþróttamönnum viðurkenningar. Agnes Erlingsdóttir,
frjálsíþróttakona úr UMFL var valin íþróttamaður Bláskógabyggðar fyrir árið 2011.
Smári Þorsteinsson, glímumaður í UMF. Bisk. hlaut einnig tilnefningu og var
verðlaunaður. Þeir sem höfðu orðið Íslands- og/eða bikarmeistarar á árinu fengu
einnig viðurkenningar. Þetta var mjög ánægjulegur atburður og gaman að sjá hvað
við búum að miklum fjársjóði hér í Bláskógabyggð í ungu og efnilegu afreksfólki.
Undirbúningshópur fyrir breytingar á skólastarfi á Laugarvatni fór í
skoðunarferð í tvo skóla, Krikaskóla og Dalsskóla í lok janúar. Þar er þróunarvinna
allsráðandi og gaman að sjá hvað starfsfólk er að vinna af mikilli ánægju innan
skólanna. Í þessum skólum eru gerðar tilraunir með breytingar á útiverutíma
barnanna, þemakennslu og samblandi leiks og náms. Kennarar leik-og
grunnskólans á Laugarvatni ætla að heimsækja þessa skóla fljótlega til að fá góðar
hugmyndir fyrir skólastarf á næsta ári en þá eru fyrirhugaðar breytingarnar á
Laugarvatni.
„Upplit“ hélt mjög skemmtilegt málþing á Lindinni Laugarvatni í byrjun
febrúar. Hrund Gunnsteinsdóttir þróunarfræðingur vakti fundarmenn til
umhugsunar um skapandi hugsun og landamæraleysi. Yfirskrift málþingsins var
„Upplit, góðan dag, hvernig getum við aðstoðað?“ Umræður að loknu erindi
Hrundar voru líflegar og voru fundarmenn sammála um að Upplit væri komið til að
vera. Á eftir málþinginu var síðan haldinn aðalfundur Upplits.
Leikdeild Umf. Bisk. frumsýndi leikritið "Klerka í Klípu" þann 10. febrúar.
Þetta er mjög skemmtilegt verk, enda fara leikendur mjög vel með hlutverk sín,
standa síst að baki atvinnuleikurum. Ég hvet alla til að fara að sjá leikritið og njóta
góðrar skemmtunar í Aratungu.
Ég tók stórt uppí mig í síðasta oddvitapistli varðandi almenningssamgöngur
og loforð um að Reykholt kæmi inní áætlun. Það gekk ekki eins hratt og mér hafði
verið lofað en nú hafa breytingar verið gerðar, Reykholt er komið inní leiðakerfi
strætó, daglegar ferðir. Þá er bara að panta far, tveimur tímum áður en áætlun er frá
Selfossi í síma 540-2700. Heimasíða strætó gefur upplýsingar um ferðir og tíma.
http://www.straeto.is/sudurland/ leiðir 72 og 73.
Eins og lesendur hafa séð af skrifum mínum nú þá er mikið líf í
sveitarfélaginu og mannlífið dásamlegt. Ég þakka fyrir mig.
Bláskógabyggð 13. febrúar 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.
Zumba
Stuðlar að réttari
og betri líkamsstöðu..
ÓDÝR ELDIVIÐUR
Vegna góðrar þátttöku á fyrsta Zumbanámskeiðinu
heldurtil sölu
Blandaður grisjunarviður úr

Ungmennafélagið HVÖT annað
Zumbanámskeið og
Helgastaðaskógi
í nú
35í lítra
Tölvuviðgerðir
pokum.
Íþróttahúsinu að Borg Grímsnesi.
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
Námskeiðið
verður 2 í viku
í 6 vikur,
Sveinssyni
í síma
8935388.
Tek að mér allar
almennarhefst 21. febrúar og
Fæst
einnig
ígetu.
Múrbúðinni á
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
þriðjudaga
kl.
17:30
og
föstudaga
kl.
17:00
tölvuviðgerðir og vírushreinsun
Flúðum
í minni pakningum í
Áhrifin koma
komafrá
mjög
fljótt og
í áljós.
Kennararnir
Danssport
Selfossi
Get boðið þér að koma
heim til þín
og
Bjarnabúð.
Sigríður og Athugið
Anna Berglind
lækkað verð!
kenna þér á hin ýmsu forritSilja
Skráning í síma 861-7888
Upphæðin er kr.16.900,- fyrir námskeiðið.
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í
Skráning
fyrir 16. febrúar á gudny@ormsstadir.is eða hringið í síma 894-0932
Halldór
Hilmir
F.h. Ungmennafélagsins,
uppl í síma 845-5591
Guðný Tómasdóttir

.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í Laugardal og
Þingvallasveit 22. febrúar og í
Biskupstungum 23. 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.

Íbúð
óskast
bylgjupappi
Auglýsi eftir snyrtilegu og
góðu íbúðarhúsnæði til leigu í
Reykholti, Laugarási eða
nágrenni. Góðri
umgengni og skilvísum greiðslum
heitið. Áhugasamir vinsamlega
hafið samband í síma 862-5547.
Kristín Jónsdóttir

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

Nuddstofan

Leikdeild ungmennafélags Biskupstungna
Heildrænt líferni
sýnir gamanleikinn
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
KLERKAR Í KLÍPU *Heildrænt nudd
djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
eftir Philip King. Þýðandi -nær
Ævar
R. Kvaran
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Leikstjóri Gunnar Björnálags.
Guðmundsson
*Vöðvanudd
Sýningarnar eru í Aratungu og hefjast
kl.20:30
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

4.sýning 17.febrúar
Sigurður Frímann Emilsson

*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari
5.sýning 18.febrúar
-gefur ró og jafnvægi.
6.sýning 21.febrúar
Jafnar starsfemi og samvinnu
s: 692 4649
7.sýning 24.febrúar milli orkustöðvanna.
Netfang: laufhaga12@internet.is
8.sýning 25.febrúar
*Gjafabréf
9.sýningog 26.febrúar
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta
uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir10.sýning
á mjólkurtönkum.
29.febrúar
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari11.sýning 2.mars
12.sýning 3.mars
er ég flutt í Reykholt og
Upplýsingar s.8626444 og Nú
8978795

Járningaþjónusta

einfalt að fá tíma.

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
Á undan sýningum er boðið upp á
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar
í
leikhúsmatseðil
á KaffiAndlitsbað
Kletti
Nuddstofan
– Húðhreinsun
síma 846-7048.
Heildrænt líferni
Borðapantanir í Litun
síma og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti

Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón Sæland4861310 og 8475057
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
Upplýsingar á icethai.is og í símum 8938808 / 8573900
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Þakka
frábærum
ferðafélögum
samveruna
á Tælandi.
Einnig er hægt að hafa fasta
mánuði hjá
þeim bændum
sem það vilja.
Bestu kveðjur
Komudagar rúlluplastsbíls verða
auglýstir í Bláskógafréttum og á
Margeir
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast látið vita.

Tilkynning frá hestamannafélögunum Loga, Trausta og Smára.
Eins og kunnugt er varð að fresta fyrsta móti Uppsveitardeildarinnar, smala
sem halda átti 27. Jan
sl.
Nuddstofan
Heildrænt líferni
Keppendur og aðrir aðstandendur deildarinnar koma af stóru svæði. Því
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
hefur reynst erfitt að finna hentuga dagsetningu fyrir smalann sem ekki
rekst á aðrar samkomur á *Heildrænt
svæðinu. Auk þess
er búið að bóka reiðhöllina á
nudd
-nær
djúpt
til
uppsafnaðra
tilfinninga
Flúðum fyrir aðra viðburði með löngum fyrirvara.
sem sest hafa í líkamann
Losar um
vöðvabólgu
vegnaum
streitu
og álags
Í ljósi þessa hefur nefndin
sem
heldur utan
mótin,
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ungir og efnilegir knapar úr félögunum þermur. Fyrsta mótið verður
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verður keppt í smala.
Tek pantanir.
9981fyrir hvert mót
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um deildirnar, -Djúp
stöðuslökun.
knapa og liða, rásröð
Opiðupplýsingar
eftir samkomulagi
Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu
og tíma og dagsetningar má finna á heimasíðum
auk þess sem
.
Hef félaganna,
lokið námskeiðum
í
Frekari upplýsingar í
allar upplýsingar verða birtar á Gjafabréf
helstu netmiðlum hestamanna s.s. Eiðfaxa
síma 8659300Gefðu þeim sem þér þykir vænt umklassísku
vöðvanuddi
dekur nuddtíma
og Hestafréttum.
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
og svæðanuddi.
Heimasíður:
Smári: smari.is
Júlíana Magnúsdóttir
Logi: hestamannafelagidlogi.bloggar.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 mars.
Ef þið viljið senda efni í
Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á
skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 486-8808

Bjarkarhóllehf vantar
Flúðaleið flutningar
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
Konudagurinn 19 febrúar.
Konudagstilboð í versluninni .
Cafe Mika.
Rómantíkin svífur yfir
4 rétta hátíðarkvöldverði.
Óvæntur glaðningur fyrir allar konur.
Borðapantanir í síma 896 6450
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:

ÍBÚAÞING
til að ræða hvað eina sem snýr að okkur í Laugardal og umhverfi okkar í
notalegu kvöldspjalli

Ræðum m.a. f-in þrjú
ferðaþjónusta – fegrun - framtíð
Íbúaþing þriðjudaginn 6.mars kl.20:30
Fontana Laugarvatni
Allir velkomnir – Ásborg Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúi stjórnar umræðum

Stjórn Hollvina Laugardals

Jóga á Flúðum
Nú er nýbyrjað jóganámskeið í Félagsheimilinu á Flúðum. Tímarnir eru á
fimmtudögum klukkan 17:30 og 20:30. Það er alveg sama í hvorn tímann er
komið, bara það sem hentar betur. Hóparnir eru blanda af byrjendum, lítið
vönum og alvönum. Allt í góðu lagi með það, því hver og ein fer eftir eigin
getu og við sleppum allri samkeppni og samanburði. Áherslan er á að njóta
þess að liðka og styrkja líkamann, tileinka okkur rétta öndun, vera í núinu og
ná góðri og djúpri slökun. Það er hægt að koma inn í námskeiðið núna og
borga þá fyrir 7 tíma, 5 tíma eða staka tíma. Í boði er 1 frír prufutími.
Allir hjartanlega velkomnir, ungir sem aldnir.
Nánari upplýsingar og skráning í síma 898-0677 eða á netfanginu adj13@hi.is
Aðalheiður Jónsdóttir jógakennari.

Einsöngstónleikar í Aratungu.
Tónleikarnir verða haldnir laugardaginn, 18. febrúar og hefjast kl. 17.00.
Efnisskráin samanstendur af íslenskum, þýskum og ítölskum sönglögum og
ljóðum. Sérvalin með fegurð og skemmtanagildi í huga, að sjálfsögðu
Á tónleikunum koma fram:
Egill Árni Pálsson - tenor
Kristinn Örn Kristinsson - píanóleikari
Henríetta Ósk Gunnarsdóttir – sópran kemur fram sem gestasöngvari á
tónleikunum.
Aðgangur er ókeypis og alllir velkomnir svo lengi sem húsrúm leyfir.
(Tekið verður á móti frjálsum framlögum á tónleikastað, óski fólk eftir því að
styrkja tónleikana)
Bláskógabyggð og Söngskólinn í Reykjavík styrkja tónleikana.
Egill Árni Pálsson er frá Kvistholti í Laugarási. Hann gekk í Reykholtsskóla og
síðan í Menntaskólann að Laugarvatni, en þaðan lauk hann stúdentsprófi. Eftir
það lá leiðin æ meir á vit söngsins, en síðustu 4 ár hefur hann búið í Þýskalandi
þar sem hann hefur lagt stund á sönginn, fyrst við nám, en seinni tvö árin var
hann fastráðinn við óperuna í Görlitz.
Egill er kvæntur Soffíu Jónsdóttur og þau eiga tvær ungar dætur.

Þjónustudagatal.
Atvinnu og ferðamálanefnd mun gefa út þjónustudagatal á sama hátt og í fyrra
fyrir árið 2012.
Fyrirhugað er að dagatalið komi út í marslok nk.
Allir þeir sem hafa hug á því að auglýsa þar þjónustu sína þar með talið veitingar og
gistingu hafi samband við Sigurjón í síma 846 7048 eða í netfang 3brot@3brot.is.
Atvinnu og ferðamálanefnd Bláskógabyggðar.

Þegar veðrið leikur okkur svona, er fátt betra en að komast í tæri við hitann í
náttúrunni. Þessa dagana bjóðum við nágrönnum okkar kaup á kortum á
sérstöku kynningartilboði.
Einstaklingskort á 5.000 kr. Ótakmarkaður aðgangur út júní 2012.
Fjölskyldukort á 11.000 kr. Gildir fyrir tvo fullorðna og allt að fjögur börn/
unglingaað 18 ára aldri. Ótakmarkaður aðgangur út júní 2012.
Sími 486 1400.
Skráðu þig á póstlistann; www.fontana.is/netklubbur

Nuddstofan Heildrænt líferni
Reykholti
Tímapantanir í
síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Vetrarmót Loga og Trausta 2012
Fyrsta vetrarmót Loga og Trausta verður haldið laugardaginn 18. febrúar kl;
14.00 að Hrísholti. Næstu mót verða 17. mars og 14. apríl.
Keppt verður í barna-unglinga- fullorðins og unghrossaflokkum.
Þær reglur gilda í unghrossaflokki að knapi getur mætt með nýtt hross á hvert
mót, en heldur samt sínum stigum þ.e. knapinn safnar stigum óháð hrossum.
Unghrossaflokkurinn er ætlaður hrossum fæddum 2006 og 2007. Í
unghrossaflokki þarf hestur ekki að vera í eigu félagsmanns.
Vert er að minna á þær reglur sem gilda um keppnisrétt knapa og hrossa
á vetramótum félagsins. Knapi verður að vera félagsmaður í Loga eða
Trausta og hestur sem keppt er á, minnst 50% í eigu félaga.
Nánar er hægt að lesa um reglur félagsins á heimasíðu Loga undir reglur móta.
Slóðin er:www.hestamannafelagidlogi.bloggar.is

Kaffi Kettur:

Vinir Tungnarétta.
Fjáröflunarsamkoma Vina Tungnarétta
verður haldin í Aratungu
föstudagskvöldið 9. mars.
Nánar auglýst þegar nær dregur.

Í febrúar: opið föstudaga 18-01 laugardaga 12-01 sunnudaga 13-20
konudagurinn : Dýrindistertur og konudagsmatseðill í tilefni dagsins
Næsta Prjónakaffi miðvikudaginn 22 febrúar kl 20.30

Takið kvöldið frá.
Undirbúningsnefnd.

Minnum á leikhúsmatseðilinn vinsæla

Útleiga á Aratungu og Bergholti

Nudd og Heilsustofa Katrínar
Laugarvatni

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

Hafdís Leifsdóttir hefur verið ráðin umsjónamaður fasteigna hjá
Bláskógabyggð. Hafdís mun m.a. taka við pöntunum leigutaka á Aratungu og
Bergholti. Í húsunum er aðstaða til að halda: Árshátíðir, þorrablót, veislur,
erfidrykkjur, ættarmót, stærri og smærri fundi.
Símanúmer hjá Hafdísi er 861 8828.

Dreifipóstur
Þeir íbúar sem óska eftir að fá sendan dreifipóst frá Bláskógabyggð,
vinsamlegast sendið ósk þar um á netfangið
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is . Með dreifpóst-kerfi er hægt með stuttum
fyrirvara, að koma mikilvægum upplýsingum til íbúa Bláskógabyggðar. Þannig
er líka hægt að spara prentun og pappír, með sjónarmið umhverfisverndar og
sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi.

