Handverksfólk – framleiðendur – þjónustuaðilar
Laugardaginn 11. ágúst n.k. verður markaðsdagur
á Borg, Grímsnesi.
Október
01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
Þar verður
í boði aðstaða
til Þröstur
að seljaEiríksson
og kynna varning
og starfsemi
eins og undanfarin ár.
06/10: Skálholtsskórinn
með æfingabúðir
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Dagskráin
verður fjölbreytt,
Möguleikhúsið,
tombóla
kvenfélagsins,
töframaður
10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
og margt, margt fleira.
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
13/10-14/10:
Femine.
Þeir sem áhuga
hafa á Vox
að taka
þátt Æfingabúðir
í markaðsdeginum
13/10:
Evrópskur
samstarfhópur
í öldrunarmálum
og vera með sölu- eða kynningarbás er bent
á að hafa samband fyrir 31. júlí n.k.,
nánari upplýsingar
og skráningu
annast: kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
14/10: Messa
í Skálholtsdómkirkju
Femine netfang
syngur í messunni
Friðsemd í símaVox
862-1982,
fes82@live.com
Sirrý í síma
869-2083,Breskur
netfangskólahópur
ibirna@simnet.is
15/10-19/10:
í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
Guðrún í síma
868-3003,
netfang
kvenfel@gmail.com
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
Getur þú
hjálpað
þegar á reynir?
21.10:
Messa í .....
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
21/10-26/10:
unglingar
á vegum
fyrir
20 - Náttúruferða
25
Nú er blessað
sumariðBreskir
loksinsAðstaða
komið og
tilvalið
aðmanns
skella sér á
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
skyndihjálparnámskeið
fyrir sumarfríið.
heysala
25/10: Rauða
Fermingarbörn
frá Hesthús,
Akranesi
Árnesingadeild
kross Íslands
heldurgerði,
5 kennslustunda
skyndihjálparnámskeið í

Á

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

húsnæði
deildarinnar
að
Eyravegi 23,
á Selfossi 30. maí kl.18 til 22. Þátttökugjald er
26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
kr.4500.26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
RéttNetfang:
er að28/10:
benda
á að flest stéttarfélög veita styrki til að sækja námskeiðið.
gljasteinn@gljasteinn.is
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Námskeiðið
ókeypis
fyrir sjálfboðaliða
og eru Ívarssonar
þeir hvattir
til að mæta.
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór
Mosfellbæjardeildarinnar
undir stjórn Símons
syngur
í messunni

Skráning í28/10-30/10:
síma 482-4445,
892-1743
og15
netfangið
redcrossarn@simnet.is
Aðstaða
fyrir
- 20 manns
Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði
og heysala
Að kunna skyndihjálp hefur
bjargað mannslífum.
Vatnssalerni

11. árgangur 5. tbl. Maí 2012.

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

HREINSIDAGUR
GÁMASTÖÐVAR
BLÁSKÓGABYGGÐAR VERÐA
OPNAR LAUGARDAGINN 19. MAÍ
N.K. FRÁ KL. 13.00 – 18.00.
LOSUN VERÐUR GJALDFRÍ.
Kveðja Kristinn J. Gíslason
Sviðsstjóri Þjónustu- og framkvæmdasviðs
Bláskógabyggðar,

Oddvitapistill 11. apríl- 7. maí 2012.
Ráðherra mennta-og menningarmála, Katrín Jakobsdóttir, heimsótti
Laugarvatn þann 12. apríl s.l. í boði sveitarstjórnar. Heimsóknin hófst í grunn-og
leikskólanum og voru Katrínu kynntar þær breytingar sem framundan eru á næsta
skólaári og hvernig talið er að þær geti verið skólastigunum báðum, leik-og
grunnskóla, til eflingar og þróunar. Borðuð var súpa að hætti Jóns kokks, gerð úr
tómötum frá Friðheimum, hverabakað rúgbrauð og reyktur silungur úr Laugarvatni,
mikið sælgæti.
Íþróttahúsið var svo skoðað og áréttað verðmæti þess fyrir öll skólastigin,
leik-og grunnskóla, menntaskólann og háskólann og Laugdæli alla. Húsið er mjög
mikið notað af öllum og þar fer fram megnið af félagslífi og íþróttalífi allra íbúa og
nemenda á Laugarvatni og í nærsveitum.
Þá var gengið um staðinn, litið inn í Fontana, Vígðalaug skoðuð og Hreinn
Óskarsson, skógfræðingur, kynnti ráðherra og gestum skógræktarsögu á
Laugarvatnsjörðinni sem nú er að verða hundrað ára gömul. Þvínæst var farið í hús
Íþróttafræðasetursins, starfsemi háskólans kynnt og rætt við ráðherra um stöðu
íþróttakennaramenntunar og fagmennsku í íþróttafræðum. Fram kom að
rannsóknarvinna hefur verið mjög öflug undanfarin ár hjá Íþróttafræðasetrinu.
Þá var farið í hús Héraðsskólans og kór Menntaskólans að Laugarvatni söng
þrjú lög fyrir gestina. Mjög skemmtilegt og gaman hvað hljómurinn var fínn í
salnum. Ráðherra skoðaði deiliskipulagsvinnu þéttbýlisins við Laugarvatn en hún
var til kynningar á veggjum fyrstu hæðar. Vinna við hana er langt komin og fer
fljótlega í auglýsingu.
Sveitarstjórn lauk heimsókn sinni á Laugarvatn með því að halda fund sinn í
bókasafni ML. Mjög ánægjulegur dagur í alla staði, allir höfðu sameinast um að
fegra staðinn taka til og draga fána að húni. Laugarvatn skartaði sínu fegursta og
var íbúum sínum til mikils sóma.
Heilmikill tími hefur farið í að sækja fundi vegna vinnu við
landsskipulagsstefnu sem Umhverfisráðherra hefur falið Skipulagsstofnun að gera
tillögur um. Miðhálendið er í brennidepli og ég hef því viljað fylgjast vel með
umræðunni og vera þátttakandi í henni, enda mikilvægt að standa vörð um
skipulagsvald sveitarfélaganna á miðhálendinu. Einnig er verið að ræða
búsetumynstur í landsskipulagsstefnuvinnunni, sumarhúsasvæði/landbúnaðarsvæði
og er ekki síður mikilvægt að vera með í þeirri umræðu.
Hefðbundin hátíðarhöld voru í Leikskólanum Álfaborg 1. maí s.l. Þá var
elsti árgangurinn útskrifaður og voru það 11 börn 9 piltar og 2 stúlkur.
Vinna við hringtorgin í Reykholti er að hefjast. Íbúar og gestir eru beðnir um
að sýna því þolinmæði og skilning að framkvæmdir eru í gangi við gatnagerð.
Vonandi verður truflun vegna þessa ekki mjög mikil.
Bláskógabyggð verður með opinn gjaldfrjálsan dag á sorpmóttökusvæðum
laugardaginn 19. maí n.k. Ég hvet alla til að gera vorhreingerningu ekki seinna en
þá, og gera fallegt samfélag enn fallegra.
Bláskógabyggð 7. maí 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.
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Blandaður grisjunarviður úr
Helgastaðaskógi í 35 lítra
Tölvuviðgerðir
pokum.
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
Sveinssyni í síma 8935388.
Tek að mér allar almennar
Fæst einnig
Múrbúðinni á
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinniígetu.
tölvuviðgerðir og vírushreinsun
Flúðum
og
í
minni
pakningum í
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
Get boðið þér að koma heim til þín og
Bjarnabúð.
Athugið lækkað verð!
kenna þér á hin ýmsu forrit

Skráning í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í

Halldór Hilmir
uppl í síma 845-5591

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í júní 2012.
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.

Tilkynning frá leikskólanum Álfaborg
Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
Sumaropnunartími

25. maí - 20. ágúst 2012
Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21:00
Miðvikudaga 10:00-21:00
Fimmtudaga 10:00-21:00.
Föstudaga 10:00-18:00
Laugardaga 10:00-18:00
Sunnudaga 10:00-18:00.
Kv.Starfsmenn

*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Skólaumsókn fyrir veturinn 2012 - 2013
Losar um vöðvabólgu
vegna streitu2012
og
Í leikskólanum Álfaborg stendur nú yfir undirbúningur
fyrir skólaárið
álags.

–

2013. Við hvetjum því íbúa Bláskógabyggðar sem ætla sér að sækja um
vistun fyrir barn í leikskólanum næsta skólaár að sækja*Vöðvanudd
um sem fyrst eða eigi
síðar en 1. júní. Umsókn er að finna á pdf skjali á heimasíðu
leikskólans:
-fyrir líkamsræktarfólk.
og mýkir vöðvana.
http://alfaborg.blaskogabyggd.is sem er síðan skilaðLosar
til leikskólans.
Einnig er
Viðbót við teygjurnar.
hægt að hringja í síma 486-8936 eða senda tölvupóst á netfangið
Sigurður
Frímann Emilsson
alfaborg@blaskogabyggd.is
*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
Bestu kveðjur Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri
s: 692 4649
milli orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is

*Gjafabréf

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

Nudd og Heilsustofaehf
Katrínar
Hurðalausnir
og þér standa allar dyr opnar

Laugarvatni

Bílskúrs og
iðnaðarhurðaþjónusta
Uppsetning,
viðhald og
viðgerðir
Opnunartímar í vetur:
Reynsla og
Virka
daga kl: 09.00-12.00
góð þjónusta
hurdalausnir
Mánudaga kl: 10.00- 16.00
@gmail.com
Magnús Vignir Gjafabréf
sími 894-2380

Hjartanlega velkomin
Katrín Erla Heilsunuddari
Pöntunarsími 862-4809

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðirSveitarhátíð
á mjólkurtönkum.
2012.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að
halda sveitarhátíð í sumar og jafnvel gera slíka hátíð
árvissum
viðburði.
Nú erað
ég flutt
í Reykholt
og
Til að þoka málinu áleiðis og koma í farveg fundaði lítill
hópur
og tók að sér
einfalt
að fá tíma.
VIOLA
SNYRTISTOFA
að komaJárningaþjónusta
upplýsingum áfram til fleiri aðila ogSími
kanna
áhuga
á þátttöku.
861-7888
Júlíana
Magnúsdóttir
Spurt var á að ráðast í sveitarhátíð í sumar og hafa
dagskrá í Aratungu/
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.
Reykholti/víðar í sveitinni ?
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að
mérá því
járningar
Fundarmenn
voru
að halda hátíð og ákveðin
var dagsetning
ogí heiti.
Eftirfarandi
meðferðir
boði:
upplýsingar
í
Nafnið „Tvær úr tungunum“ dagsetning 25. ágúst (til
að lengja sumarið).
Nuddstofan
Andlitsbað – Húðhreinsun
Leitast verður
að hafa hátíðina sem mest sjálfbæra,
símavið846-7048.
Heildræntsafna
líferni saman
Litun
og
plokkun
– Handsnyrting
dagskráratriðum og kynna sameiginlega.
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
Allir sem áhuga hafa geta tekið þátt og komiðTímapantanir
með
hugmyndir.
í síma 861-7888
Sigurjón
Sæland
Áhugasamir hafi samband við Ásborgu asborg@ismennt.is
eða
Júlíana Magnúsdóttir
Steinu steinkab@gmail.com
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Vöruflutningar

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn

Reykjavík—Árnessýsla

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
travel, ferðir
um Thailand
með
íslenskrieða
fararstjórn.
látiðIceThai
vita á skrifstofu
sveitarfélagsins
í síma
486-8808
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
Ferdin.is, allarhttp://www.blaskogabyggd.is/
aðrar ferðir.
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
Upplýsingar í símumvinsamlegast
893-8808 / 857-3900
látið vita.ásamt heimasíðunum

icethai.is og ferdin.is
Margeir

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.

nudd matreiðslumeistari
Nánari upplýsingar*Heildrænt
veitir Sveinn R. Jónsson
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
( sem
svennikokkur@ml.is
sest hafa í líkamann )
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags
í síma 486 1132 eða 894 2127

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
856 1581 Stefán

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk
Vinnustofan
Rósin
Losar og mýkir vöðvana
Viðbót við teygjurnar
Nudd
prjónavesti, ullarsokkar í öllum
*Heilun

Lopapeysur,

Frá heilsugæslunni í
Laugarási.

-gefur
ró og jafnvægi
stærðum ásamt peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
Býð upp
á nuddtíma

glervörur,

Jafnar starfsemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.
kerti, sápur
og margt fleira.

Lopapeysur og aðrar

prjónavörur kerti,
Tek pantanir.

glervörur,skartgripir,

upplýsingar
í símum 866HEYSKAPUR

*Dáleiðsla

9981

-Djúp slökun.
Tökum að okkur heyrúllun
Opiðtækifæriskort
eftir samkomulagi
og margt

Frekari

Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu
í sumar
fleira.
.
Hef lokið
námskeiðum
upplýsingar í

í

Opið allan ársins hring Gjafabréf
Einnig möguleiki á slætti og
síma
8659300
vöðvanuddi
(nema
lokað Gefðu
10 mai-1
júní)
þeim sem þér þykir vænt umklassísku
dekur nuddtíma
rakstri
vegna sauðburðar.

Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)

og svæðanuddi.
Júlíana Magnúsdóttir
Jón s: 868 5565

Betra að hringja á undan sér .

VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Mötuneyti
Menntaskólans
að Laugarvatni
Íþróttamiðstöðinni
óskar
eftir starfsfólki í eldhúsReykholti
næsta skólaár.

.

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211

Áslaug
Magnúsdóttir
á Króki
Gunnar
s: 861 1914

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

Húsnæði óskast

Ólafur á Torfastöðum 60 ára

Kynnið ykkur fjölbreytta
viðburðadagskrá á www.upplit.is allir velkomnir!

Reglusöm 32 ára kona leitar eftir
leiguhúsnæði á Flúðum , Reykholti,
Laugarás og þar um kring.
Eingöngu kemur til greina húsnæði
sem gæludýr eru leifð.
Endilega hafið samband við mig í
síma 8678054, Helena

Í tilefni af sextíu ára afmæli mínu þá langar mig að bjóða samsveitungum til
veislu þann 12. maí milli klukkan 17:00 - 20:00 í Aratungu.
Hlakka til að sjá sem flesta
Ólafur Einarsson

Atvinna í boði.

Sunnudagur, 13. maí
Sagnakonan Sigurbjörg Karldóttir heimsækir okkur og segir sögur. Hún
hefur undanfarin 10 ár sagt sögur innalands og einning á sagnahátíðum
erlendis, þar sem hún hefur unnið til verðlauna. Hún hefur einstakt lag á að
segja skemmtilegar sögur og hún mun segja þær hjá okkur klukkan 15:00.
Þriðjudagur, 15. maí
Hefst sumaropnun okkar, en þá opnum við kl. 11:00 og höfum opið til 22:00
alla daga vikunnar út september. Við hvetjum ykkur að fjárfesta í árskorti
strax fyrir sumarið, en þá hækkar verðskráin okkar einnig lítillega.
Í kaffiteríunni okkar bjóðum við meðal annars upp á silung, reyktum í Útey
sem við berum fram á okkar eigin rúgbrauði. Þetta þykir mörgum
nauðsynlegur hluti af gufubaðinu.
Síminn hefur ekki breyst, 486 1400
www.fontana.is

Starfsmaður óskast til starfa í íþróttamiðstöð Reykholts, um er að ræða vaktavinnu.
Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.
Þarf að vera tilbúinn í að taka sundpróf og skyndihjálparnámskeið.
Ráðning miðast við 25. maí-20. ágúst.
Laun samkvæmt kjarasamningi FOSS.
Umsóknarfrestur er til 18. maí.
Nánari uppl gefur Pétur í síma: 8956603

Ágætu nærsveitungar
Nú er búið að dagsetja fjölskyldu- og menningarhátíðina Fjör í Flóa og verður hún
haldin helgina 1.-3. júní. Viljum við minna á að hægt er að vera með ýmiskonar
handverk til sýnis og sölu þessa daga. Þeir sem áhuga hafa fyrir því að vera með
sýningar eða sölubása eru beðnir um að hafa samband fyrir 15. apríl eftirtalda aðila:
Aðalheiður Sveinbjörnsdóttir - Sími: 899-9684
Póstur : vatnsholt1@isl.is
Anný Ingimarsdóttir
- Sími: 861-8368
Póstur: anny@isart.is
Ingibjörg Einarsdóttir
- Sími: 691-7082
Póstur: langsstadir@simnet.is

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

Aratunga
Félagsheimilið Aratunga er til útleigu fyrir fermingar, giftingar, afmæli, fundi,
erfidrykkjur og aðrar samkomur. Húsið tekur 250-300 manns í sæti.
Dúkar og borðbúnaður til leigu fyrir 300 manns.
Upplýsingar í síma 861-8828 eða hafdís@blaskogabyggd.is

__________________________________________________________

_________________________________________________

Skrautjurtir, söngdúfur og sveitakaffi á Ártanga
Upplitsviðburður maímánaðar verður í gróðrarstöðinni Ártanga í Grímsnesi
laugardaginn 19. maí kl. 15.30. Þar taka húsráðendur, Sigurdís Edda Jóhannesdóttir
og Gunnar Þorgeirsson, á móti gestum, leiða þá um gróðurhúsin og segja frá
ræktuninni.
Á Ártanga eru ræktaðar skrautjurtir allan ársins hring; pottaplöntur, laukblóm og
sumarblóm. Þar er heimafólk ekki aðeins með græna fingur, heldur líka tónlist í
blóðinu – sem er heppilegt fyrir blómin, sem ku vera sérlega músíkölsk og njóta þess
að láta dekra við sig með ljúfum tónum.
Að lokinni skoðunarferð um gróðrarstöðina verður því slegið á létta strengi – og þar
koma Söngdúfurnar sterkar inn. Söngdúfurnar eru hópur kvenna sem hittist einu
sinni til tvisvar á ári og syngur saman. Þær hefja upp raust sína um miðjan dag og
síðan er sungið sleitulítið vel fram yfir miðnættið, aldrei sama lagið tvisvar. Svo vel
vill til að næsti Söngdúfuhittingur er einmitt ráðgerður á Ártanga þennan laugardag
og bjóða þær gestum að taka þátt í upphafi dagskrár. Allir taka undir – og síðan
verður kaffi og kleinur á borð borið.

