Starfsfólk óskast

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

11. árgangur 7. tbl. Ágúst 2012.

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

Skálholtsstaður óskar eftir að ráða fólk til
starfa við almenna gisti - og veitingaþjónustu.

K

Umsóknareyðublöð
JÖLUR á heimasíðunni skalholt.is
Upplýsingar
486-8870 eða 864-5670
Á N I N G Aí Ssíma
TAÐIR
netfang skoli@skalholt.is

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

Hreinsunardagur í Bláskógabyggð 24. ágúst.

Föstudaginn 24. ágúst verða sorpmóttökustöðvar
sveitarfélagsins opnar frá 12:00-18:00 og verður hægt að koma
með sorp endurgjaldslaust þann dag.
Sá úrgangur sem berst á gámastöðvarnar þarf að vera flokkaður
í samræmi við flokkunarkerfin á hverjum stað.
Notum tækifærið, hreinsum í kringum hús, í görðum og í
nánasta umhverfi okkar.

Oddvitapistill 12. júní-13. ágúst 2012.
Sumarið hefur einkennst af mikilli veðurblíðu, og miklum gestagangi hvert
sem litið er í Bláskógabyggð. Atvinnurekstur er blómlegur og þjónusta við gesti
hefur verið framúrskarandi í öllu sveitarfélaginu. Ferðaþjónustan blómstrar og það
er afar ánægjulegt að verða vitni að því að allsstaðar eru glaðir gestir og hvarvetna
vel sinnt. Ferðaþjónustuaðilar kunna vel til verka og geta hæglega tekið á móti
miklum fjölda gesta og sinnt þeim af mikilli fagmennsku, það hefur verið
margsannað í sumar og staðfestist þegar fjöldi skemmtiferðaskipa í Reykjavík var í
hámarki þann 18. júní s.l.
Fjölþættar hópferðir fyrir ferðamenn eru í boði á Þingvelli, Laugarvatn, Geysi
og Gullfoss og hafa möguleikar ferðamanna aukist mjög að undanförnu.
Í Friðheimum og Geysi voru opnaðir formlega nýir staðir í sumar,
hvorutveggja mjög falleg hús og auka enn möguleika á þjónustu við ferðamenn.
Hafin var vinna við hringtorg í Reykholti og eru þau langt komin. Vinnu við
styrkingu og frágangi á veginum frá Laugarvatni að Böðmóðsstöðum er svo til
lokið. Umferð hefur verið mjög mikil á vegum enda veðrið æðislegt til ferðalaga og
útilegu.
Nú er stutt í að skólarnir kalli nemendur í hús. Næsti vetur verður mjög
spennandi, starfsmannahópurinn hefur tekið breytingum sem væntanlega skapar
nýja möguleika sem eflaust verða nýttir til fullnustu. Á Laugarvatni eru spennandi
tímar, leik-og grunnskólinn sameinaðir og starf þeirra samþætt. Ég er viss um að
allir leggja sitt af mörkum til að gera gott samfélag enn betra.
Tungnaréttir eru að rísa aftur þ.e. steypuvirkið, almenningurinn, en þær voru
rifnar fyrr í sumar. Margir hafa lagt hönd á plóginn og ekki tekið krónu fyrir. Það
er alveg stórkostlegt að fylgjast með hvað ungmennafélagsandinn hefur risið hátt í
réttarframkvæmdunum, allt unnið í sjálfboðavinnu. Síðasta steypan fór fram í
síðustu viku, nú þarf að holufylla, kústa og mála og þar koma velunnarar
Tungnarétta enn að verki.
Hreinsidagur Bláskógabyggðar verður föstudaginn 24. ágúst n.k. Þá verða
sorpmóttökustöðvar sveitarfélagsins opnar frá 12:00-18:00 og hægt að koma með
sorp flokkað og gjaldfrítt. Ég hvet alla til að taka til fyrir hátíðarhöldin en áhugafólk
í Reykholti ætlar að halda hátíðina „Tvær úr Tungunum“ laugardaginn 25. ágúst.
Almenningssamgöngur og skólaakstur FSu verður samþættur milli Selfoss og
Uppsveitanna í vetur. Ekið verður tvisvar á dag milli Selfoss og Reykholts og fær
almenningur að nýta sér þessar ferðir. Þannig verður hægt að komast á Selfoss eða
til Reykjavíkur að morgni og til baka seinni part dags með strætó.
Ég hef stiklað á stóru í þessum pistli mínum en ef vel ætti að vera þá þyrfti að
skrifa miklu meira um allt sem hefur verið í gangi í sumar í Bláskógabyggð.
Kvikmyndatökur, fjallaferðir, hestaferðir, baðstaðir, golf, hátíðir hér og í
nágrenninu. Ég læt þó staðar numið og óska okkur öllum til hamingju með
yndislegt samfélag og góða gesti.
Aratungu 13. ágúst 2012
Drífa Kristjánsdóttir

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
Samskip teygjur.
ogog yoga

Hótel Gullfoss
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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.
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Steinu
steinkab@gmail.com
uppl í síma
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Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í ágúst
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.

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
Sumaropnunartími

25. maí - 27. 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

Nuddstofan
Saga Ungmennafélags Biskupstungna
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Þessa dagana stendur yfir söguritun Ungmennafélags Biskupstungna
*Heildrænt nudd um að
en 2. apríl sl. var samið við Jón M. Ívarsson, sagnfræðing,
-nærvel
djúptog
til má
uppsafnaðra
skrifa sögu félagsins. Söguritunin gengur
búasttilfinninga
við
sem sest hafa í líkamann.
skemmtilegri og áhugaverðri bók. Stjórn félagsins hefur kosið
um vöðvabólgu vegna streitu og
ritnefnd til að hafa umsjón með verkinuLosar
en hana
skipa: Sveinn
álags.
Sæland, Margrét Sverrisdóttir, Gunnar Sverrisson, Svava
Theódórsdóttir, Jens Pétur Jóhannsson og Helgi Kjartansson.
Í bók
*Vöðvanudd
sem þessari er mikilvægt að birta fjölda mynda
sem
segja sögu
-fyrir
líkamsræktarfólk.
félagsins og því væri ánægjulegt ef allir þeir aðilar
eiga í sínum
Losar og sem
mýkir vöðvana.
fórum myndir frá starfi félagsins í gegnum tíðina
Viðbótgætu
við teygjurnar.
sett sig í
samband
við
ritnefndina.
Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

Með von um góðar undirtektir
Ritnefnd
um sögu Umf. Bisk.
s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.
*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

Sveitarhátíð
2012. á kæli–25.
Allar
alhliða viðgerðir,
þjónusta
og uppsetning
og ágúst
frystikerfum.
Stórdansleikur
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Gefðu vinum og vandamönnum dekur
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Á að Sigurðardóttir
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FLÚÐUM.
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víðar
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?
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Verð í forsölu
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Tekvoru
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ákveðin var dagsetning
og heiti.
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Verð við
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Nafnið
„Tvær
úr tungunum“
lengjameðferðir
sumarið).í boði:
upplýsingar
í dagsetning 25. ágúst (til aðNuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
18 ára aldurstakmark
Leitast
verður
við 846-7048.
að hafa hátíðina sem mest sjálfbæra,
safna saman
dagskráratriðum
síma
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Litun
og
plokkun
–
Handsnyrting
Forsala
miða
verður
í
Bjarnabúð
í
Reykholti
og
hefst
18.
ágúst.
og kynna sameiginlega.
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Allir sem áhuga hafa geta tekið þátt og komið með hugmyndir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
Áhugasamir hafi samband við Ásborgu asborg@ismennt.is
eða

Sigurjón Sæland

Steinu steinkab@gmail.com

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.
Dagana 14. nóvember til 7. desember nk. munu IceThai travel og ferdin.is
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
standa fyrir einstakri ferð ævintýraferð til Thailands.
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Nánari
upplýsingar á icethai.is og ferdin.is eða í síma 8938808.
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Margeir um komudaga í tölvupósti
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu
vinsamlegast látið vita.

Upplýsingar í símum 893-8808 / 857-3900 ásamt heimasíðunum
icethai.is og ferdin.is

Nuddstofan Heildrænt líferni
Athugið Reykholti
Íþróttamiðstöðinni
Næstu Bláskógafréttir
komanudd
út í september.
*Heildrænt
Ef þið viljið senda efni í -nær
Bláskógafréttir
sendið það
á sigurros@blaskogabyggd.is
djúpt til uppsafnaðra
tilfinninga
sem
sest
hafa
í
líkamann
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 486-8808

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

Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags

.
Lopapeysur,

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk
Vinnustofan
Rósin
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sauðburðar.
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og e-mail
svæðanuddi.
Júlíana Magnúsdóttir
haukur@grofargil.is

Betra að hringja á undan sér .

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Stórdansleikur í Aratungu laugardagskvöldið 25. ágúst
Fjölbreytt skemmtun.
Þórhallur Þórhallsson (sonur Ladda). Fyndnasti maður landsins 2007.
Dúettinn „Þú og ég“ Helga Möller og Jóhann Helgason
Hljómsveit Geirmundar Valtýssonar leikur fyrir dansi
Kynnir Þuríður Sigurðardóttir söngkona
Húsið opnar kl. 21:30 og skemmtunin hefst kl. 22:30
Verð í forsölu kr. 3000 ath. takmarkaður miðafjöldi verður seldur í forsölu
Verð við innganginn kr. 3500
18 ára aldurstakmark
Forsala miða verður í Bjarnabúð í Reykholti og hefst 18. ágúst.

Frá heilsugæslunni í
Laugarási.

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

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

BOLTALEIKFIMI VETURURINN 2012-2013.
Ágætu konur og menn.
Boðið verður upp á boltaleikfimi í Bergholti í vetur
og verða tímarnir með sama fyrirkomulagi og síðasta vetur.
Að öllum líkindum hefjast tímarnir kl. 18:00 en ef áhugi er fyrir því að byrja kl 20:00
(svo fjósakonur geti mætt) og allir aðrir eru sáttir þá gerum við það.
Ef þið hafið áhuga, sendið mér þá endilega póst eða hringið og gefið upp þá
tímasetningu sem hentar ykkur best (18 eða 20).
Tímarnir verða á mánudögum og miðvikudögum og verður fyrsti tíminn
mánudaginn 3. September.
Verð: September - nóvember 30.000.Janúar – mars 30.000.Ekki verður kennt í desember, apríl og maí.
Frekari tímasetning verður auglýst þegar nær dregur.
Hlakka til að heyra frá ykkur.
Kveðja,
Helga Kristín.
Netfang: lifstilsskoli@gmail.com
Sími: 866-4998

Sveitahátíðin „Tvær úr Tungunum „
laugardaginn 25. ágúst
Dagskrá
10:00 Golfkynning
Golfkynning á íþróttavellinum í Reykholti. Kristinn J. Gíslason kynnir
undirstöðuatriðin í golfíþróttinni. Gott væri ef þátttakendur hefðu meðferðis
golfkylfu.
12:30 Knattþrautir KSÍ
Á íþróttavellinum í Reykholti verða Atli Eðvaldsson fyrrverandi landsliðsþjálfari og
Gunnlaugur Gunnarsson með knattþrautir KSÍ fyrir 10 ára og eldri.
10:00 Rúgbrauðsrölt frá Kletti að hvernum
10:30 Gönguferð með leiðsögn frá Aratungu
Skúli Sæland gengur með gesti um Reykholt og nágrenni. Gangan tekur um 1,5
klst. kr 500.
Reykholtslaug opin laugardag 10:00-18:00. Frítt í sund.
14:oo Aratunguleikarnir í gröfuleikni. Snillingar við stýrið, hver hreppir bikarinn
2012.
Þátttökuskráning að morgni.
Járnkarlinn. Sterkustu bændur Bláskógabyggðar takast á í þríþrautinni
"járnkarlinum". Umhverfisviðurkenning. Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar
verðlaunar iðnaðarlóð sem skarar fram úr í snyrtimennsku.
15:30 Bændaglíma Suðurlands 2012. Bændaglíma til minningar um Sigurð
Greipsson.
Einnig lifandi tónlist á Kaffi-Kletti fimmtudags og föstudagskvöld.

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

Hestamenn - Hrossaræktendur

GRÓÐRARSTÖÐIN
GERÐI

Veiti alhliðaþjónustu fyrir
hestamenn á svæðinu.
Örmerking hrossa
Tamning og þjálfun
Reiðkennsla (einkatímar)
Járningar
Járningakennsla

Opið í sumar frá 1 júní fram í sept.
Frá 15. júní til 15. júlí verður opið alla
daga en annars verður opið um helgar
kl 11-18.

Valdimar Kristinsson
Langabarði
896 6753

Upplýsingar hjá
Ellisif í síma 865-4393 .

Verðum með til sölu, forræktað
grænmeti,
sumarblóm, trjáplöntur og ýmsa
skrautrunna.
Einnig verða hinar sívinsælu gulrætur
í sölubás fyrir utan.

Verið velkomin í Laugarás!

Uppsveitahringurinn 2012
Laugardaginn 8. september, n.k., verður íþróttaviðburðurinn
„Uppsveitahringurinn“ haldinn í fyrsta sinn þar sem hlaupið og hjólað verður
um uppsveitir Árnessýslu. Keppnin í ár er í tengslum við Uppskeruhátíðina í
Hrunamannahreppi sem fram fer sama dag á Flúðum. Ætlunin er að
Uppsveitahringurinn verði haldinn árlega.
Í ár verður ein hlaupavegalengd í boði þar sem hlaupið verður á milli Reykholts
og Flúða en sú vegalengd er um 10 km. Ein drykkjarstöð verður á leiðinni.
Lagt verður af stað frá Reykholti og endað á Flúðum, keppendur verða að koma
sér sjálfir á milli staða.
Í hjólreiðunum verða þátttakendur ræstir út á Flúðum og munu þeir hjóla hring
um uppsveitirnar sem er um 46 km að lengd. Hjólaður verður hringur þar sem
lagt verður af stað frá Flúðum og hjólað í gegnum Skeiða- og Gnúpverjahrepp,
þaðan yfir í Bláskógabyggð, í gegnum Laugarás og Reykholt, yfir brúnna við
Bræðratungu og inn á Flúðir í Hrunamannahreppi þar sem endamarkið verður
staðsett. Í hjólreiðunum verða ræstir út tveir hópar, skemmtihjólreiðahópur og
keppnishjólreiðahópur.
Tímasetningar
Kl. 10.30 – Skemmtihjólreiðahópurinn leggur af stað frá Flúðum.
Kl. 12.00 – Keppnishjólreiðahópurinn leggur af stað frá Flúðum.
Kl. 12.00 – Hlauparar leggja af stað frá Reykholti.
Kl. 14.00 – Verðlaunaafhending á Flúðum.
Skráning er á www.hlaup.is en skráningarfrestur er til þriðjudagsins 4.
september. Þátttökugjald er 2.000 kr. Frítt verður í sund fyrir keppendur í
sundlaugarnar á Flúðum og í Reykholti. Allir keppendur fá bol sem merktur er
hlaupinu.
Allir keppendur fá verðlaunapeninga, en veitt verði sérstök verðlaun fyrir 3
efstu sætin í karla- og kvennaflokki.
Keppendur geta nálgast keppnisnúmer og keppnisgögn milli kl. 14:00-18:00
föstudaginn 7. september í Íþróttamiðstöðinni í Reykholti. Þá er einnig hægt að
nálgast keppnisgögnin milli kl. 9:00-11:00 að morgni keppnisdags. Hægt að
skrá sig í keppnina á þessum tíma en þá er þátttökugjaldið 3.000 kr.
Nánari upplýsingar verða settar inná heimasíður sveitarfélaganna þegar nær
dregur keppninni. Slóðirnar eru: www.blaskogabyggd.is, www.fludir.is,
www.gogg.is og www.skeidgnup.is.
Undirbúningsnefndin

