Íþróttaviðburðurinn "Uppsveitahringurinn"
Íþróttaviðburðurinn "Uppsveitahringurinn" fór fram í fyrsta sinn á laugardaginn í
blíðskaparveðri við góðar undirtektir
Keppt var í 10. km hlaupi. Hlaupið var milli Reykholts og Flúða yfir nýju Hvítárbrú.
Þá voru keppnishjólreiðar og skemmtihjólreiðar.
Hjólað var stóra hringinn frá Flúðum í gegnum Laugarás, Skálholt, Reykholt og aftur á Flúðir.
Þetta var góður dagur , fín þátttaka fólks innan sveitar og utan og allir mjög vel stemmdir .
Þessi skemmtilegi nýi viðburður er örugglega kominn til að vera.

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

Hér má sjá helstu úrslit

Á

11. árgangur 8. tbl. September 2012.

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

Réttir

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

.

Tungnaréttir verða laugardaginn 15. sept kl. 9.00
Heiðarbæjarrétt verður laugardaginn 15. sept kl 15.00
Brúsastaðarétt verður sunnudaginn 16. sept kl 17.00

Oddvitapistill 14. ágúst-10. september 2012.
Haustið kom með hvelli. Þegar þetta er skrifað hafa fjallmenn þurft að bíða af sér
veðrið á Hveravöllum þeir gátu ekki smalað á mánudeginum enda fárviðri á hálendinu. Ekki
er víst með réttir vegna þessa en vonandi tekst mönnum að smala og koma fénu til byggða á
réttum tíma þrátt fyrir tafir. Fjallmenn eru hetjur og finna að öllum líkindum leiðir til að það
megi takast.
Menn hafa lagt dag við nótt í að ganga frá Tungnaréttum fyrir réttardaginn, þær hafa
verið steyptar upp og holufylltar og búið er að fara grunnumferð með málningu. Nú er verið
að tengja járnvirkið við steininn og ganga frá dilkum. Þvílíkur dugnaður og allt gert í
sjálfboðavinnu. Sveitarfélagið nýtur sannarlega mikils stuðnings frá íbúum okkar hér í
Bláskógabyggð.
Samningar hafa verið gerðir við Lionsfélaga í Laugardalnum um að laga timburréttina
fyrir næsta vor, svo að ríðandi ferðamenn geti áð þar. Einnig ætla Lionsmenn fljótlega að
hreinsa draslið og óræktina við gróðurhúsið á Laugarvatni gegn smá styrk frá sveitarfélaginu.
Svona leggur fólk sitt af mörkum og við þökkum kærlega fyrir það.
Laugvetningar hafa að mestu verið lausir við kindur í sumar og skrautblómin fengið að
njóta sín en síðustu vikur hefur kveðið við annan tón og ég hef fengið talsvert af kvörtunum
vegna kinda sem gæða sér á grænum túnum Laugvetninga. Nú eru smalamennskur framundan
og vonandi hverfa rollurnar þá til síns heima.
Þann 5. september var stofnað landeigendafélag Geysis ehf. Að því stóðu allir
landeigendur, aðrir en ríkið og verður það vonandi mikið framfaraskref. Landeigendur ætla að
vinna saman að málum á Geysi, koma umhverfinu þar í betra horf, taka málin í eigin hendur.
Fulltrúar ríkisins hafa lofað mér því að gerður verði samstarfssamningur við
landeigendafélagið um hvernig ríkið hyggst koma að málum er varða Geysissvæðið.
Sótt hefur verið um styrk í framkvæmdasjóð ferðamannastaða fyrir Geysi og Gullfoss
og vonandi verður hægt að standa vel að skipulagsmálum á næstunni á báðum stöðum.
Vegagerðin er að vinna við að auka öryggi gangandi vegfarenda á Laugarvatni. Þeir
eru að hanna tvær gangbrautir yfir veginn upp í skóg og fyrirhugað er að leggja þær fljótlega.
Það eykur sannarlega öryggi skólabarnanna á ferðum sínum í útiskólann.
Garðyrkjubændur hafa verið að skoða eigin rafmagns dreifiveitu í samvinnu við
sveitarfélögin, enda hefur hækkun á dreifingu rafmagns orðið umtalsverð undanfarið. Einnig
hafa íbúar í nyrstu byggð Biskupstungna verið að skoða stofnun hitaveitu úr óvirkjuðum
borholum og vonandi gengur þeim vel í því verkefni.
Framundan er mjög spennandi vetur, ferðaþjónustuaðilar hafa undirbúið sig undir að
taka á móti ferðamönnum allt árið eins þeir hafa gert undanfarin ár. Við höfum haft samband
við Vegagerðina vegna vetrarþjónustunnar, snjómokstursins. Þeir geta ekki, að sögn, aukið
hana þ.e. mokað 7 daga vikunnar eins og farið var fram á en þeir hafa lýst vilja sínum til að
vera sveigjanlegir með daga, reyna að láta mokstur fara fram þá daga sem snjóar, frekar en að
bíða um dag ef mikill snjór er á vegum. Ég hef enga trú á öðru en að við náum góðu samstarfi
við Vegagerðina um þetta, enda hefur samstarf við þá undanfarið verið mjög gott.
Framkvæmdir vegna hringtorganna í Reykholti er lokið. Sveitarfélagið er að vinna við
lagfæringu á vegum í Laugarási í samkomulagi við Vegagerðina. Einnig hafa verið
framkvæmdir við göngustíg á Laugarvatni svo skólabörnin geti komist örugga leið í skólann.
Stígurinn verður upplýstur en kúplarnir hafa ekki verið fáanlegir undanfarið, en þeir koma
fljótlega.
Ég óska Menntaskólanum að Laugarvatni innilega til hamingju með metaðsókn í
skólann í ár. Það kemur ekki á óvart enda er staðið mjög vel að öllum málum í skólanum og
árangur og gleði nemenda mikil.
Aratungu 10. september 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.
StuðlarSveitarhátíð
að réttari
og betri
líkamsstöðu..
2012.
Karlaþrek.
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Í framhaldi af Karlatímar
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sl. sumar
hafa margir
yfir áhuga
á að halda
í íþróttahúsinu
í Reykholti
undirlýst
leiðsögn
þjálfara.
sveitarhátíð í sumar og jafnvel gera slíka hátíð
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viðburði.
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grisjunarviður
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verða áleiðis
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frá hópur
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20:30.
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og koma
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Tölvuviðgerðir
pokum.
koma upplýsingum áfram
tiltíminn
fleiri aðila
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kanna
áhuga
á þátttöku.
Fyrsti
verður
18.sept.
upplýsingar
hjá Bjarna
Spurt var: Á að ráðast í sveitarhátíð í sumarFrekari
og hafa dagskrá
í Aratungu/Reykholti/
Tímabilið
fram að
jólum skiptist í tvö 7 viknaSveinssyni
tímabil og hvortíþeirra
10.000 kr,
símakostar
8935388.
Tek
að
mér
allar
almennar
víðar í sveitinni ?
Fæst einnig
ígetu.
Múrbúðinni á
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
tölvuviðgerðir
og vírushreinsun
Fundarmenn voru
áinnifalið
því að halda
hátíð
og ákveðin
var
dagsetning
heiti.
er gjald
í salinn,
leiðsögn
og sund
eftir. ogpakningum
Flúðum
í áminni
í
Áhrifin
koma mjög
fljótt(tilog
í ljós.
Nafnið
„Tvær
úr tungunum“
dagsetning
25.Bjarnabúð.
ágúst
að lengja sumarið).
Get
boðið
þér
að
koma
heim
til
þín
og
30 ára og eldri eru gjaldgengir í tímana. Æfingarnar eru með körfuboltaþema en áhersla
Leitast
verður
að hafa
sem mestAthugið
sjálfbæra,
safna saman
lækkað
verð!
kenna þér
á hinvið
ýmsu
forrithátíðina
Skráning
í símastyrk
861-7888
verður
lögð á að bæta
og auka þrek.
dagskráratriðum og kynna
sameiginlega.
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
í
Allir sem áhuga
hafa geta
tekið
þátt ogeða
komið
með
hugmyndir.
Skráning
í síma:
861-7465
tölvupóst:
saeland@gmail.com
Halldór Hilmir
Áhugasamir
hafi samband við Ásborgu asborg@ismennt.is eða
ATH takmarkaður fjöldi.
Steinu
steinkab@gmail.com
uppl í síma
845-5591
Axel Sæland, íþróttafræðingur.

Safnarasýning Upplits í Brautarholti á Nuddstofan
Safnahelgi

Rúlluplast
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.
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.

Heildrænt líferni

Upplit stendur fyrir safnarasýningu í Félagsheimilinu Brautarholti á Skeiðum laugardaginn 3.
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
nóvember og er sýningin framlag Upplits til Safnahelgar á Suðurlandi, sem að þessu sinni fer fram
dagana 2.–4. nóvember. Þetta er í annað sinn sem Upplit efnir til safnarasýningar, en sú fyrsta var
*Heildrænt nudd
haldin í Félagsheimilinu á Flúðum á Safnahelgi í fyrra og hlaut hún sérlega góðar undirtektir.

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnun í Reykholtslaug.
27 ágúst-18 maí.2012-13
Mánudaga 14:00-18:00
Þriðjudaga 14:00-22:00
Miðvikudaga 14:00-18:00
Fimmtudaga 14:00 -22:00
Föstudaga lokað
Laugardaga 14:00-18:00
Sunnudaga lokað
KV Starfsmenn.

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

Upplit biðlar nú sem fyrr til safnara í uppsveitunum að draga fram úr hirslum sínum gersemarnar sem
sem sest hafa í líkamann.
þeir hafa verið að safna og koma ekki endilega alltaf fyrir margra sjónir. Nú er tækifærið til að dusta
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
rykið af þessum einkasöfnum og hefja þau til vegs og virðingar með því að sýna þau öðrum. Við erum
álags.
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, þjóðbúningadúkkur, póstkort,
skó eða hvaðeina sem sumir hafa gaman af að safna og aðrir hafa gaman*Vöðvanudd
af að skoða.

-fyrir líkamsræktarfólk.

Gert er ráð fyrir að sýningin standi frá kl. 13 til 17 laugardaginn 3. nóvember og að safnararnir verði á
Losar og mýkir vöðvana.
staðnum á meðan á henni stendur til að sýna söfnin sín og svara spurningum gesta. Í félagsheimilinu
Viðbótaðvið
verður stillt upp borðum til að raða söfnunum á, en safnarar verða sjálfir
sjáteygjurnar.
fyrir kössum, skápum
eða öðrum hirslum
til að geymaEmilsson
safngripina í ef borðin duga ekki. Þeir sem hafa áhuga á að vera með í
Sigurður
Frímann
*Heilun
sýningunni
eru
hvattir
til
hafa
samband
við sýningarstjórana Skúla Sæland (663
9010 /
Vélstjóri og rafvirkjameistari
skulisael@gmail.com) eða Önnu Kristjönu Ásmundsdóttur (896 6430 /-gefur
anna@fludaskoli.is)
ró og jafnvægi. og tryggja
sér borð.
Jafnar starsfemi og samvinnu

s: 692 4649

orkustöðvanna.
Safnarar allra uppsveita sameinist – og sýnið sveitungunum dýrgripinamilli
ykkar,
þó ekki væri nema
Netfang: laufhaga12@internet.is
þennan eina dag! Einnig ætti þetta að vera kærkomið tækifæri fyrir safnara að hitta aðra safnara og
skiptast á upplýsingum og skoðunum um söfnin.
*Gjafabréf

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Litli - Bergþór komin á www.timarit.is
Ungmennafélag Biskupstungna gerði í sumar samning viðNú
Landsbókasafn
Íslands
er ég flutt í Reykholt
og Háskólabókasafn um að mynda/skanna öll eintök af Litla-Bergþóri frá upphafi. Nú eru öll
einfalt að fá tíma.
tölublöðin geymd og varðveitt hjá safninu og er m.a. hægt
að nálgast
öll blöðin á
VIOLA
SNYRTISTOFA
Járningaþjónusta
Sími 861-7888
Magnúsdóttir
www.timarit.is án endurgjalds. Stjórn Ungmennafélagsins
er stolt Júlíana
af því að
hafa farið í
HÖGNASTÍG
1,
þetta verkefni því þarna er mikill fróðleikur um mannlíf í BiskupstungunumFLÚÐUM.
gerður
aðgengilegur með einföldum hætti sem vonandi
um ókomna
framtíð.
Kipptumun
út ognýtast
geymduflestum
nafnspjaldið
hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
Til að hægt væri að ráðst í þetta verkefni þurfti góða bakhjarla
en
Verkefnasjóður
HSK og
Eftirfarandi meðferðir í boði:
í
Menningarráðupplýsingar
Suðurlands styrktu
félagið myndarlega og kunnum
við
þeim
bestu
þakkir
Nuddstofan
– Húðhreinsun
fyrir. Stjórn síma
félagsins
hvetur þá sem ekki eru áskrifendurAndlitsbað
að Litla-Bergþór
til að gerast
846-7048.
Heildrænt
líferni
áskrifendur og treysta þar með grundvöll fyrir frekariLitun
útgáfuog
í framtíðinni.
Það skal tekið
plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni
fram að nýjustu blöðin verða ekki aðgengileg á www.timarit.is
fyrr en–Reykholti
þau
eru a.m.k.
Fótsnyrting
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir
í síma 861-7888
tveggja ára gömul.
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf
Stjórn Ungmennafélags Biskupstungna

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*Heildrænt
Bláskógafréttir koma
út í október.
nudd
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
Losar og mýkir vöðvana
Viðbót við teygjurnar
KvennakórinnNudd
Uppsveitasystur
prjónavesti, ullarsokkar í öllum
*Heilun

-gefur
ró og
jafnvægi
stærðum ásamt peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
Kvennakórinn
Uppsveitasystur
Býð upp
á nuddtímaverður
Jafnar starfsemi og samvinnu
með opna æfingu mánudaginn 17.
milli orkustöðvanna.
glervörur, kerti, sápur
og margt fleira.
september
kl. 20:30 íí Brautarholti.
upplýsingar
símum 866Lopapeysur og aðrar
Tek pantanir.
Hvetjum
konur
til
að
koma
og kynna
*Dáleiðsla
prjónavörur kerti,
9981
sér
starf
vetrarins
og
slást
í
okkar
-Djúp
slökun.
Opið glervörur,skartgripir,
eftir samkomulagi
undirvitundar ogskemmtilega
losað um þráláta
streitu
hóp.
tækifæriskortNáð
og tilmargt
.
Hef
lokið
námskeiðum
í
Frekari upplýsingar
í
Glaðningur í boði fyrir
þær sem mæta
fleira.
og léttarklassísku
veitingar í vöðvanuddi
hléi.
allan ársins hring Gjafabréf
símaOpið
8659300
Gefðu
þeim
sem
þér
þykir
vænt
um
dekur
nuddtíma
(nema lokað 10 mai-1 júní)
Hlökkum til að sjá nýjar og gamlar
Rósa, vegna
Austurhlíð(timburhúsið)
sauðburðar.
söngsystur.og svæðanuddi.
Júlíana Magnúsdóttir
USS

Betra að hringja á undan sér .

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Dansnámskeið

Boðið verður upp á danskennslu á vegum Ungmennafélags Laugdæla í haust.
Kennt verða í 9 skipti á miðvikudagskvöldum frá kl. 20-21 í íþróttahúsinu á Laugarvatni
fáist næg þátttaka.
Fyrsta æfing verður miðvikudagskvöldið 19. september.
Kennari er Þórhildur Erla Pálsdóttir, nemandi í íþróttafræði við Háskóla Íslands á
Laugarvatni.
Boðið verður upp á suðræna sveiflu í bland við aðra skemmtilega dansa.
Skráning fer fram á e-mail thhildur@gmail.com í síðasta lagi mánudaginn 17. september.
Kostnaður er 7.000 kr.

HÚSNÆÐI
Til leigu íbúðarhús í Fellskoti
Upplýsingar í síma 899-8616
Líney

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

—————————————————————————————————————————

Þann 25. ágúst sl veitti Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar umhverfisverðlaun.
Að þessu sinni hlutu fyrirtæki verðlaun fyrir snyrtilegar lóðir.
Í ár komu 11 tilnefningar og þær lóðir sem tilnefndar voru eru hér í stafrófsröð:
Dalsel, Gistiheimili á Laugarvatni
Eddu Hótel á Laugarvatni
Garðyrkjustöðin Engi í Laugarási
Garðyrkjustöðin Espiflöt í Reykholti
Fontana Spa á Laugarvatni
Friðheimar í Reykholti
Galleríið á Laugavatni
Geysir í Haukadal
Garðyrkjustöðin Hveratún í Laugarási
Bifvélaverkstæðið Iða
Garðyrkjustöðin Kvistar í Reykholti
Umhverfisnefndin vann mat sitt út frá nokkrum viðmiðum eins og Sjónrænum
áhrifum, Heildarsvip lóðar og Erfiðleikastigi við viðhald, (það er t.d. mun erfiðara
að viðhalda snyrtimennsku á bifreiðaverkstæði en við sundstað svo dæmi sé tekið).
En aukastig voru gefin fyrir eitthvað sem þótti sérstakt.
Fulltrúar Umhverfisnefndarinnar skoðuðu lóðirnar og gáfu þeim stig og það var úr
vöndu að ráða enda margir mjög snyrtilegir í sveitafélaginu og hefði nefndin viljað
geta verðlaunað fleiri.
Nefndin valdi þrjár lóðir sem þóttu standa uppúr en þeim var skipað í fyrsta, annað
og þriðja sæti.
Þriðja sæti hlaut garðyrkjustöð sem framleiðir lífrænt ræktað grænmeti og kryddjurtir
en þar er ekkert eitur notað til þess að halda illgresi niðri. Staðurinn fékk aukastig
fyrir skemmtileg smáatriði og sniðugar útfærslur. Staðurinn er Engi í Laugarási og
eigendur eru Sigrún Elfa Reynisdóttir og Ingólfur Guðnason.
Annað sætið hlaut nýlegur baðstaður á Laugarvatni þar sem falleg hönnun og
snyrtileg aðkoma vekur athygli. Lóðin fékk aukastig fyrir fallega hönnun. Staðurinn
er Fontana Spa á Laugarvatni og tók Anna G. Sverrisdóttir Framkvæmdastjóri
Fontana Spa við verðlaununum.
Fyrsta sæti hlaut garðyrkjubýli í Reykholti. Margir tilnefndu þennan stað og ekki að
undra. Lóðin er mjög snyrtileg og greinilegt að eigendur eru mikil snyrtimenni því
hvert sem litið er er snyrtimennskan í fyrirrúmi. Þau fengu sérstakt aukastig fyrir að
leggja bílunum á lóðinni í beina línu! Þetta er að sjálfsögðu Garðyrkjustöðin Kvistar
en eigendur eru Hólmfríður Geirsdóttir og Steinar Á. Jensen.

UPPSVEITASTJARNA

Flúðaleið
flutningar
vantar
Hæfileikakeppni
uppsveitannaehf
í undirbúningi
meiraprófsbílstjóra.
Hvar liggja þínir hæfileikar?
Ert þú snillingur í að herma eftir, blaka eyrunum, fara

heljarstökk afturábak, töfra kanínur upp úr hatti, dansa, syngja, spila á hljóðfæri, gretta
þig ógurlega,
halda mörgum
boltum ehf,
á lofti sem
eða prjóna
ótrúlega
hratt? Þetta erufyrir
bara örfá
Flúðaleið
flutningar
sér um
vöruflutninga
handahófskennd dæmi um atriði sem upplagt væri að æfa fyrir hæfileikakeppni
Eimskip
í uppsveitir
Árnessýslu,
vantarÁrnessýslu.
uppsveitanna
sem núog
er Samskip
í undirbúningi
hjá Uppliti, menningarklasa
uppsveita

meiraprófsbílstjóra
til að sinna
útkeyrslu
á sendibílum,
Fyrsta forkeppnin
verður í Félagsheimilinu
Borg í Grímsnesi
laugardaginn
20. október kl.
15-17 ogflutningabílum
er skráning að hefjast
þessa
dagana.
og trailerum.

Allir getaNánari
tekið þátt;upplýsingar
ungir jafnt sem er
aldnir,
skólar
einstaklingar
og hópar –
hæg
að og
fá vinnustaðir,
hjá Pálmar
í síma 892-2370
jafnvel heilu fjölskyldurnar. Fyrirhugaðar eru þrjár forkeppnir og að lokum úrslitakeppni,
og áí félagsheimilum í uppsveitunum á tímabilinu frá október nk. fram í febrúar.
allar haldnar
Dómnefnd
skipuð nokkrum
valinkunnum einstaklingum velur bestu atriðin í hverri
netfanginu:
fludaleid@simnet.is
forkeppni, sem síðan munu etja kappi í úrslitakeppnina.
Hámarkslengd atriða er 5 mínútur – en þau mega líka gjarnan vera styttri. Frumleiki,
skemmtun og sköpunargleði vega þungt þegar kemur að því að velja atriði sem komast
áfram í úrslitakeppnina.
Fyrirkomulag keppninnar verður kynnt nánar þegar nær dregur – en hæfileikaríkum
uppsveitungum er alveg óhætt að byrja að undirbúa krassandi og skemmtileg atriði!
Tekið er við skráningum og fyrirspurnum svarað á upplit@upplit.is. Einnig má nálgast
nánari upplýsingar um keppnina á vefnum www.upplit.is.
Hæfileikakeppnin er haldin með styrk frá Menningarráði Suðurlands.

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!

Jóga á Flúðum – Haustönn 2012
Í septembermánuði er ég með útijóga á mánudögum og fimmtudögum kl. 17:30
Við hittumst við félagsheimili Hrunamanna, byrjum á stuttri upphitun og göngum síðan á
skjólsælan og friðsælan stað, þar sem við ástundum jóga sem ég hef aðlagað iðkun utandyra.
Það þýðir að við gerum aðallega standandi æfingar því þessi árstími býður ekki uppá mikla
legu á jörðinni. Áhersla er lögð á tengingu við náttúruna, öndunaræfingar, hugleiðslu og
slökun auk hefðbundinna jógaæfinga. Jógaiðkun úti í náttúrunni er ákaflega árangursrík leið
til að endurnæra bæði sál og líkama.
Allir velkomnir hvort sem þeir hafa reynslu af jóga eða ekki. Aðalatriðið er að klæða sig eftir
veðri, þá á það ekki að vera nein hindrun :)
Tíminn kostar 500 kr.
Vonast eftir að sjá sem flesta. Ef áhugi reynist fyrir hendi er ég tilbúin að halda áfram með
þetta einu sinni í viku í október.
Í októberbyrjun byrjar síðan hefðbundið jóga í sal. Ef næg þátttaka næst mun ég einnig bjóða
uppá það tvisvar í viku, á mánudögum og fimmtudögum (eða miðvikudögum ef það hentar
þátttakendum betur). Valmöguleiki að vera einu sinni í viku.
10 tíma námskeið er á 8000
Stakur tími 1000
Allir velkomnir, konur og karlar, byrjendur sem lengra komnir.
Nánari upplýsingar og skráning í síma 8980677 eða á adj13@hi.is
Hlakka til að eiga með ykkur notalegar stundir.
Aðalheiður Jónsdóttir jógakennari
———————————————————————————————————————————————————————————

Hreyfing – Hreyfing Hreyfing – Hreyfing Hreyfing
Boðið verður upp á fjögur þriggja vikna námskeið í íþróttahúsinu á Laugarvatni í vetur.
Námskeiðin verða á mánudögum kl. 17 og fimmtudögum kl. 17.
Námskeið sem í boði eru:
Þrekæfingar í Crossfit-stíl 10. – 27. sept.
Tabata – stöðvaþjálfun
1.okt – 18. okt.
Ketilbjöllur
Þrekæfingar í Crossfit-stíl 12. nóv – 29. nóv.

22. okt – 8. nóv.

Það kostar 5.500 krónur að koma á eitt námskeið en á öll námskeiðin kostar aðeins 18.000
krónur.
Skráning fer fram á netfanginu giljaland18@hotmail.com eða í síma 8685118. Takmarkaður
fjöldi.
Margrét Elín Egilsdóttir, íþróttafræðingur

Heil og sæl félagar í Ungmennafélagi Laugdæla og aðrir sem stunda æfingar á
vegum félagsins.
Með þessu bréfi kemur stundatafla íþróttahússins á Laugarvatni fyrir haustið 2012 og þær
æfingar sem eru í boði á vegum UMFL og samstarf UMFL við ML og ÍÞH. Slóð inn á stundatöflu
íþróttahússins má finna á http://www.vefsetur.hi.is/laugarvatn.
Eftirfarandi æfingar eru í boði:
1.-2. bekkur: Frístundaskóli (mán, þri, mið), fimleikar (1x) og frjálsar (2x).
3.-4. bekkur: Frístundaskóli (mán, þri, mið), fimleikar (1x), frjálsar (2x) og knattspyrna (2x).
5. bekkur: Frístundaskóli (mán, þri, mið), fimleikar (2x), frjálsar (2x) og knattspyrna (2x).
6.-7. bekkur: Fimleikar (2x), frjálsar (2x), knattspyrna (2x) og körfubolti (2x).
8.-10. bekkur: Fimleikar (2x), frjálsar (2x) og körfubolti (2x).
16 ára og eldri: Frjálsar (2x – merkt UMFL/ML í töflu), blak (2x – merkt UMFL og ÍÞH í
töflu), körfubolti (3x – merkt ÍÞH í töflu).
Einnig má ræða sérstaklega vilji einhver komast í íþróttagrein sem ekki er tilgreind fyrir
þeirra aldur
Æfingar UMFL eru öllum opnar, einnig utanfélagsmönnum. Æfingar hefjast 3.
september.

Verðskrá UMFL haustmisseri 2012
1.-10. bekkur
16 ára og eldri 1. íþróttagrein
16 ára og eldri 2. íþróttagrein
16 ára og eldri 3. íþróttagrein

Heil og sæl félagar í Ungmennafélagi Laugdæla og aðrir sem stunda æfingar á
vegum félagsins.
Með þessu bréfi kemur stundatafla íþróttahússins á Laugarvatni fyrir haustið 2012 og þær
æfingar sem eru í boði á vegum UMFL og samstarf UMFL við ML og ÍÞH. Slóð inn á stundatöflu
íþróttahússins má finna á http://www.vefsetur.hi.is/laugarvatn.
Eftirfarandi æfingar eru í boði:
1.-2. bekkur: Frístundaskóli (mán, þri, mið), fimleikar (1x) og frjálsar (2x).
3.-4. bekkur: Frístundaskóli (mán, þri, mið), fimleikar (1x), frjálsar (2x) og knattspyrna (2x).
5. bekkur: Frístundaskóli (mán, þri, mið), fimleikar (2x), frjálsar (2x) og knattspyrna (2x).
6.-7. bekkur: Fimleikar (2x), frjálsar (2x), knattspyrna (2x) og körfubolti (2x).
8.-10. bekkur: Fimleikar (2x), frjálsar (2x) og körfubolti (2x).
16 ára og eldri: Frjálsar (2x – merkt UMFL/ML í töflu), blak (2x – merkt UMFL og ÍÞH í
töflu), körfubolti (3x – merkt ÍÞH í töflu).
Einnig má ræða sérstaklega vilji einhver komast í íþróttagrein sem ekki er tilgreind fyrir
þeirra aldur
Æfingar UMFL eru öllum opnar, einnig utanfélagsmönnum. Æfingar hefjast 3.
september.

Verðskrá UMFL haustmisseri 2012

1.-10. bekkur
10.000.- (Frístundaskóli og allar íþróttagreinar) 16 ára og eldri 1. íþróttagrein
15.000,- (Frjálsar, körfubolti eða blak)
16 ára og eldri 2. íþróttagrein
10.000,- (Frjálsar, körfubolti eða blak)
16 ára og eldri 3. íþróttagrein
5.000,- (Frjálsar, körfubolti eða blak)

Nemendur grunnskólans greiða kr. 10.000,- fyrir önnina og geta fyrir það gjald tekið þátt í öllum
þeim æfingum sem eru í boði fyrir þá. Vakin er athygli á því að hvert heimili greiðir að hámarki
kr. 18.000,- fyrir börn á grunnskólaaldri.
Knattspyrnuæfingar 3.-7. bekkjar verða úti á sparkvelli við grunnskólann til að byrja með.
16 ára og eldri geta stundað eina íþróttagrein fyrir kr.15.000,-, tvær fyrir kr. 25.000,- og þrjár fyrir kr.
30.000,Þeir sem eru nemendur í Menntaskólanum að Laugarvatni geta greitt sín æfingagjöld í
gegnum mötuneytisreikning þar sé þess óskað.
Fyrstu tvær vikurnar (til 14. sept.) er hægt að stunda æfingarnar endurgjaldslaust til prufu en
eftir þann tíma greiðast æfingagjöld. Við viljum gleðja ykkur með því að árétta að innifalið í
æfingagjöldum eru félagsgjöldin til UMFL (fyrir þá sem eru félagsmenn).
UMFL vill einnig auglýsa æfingar á vegum Margrétar Egilsdóttur íþróttafræðings og -kennara.
Um er að ræða fjölbreyttar æfingar tvisvar í viku (mánudaga og fimmtudaga kl. 17-18 og
fimmtudaga kl. 18-19). Æfingarnar eru keyrðar í fjórum þriggja vikna lotum og hægt er taka frá
einni og upp í fjórar lotur.
1. lota: Crossfit 10.-27.sept.
2. lota: Tabata-stöðvaþjálfun 1.-18.okt.
3. lota: Ketilbjöllur 22. okt. - 8.nov.
4. lota: Crossfit 12.-29. nóv.
Hver lota kostar 5.500,- en allar fjórar loturnar kosta 18.000,- og greiðast Margréti sjálfri.
Æfingagjöld UMFL verða rukkuð í gegnum heimabanka iðkenda/foreldra iðkenda í byrjun
október nema annars sé óskað. Slíkar óskir skal senda á sarngrim@hi.is.
Með góðri íþróttakveðju,
stjórn UMFL

10.000.- (Frístundaskóli og allar íþróttagreina
15.000,- (Frjálsar, körfubolti eða blak)
10.000,- (Frjálsar, körfubolti eða blak)
5.000,- (Frjálsar, körfubolti eða blak)

Nemendur grunnskólans greiða kr. 10.000,- fyrir önnina og geta fyrir það gjald tekið þátt í öllum
þeim æfingum sem eru í boði fyrir þá. Vakin er athygli á því að hvert heimili greiðir að hámarki
kr. 18.000,- fyrir börn á grunnskólaaldri.
Knattspyrnuæfingar 3.-7. bekkjar verða úti á sparkvelli við grunnskólann til að byrja með.
16 ára og eldri geta stundað eina íþróttagrein fyrir kr.15.000,-, tvær fyrir kr. 25.000,- og þrjár fyrir kr.
30.000,Þeir sem eru nemendur í Menntaskólanum að Laugarvatni geta greitt sín æfingagjöld í
gegnum mötuneytisreikning þar sé þess óskað.
Fyrstu tvær vikurnar (til 14. sept.) er hægt að stunda æfingarnar endurgjaldslaust til prufu en
eftir þann tíma greiðast æfingagjöld. Við viljum gleðja ykkur með því að árétta að innifalið í
æfingagjöldum eru félagsgjöldin til UMFL (fyrir þá sem eru félagsmenn).
UMFL vill einnig auglýsa æfingar á vegum Margrétar Egilsdóttur íþróttafræðings og -kennara.
Um er að ræða fjölbreyttar æfingar tvisvar í viku (mánudaga og fimmtudaga kl. 17-18 og
fimmtudaga kl. 18-19). Æfingarnar eru keyrðar í fjórum þriggja vikna lotum og hægt er taka frá
einni og upp í fjórar lotur.
1. lota: Crossfit 10.-27.sept.
2. lota: Tabata-stöðvaþjálfun 1.-18.okt.
3. lota: Ketilbjöllur 22. okt. - 8.nov.
4. lota: Crossfit 12.-29. nóv.
Hver lota kostar 5.500,- en allar fjórar loturnar kosta 18.000,- og greiðast Margréti sjálfri.
Æfingagjöld UMFL verða rukkuð í gegnum heimabanka iðkenda/foreldra iðkenda í byrjun
október nema annars sé óskað. Slíkar óskir skal senda á sarngrim@hi.is.
Með góðri íþróttakveðju,
stjórn UMFL

