Minilik Eþíópískt veitingahús á Flúðum
Opnunartími í október og nóvember
Opið mið.-föst. 18:00-21:00 og laugardaga 14:00-21:00
(lokað sun., mán., þri.)
Utan venjulegs opnunartíma er hægtOktóber
að panta í síma 846-9798,
01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið: Þröstur
með minnst
dags fyrirvara,
lágmarksfjöldi
4. Eiríksson
Skálholtsskórinn
æfingabúðir
Í október06/10:
verða
þemakvöld með
á Minilik.
07/10:
Messa
í
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Fyrstu kvöldin eru 3. 4. og 5. okt.
Vinnufundur.
Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
Þá verður10/10-12/10:
í boði KjötNEKK/WICAS.
frá Koti, matreitt
og
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
borið fram
á eþíópískan hátt. Verð kr. 1.600.
13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
10. 11. og 12. okt. íslenskt/eþíópískt kvöld
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Blandað saman íslenskri og eþíópískri matarhefð (ísl. kartöflur og hnífapör)
14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
17. 18. og 19. okt.
Fastakvöld
Vox Femine
syngur(eþíópískur
í messunni fastamatur).
Uppistaðan
grænmetiBreskur
og baunir.
Verðí Skálholtsskóla
kr 1.600.
15/10-19/10:
skólahópur
SVARTÁRBOTNAR
24. 25. og15/10:
26. okt.
Kaffi
ceremonial
Stjórn
Skálholt.
Fundur kvöld (eþíópísk kaffi athöfn).
15/10:
Ferðamálafrömuðir
Hellt uppá
að hætti
Eþíópíubúa.halda
Verðfund
kr.ásamt
400. staðarkynningu og hádegismat
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15/10:
Heimsókn
tveggja
ráðherra
í
Skálholt
Panta verður á þemakvöldin.
Aðstaðaeftir
fyrir
– 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending
Kristínu
Borðapantanir
og nánarilistaverks
upplýsingar
í 40
síma
846-9798
Vatnssalerni
og
sturta
19/10-20/10:
spora af
hópur
Nýtt á Minilik.
Take12away
öllum
mat
á matseðli.
Hesthús,
gerði,
heysala
19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Panta þarf
með minnst 30 mín. fyrirvara.

Á

11. árgangur 9. tbl. október 2012.

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

KJÖLUR

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

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

Samkeppni um nafn
Samkeppni um nýtt nafn á Grunnskóla Bláskógabyggðar
Í haust var leikskólinn Gullkistan Laugarvatni sameinaður Grunnskóla
Bláskógabyggðar og þarf nýr skóli að fá nýtt nafn.
Óskað er eftir tillögum að nafni sem hentar skóla þar sem nemendur eru á
aldrinum 1-15 ára og hefur tvær starfstöðvar, í Reykholti og á Laugarvatni.
Tillögunni skal skila inn fyrir 1. nóvember n.k. merktri með dulnefni en
rétt nafn, heimili og sími í umslagi með.
Grunnskóli Bláskógabyggðar
Bt/ skólastjóra
Reykholti eða Laugarvatni
801 Selfoss / 840 Laugarvatn

Oddvitapistill 11. september - 8. október 2012.
Réttir gengu vel í sveitarfélaginu en Tungnaréttir frestuðust um einn dag vegna
veðurs á fjöllum. Uppsveitafólk og gestir þeirra komust því í fleiri réttir en
hefðbundið er, margir fóru í Hrunaréttir á föstudeginum, Skeiðaréttir á laugardeginum
og svo í Tungnaréttir á sunnudeginum. Fjölmenni var einnig í Heiðarbæjarrétt.
Margir hafa lagt mjög mikið af mörkum í sjálfboðavinnu við að byggja upp og
koma Tungnaréttum í það horf að hægt væri að rétta í þeim. Tungnaréttir eru orðnar
mjög flottar og verða enn fallegri að ári. Stefnt er á að nota komandi vetur og næsta
sumar til að endurnýja járnið í réttunum.
Vel tókst að halda þéttbýlinu á Laugarvatni sauðlausu framan af sumri.
Girðingar voru lagfærðar af fagmönnum, mjög vel gert og var fólk samstíga um að
halda fénu utan þéttbýlisins. Heldur hefur ástandið versnað með haustinu og margir
hafa haft ama af sauðfénu undanfarnar vikur. Gott væri að taka betur á málum á
næsta ári og er það von mín að bændur og sveitarfélagið eigi gott samstarf um það.
Lokið hefur verið við að leggja bundið slitlag á nokkrar götur í Laugarási og á
Torfholtið á Laugarvatni auk lagfæringa sem hafa verið gerðar á nokkrum götum á
Laugarvatni.
Þingmenn hittu sveitarstjórnarmenn í kjördæmavikunni. Bláskógabyggð lagði
áherslu á að Hagavatnsvirkjun færi úr biðflokki í orkunýtingarflokk í rammaáætlun.
Einnig lögðum við áherslu á uppbyggingu malarvega í sveitarfélaginu og höfnuðum
alltof stuttum fyrirvara á hækkun á virðisaukaskatti á sölu gistingar.
Á síðasta starfsdegi Oddnýjar Harðardóttur, fjármálaráðherra, fékk ég ásamt
stjórn landeigendafélagsins Geysi ehf. fund með henni og ráðuneytismönnum til að
hefja vinnu við að gera samstarfssamning milli aðila. Vonandi fer nú allt í gang í
málefnum Geysissvæðisins, til uppbyggingar og móttöku gesta.
Fræðslunefnd hefur gert að tillögu sinni að Grunnskóli Bláskógabyggðar fái
nýtt nafn nú þegar leikskólinn Gullkistan hefur verið sameinaður grunnskólanum.
Vonandi koma margar góðar tillögur um nýtt nafn.
Göngustígur var lagður á Laugarvatni frá Hrísholti neðan íbúðarhúsa 10a-10c
við Háholt. Vonast er til að skólabörn og aðrir gangandi vegfarendur notfæri sér
stíginn. Hann er mjög fínn, upplýstur og er lagður núna til að mæta þörfum þeirra
sem fara gangandi í skólann. Vonandi verður til bóta að fá þennan stíg og eru íbúar
við Háholt hvattir til að nota stíginn og benda börnum sínum á að fara hann.
Í haust var ruslahaugurinn ofan Laugarvatns jarðaður, en umgengni um hann
var orðin mjög sóðaleg. Drasl hafði verið sett þar sem á heima á
sorpmóttökustöðvunum. Það gengur ekki í okkar fallega sveitarfélagi og nú hefur
svæðinu verið lokað.
Athugasemdafresti við nýtt deiliskipulag fyrir þéttbýlið á Laugarvatni lauk
þann 5. október s.l. Skipulagsnefnd og sveitarstjórn taka málið fyrir á næstu vikum
og því er stutt í að nýtt heildar deiliskipulag taki gildi fyrir þéttbýlið á Laugarvatni.
Framundan er vinna sveitarstjórnar við fjárhagsáætlun næsta árs um leið og
skoðuð verður staða verkefna og fjárhags yfirstandandi árs. Aðhald er mikilvægt og
allir eru samhentir um að standa vel að því, þótt framkvæmdir hefi verið umtalsverðar
á líðandi ári.
Aratungu 8. október 2012
Drífa Kristjánsdóttir.
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www.hotelgullfoss.is
Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga.
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Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og
allt stoðkerfið.
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Júlíana
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í fyrr en þau eru
Allir fram
sem áhuga
hafablöðin
geta
tekið
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komið með
hugmyndir.
a.m.k.
tveggja
ára gömul.
Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi
samband við Ásborgu asborg@ismennt.is eða
Steinu
steinkab@gmail.com
uppl í síma
845-5591
Stjórn Ungmennafélags Biskupstungna

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
Safnarasýning Upplits í Brautarholti
á Safnahelgi

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja 25. og 26
október 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.

*Heildrænt nudd

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnun í Reykholtslaug.
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 stendur fyrir safnarasýningu í Félagsheimilinu Brautarholti á Skeiðum
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
laugardaginn 3. nóvember og er sýningin framlag Upplits
á
sem til
sestSafnahelgar
hafa í líkamann.
Suðurlandi, sem að þessu sinni fer fram dagana 2.–4.
nóvember.
er í annað
Losar um
vöðvabólguÞetta
vegna streitu
og
sinn sem Upplit efnir til safnarasýningar, en sú fyrsta
álags. var haldin í Félagsheimilinu á
Flúðum á Safnahelgi í fyrra og hlaut hún sérlega góðar undirtektir.
*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Upplit biðlar nú sem fyrr til safnara í uppsveitunum að draga
fram úr hirslum sínum
Losar
og
mýkir
vöðvana.
gersemarnar sem þeir hafa verið að safna og koma ekki endilega
alltaf
fyrir margra
Viðbót við teygjurnar.

sjónir. Nú er tækifærið til að dusta rykið af þessum einkasöfnum og hefja þau til
Sigurður
Frímann
vegs og virðingar
með þvíEmilsson
að sýna þau öðrum. Við erum að tala um þessi smáu jafnt
*Heilun
Vélstjóri
og
rafvirkjameistari
sem stóru söfn sem leynast víða á heimilum; frímerki, spil, merki, uglur, kindur,
-gefur ró og jafnvægi.
húfur, penna, límmiða, glansmyndir, servíettur, eldspýtustokka,
þjóðbúningadúkkur,
Jafnar starsfemi
og samvinnu
s:
692 4649
póstkort,
skó eða hvaðeina sem sumir hafa gaman af að safna
og
aðrir hafa gaman
milli orkustöðvanna.
Netfang:
laufhaga12@internet.is
af að skoða.
*Gjafabréf

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu
vinum og vandamönnum
dekurog að
Gert er ráð fyrir að sýningin standi frá kl. 13 til 17
laugardaginn
3. nóvember
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
safnararnir
á staðnum á meðan á henni stendur til að sýna söfnin sín og svara
Löggiltur verði
Rafvirkjameistari
spurningum gesta. Í félagsheimilinu verður stillt upp borðum til að raða söfnunum á,
en safnarar verða sjálfir að sjá fyrir kössum, skápum eða öðrum hirslum til að geyma
Nú er ég flutt í Reykholt og
safngripina í ef borðin duga ekki. Þeir sem hafa áhuga á að vera með í sýningunni
einfalt að fá tíma.
eru hvattir
til hafa samband við sýningarstjórana Sími
Skúla
Sæland
(663 9010 /
VIOLA
Járningaþjónusta
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
skulisael@gmail.com) eða Önnu Kristjönu Ásmundsdóttur
(896 6430
HÖGNASTÍG
1, /FLÚÐUM.
anna@fludaskoli.is) og tryggja sér borð.Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tek að mér járningar
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar í
Safnarar allra uppsveita sameinist – og sýnið sveitungunum
dýrgripina
ykkar, þó
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
síma
846-7048.
Heildrænt
líferni
ekki væri nema þennan eina dag! Einnig ætti þetta að vera kærkomið tækifæri fyrir
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
safnara að hitta aðra safnara og skiptast á upplýsingum
og skoðunum
um söfnin.
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.

Sigurjón Sæland

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Vöruflutningar

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn

Reykjavík—Árnessýsla

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/
Dagana 14. nóvember til 7. desember nk. munu IceThai travel og ferdin.is
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
standa fyrir einstakri ferð ævintýraferð til Thailands.
vinsamlegast látið vita.

Nánari upplýsingar á icethai.is og ferdin.is eða í síma 8938808.
Margeir

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til

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

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

.

Vinnustofan Rósin
Frá heilsugæslunni
í
Nudd

Flóamarkaður/uppistand Vörðukórsins.

Laugarási.

Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum
stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar
buxur,
Opið
frá kl
8:30
á morgnana
Býð
upp
á nuddtíma
til kl 16:30
glervörur,
kerti,
Lopapeysur
og aðrarsápur og margt fleira.
upplýsingar
í símum 866prjónavörur kerti,
Símatími frá
Tek pantanir.
glervörur,skartgripir,
kl 9-9:309981
og 13-13:30
tækifæriskort
og margt
Opið eftir samkomulagi
Sími stöðvarinnar er 480 5300
fleira.
Hef lokið námskeiðum í
Frekari
upplýsingar
í
Opið allan ársins hring
Vaktsími í neyðartilvikum er
(nema
lokað 10 mai-1 júní)
síma
8659300
klassísku
vöðvanuddi
892-8804
vegna sauðburðar.
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
og svæðanuddi.
Betra að hringja á undan sér .

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Þann 3.nóv, næstkomandi verður mikið um að vera í
Félagsheimilinu á Flúðum,
þá ætlar Vörðukórinn að vera með flóaamarkað, syngja nokkur lög
og fá til liðs við sig unga upprennandi söngkonu sem tekur lagið.
Vöfflur og kaffi á boðstólum og ómögulegt að segja hverju kórinn
kann að taka upp á. Við lofum skemmtilegum laugardegi frá kl 14
– 17.
Nánar auglýst síðar.
Fjáröflunarnefndin.

Jóga á Flúðum

Skráning í Uppsveitastjörnuna til 16. október

Útijóga

Fyrsta forkeppnin á Borg í Grímsnesi 20. október
Skráning í Uppsveitastjörnuna, hæfileikakeppni uppsveita Árnessýslu, er hafin og
stendur til 16. október – en fyrsta forkeppnin fer fram í félagsheimilinu Borg í
Grímsnesi laugardaginn 20. október kl. 15-17. Því er ekki eftir neinu að bíða fyrir
hæfileikaríkt uppsveitafólk á öllum aldri með að skrá sig í keppnina, æfa atriði og slá
í gegn!

Útijóga á mánudögum kl. 17:30. Létt ganga, stöðvað af og til og gerðar
jógaæfingar, öndunaræfingar og teygjur. Nýtum okkur skjólgóða staði
Flúðahverfisins. Þessir tímar eru mjög orkugefandi en veita jafnframt góða
slökun.

Allir í uppsveitunum geta tekið þátt – og er lögheimili á svæðinu ekki krafa. Geti
keppandi sýnt fram á sannfærandi tengsl við uppsveitirnar er sjálfsagt mál að hann
fái að skrá sig til keppni. Upplit hvetur unga jafnt sem aldna, einstaklinga og hópa,
t.d. vinnufélaga, skólafélaga, vinahópa og fjölskyldur, til að taka þátt og keppa um
titilinn Uppsveitastjörnuna.
Vakin er athygli á því að Uppsveitastjarnan blæs á allar hreppagirðingar. Þannig er
t.d. ekkert því til fyrirstöðu að Hreppamenn skrái sig til keppni á Borg, rétt eins og
keppendur úr Bláskógabyggð geta keppt í Árnesi o.s.frv.

Allir velkomnir, ekki er þörf á að hafa reynslu af jógaástundun.
Staður: Félagsheimili Hrunamanna
Tími: Mánudaga kl. 17:30 – 18:45
Verð: 500 kr tíminn
_________________________________________________________________

Dómnefnd skipuð valinkunnum einstaklingum úr uppsveitunum ásamt
gestadómurum velur þrjú bestu atriðin í hverri forkeppni, sem síðan keppa til úrslita í
Aratungu 1. mars. Frumleiki, skemmtun og sköpunargleði vega þungt þegar atriði eru
valin í úrslit.

Hefðbundið jóga í sal
Opnir tímar á fimmtudögum 11. október – 6. desember. Allir velkomnir,

Hámarkslengd atriða er fimm mínútur – en þau mega líka gjarnan vera styttri. Annars
fá keppendur frjálsar hendur og um að gera að láta hugmyndaflugið ráða för. Veitt
eru verðlaun og allir þátttakendur fá auk þess viðurkenningu.

byrjendur sem lengra komnir.
Staður: Flúðaskóli
Tími: Fimmtudagar kl. 17:30 – 18:45

Skráning stendur eins og áður sagði til 16. október. Tekið er við skráningum á
upplit@upplit.is og í síma 898 1957.

Verð: 7.200 kr

Hægt verður að fylgjast með fréttum af keppninni á www.upplit.is og á Facebooksíðu Upplits.

Nánari upplýsingar og skráning í síma 8980677 eða á netfanginu

Menningarráð Suðurlands styður Uppsveitastjörnuna – og einnig sveitarfélögin í
uppsveitunum, sem leggja til félagsheimilin fyrir keppnirnar.

Stakur tími: 1.000 kr

adj13@hi.is
Aðalheiður Jónsdóttir jógakennari

Flúðaleið flutningar ehf vantar
meiraprófsbílstjóra.

Dagskrá í Bjarkarhóli, Reykholti
Safnahelgina 2.-4. nóvember

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

Fimmtudagur 1.nóvember
Kl. 20 Ívar Sæland opnar ljósmyndasýningu og tekur á móti gestum .
Föstudagur 2. nóvember.
Kl. 20 . Bjarni Harðarson bóksali heldur bókauppboð með sínu lagi.
Borðapantanir í mat í síma 486 1110.

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

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í
nóvember.
Ef þið viljið senda efni í
Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið
samband á skrifstofu

Valdimar Kristinsson
Langabarði
896 6753

Bláskógabyggðar í síma 486-8808

Laugardagur 3.nóvember
Handverks og sultumarkaður.
Kl.13:00 – Kennsla í handgerðu jólaskrauti, útsaumað, heklað og prjónað.
Kl.15:00 – Sultukeppni. Þátttakendur skrái sig í síma 587-6655.
Kl.16 Verðlaunaveiting fyrir bestu, nýstárlegustu og hollustu sultuna.
Verðlaunaveiting fyrir prjónagraffið á ljósastaurunum í Reykholti.
Café Mika
4 rétta hátíðarkvöldverður .
Jazztónlist Hróðmar Sigurðsson og Snæbjörg Guðmundsdóttir.
Borðapantanir í síma 486 1110 .

