Jólamarkaður

Jólaljós

Kertafleyting
Laugarvatni
1. desember

Við í Laugardal undirbúum jólin og bjóðum öllum að heimsækja
okkur á Laugarvatn þann 1. desember. Þá kveikjum við á
Október
jólaljósum og höldum jólamarkað.

01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
Dagskrá:
Messa íLSkálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
G07/10:
RUNNSKÓLINN
AUGARVATNI
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
KL. 13.30
ÁVARP
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU ÁSAMT VIÐSTÖDDUM SYNGJA
13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
13/10: EvrópskurJÓLALÖG
samstarfhópur í öldrunarmálum
14/10: Messa
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
KL.14.00
JÓLAMARKAÐUR
KVENFÉLAGSINS
Vox Femine syngur í messunni
KAFFISALA - KAKÓ – VÖFFLUR MEÐ RJÓMA
15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
B15/10:
JARNALUNDUR
Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
15/10: Heimsókn
tveggja Kráðherra
Skálholt
KL. 17.00
VEIKT Á íJÓLALJÓSUM
Á JÓLATRÉ Í BJARNALUNDI
Aðstaðaeftir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
ALLIRfyrir
SYNGJA JÓLALÖG
19/10-20/10: 12 spora hópurVatnssalerni og sturta
gerði, heysala
VIÐ
VATNIÐ A.A.-konur íHesthús,
19/10-21/10:
Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
KL.17.30
KERTAFLEYTING
– AÐVENTUSTEMNING
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
unglingar
á vegum
Aðstaða
fyrir
- Náttúruferða
25 manns
Laugdælingar,
sameinumst
um
að20skreyta
dalinn okkar fyrir 1.des.
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn
frá
Akranesi
Verum öll með og látum
ljós okkar skína!
25/10: Fermingarbörn frá Hesthús,
Akranesi gerði, heysala

Á

11. árgangur 10. tbl. nóvember 2012.

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

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Allir - velkomnir
!
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
KVENFÉLAG
LAUGDÆLA
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar
syngur
LIONSKLÚBBUR LAUGDÆLA
í messunni
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Vinir Tungnarétta gefa út mynddisk.
Eins og kunnugt er, standa Tungnamenn í stórræðum þessi misserin við að
endurbyggja réttirnar. Í vetrarlok síðast liðinn vetur var hafist handa við að brjóta
niður gömlu réttirnar og skipta um jarðveg í og við mannvirkið. Í sumar voru allir
steyptir veggir endurnýjaðir frá grunni og þegar fjallsafnið komst á áfangastað, biðu
réttirnar réttadagsins, nýmálaðar og nýtt hlið í hverjum dilk. Má það kalla mikið
þrekvirki, þó að margar hendur vinni létt verk. Og víst er að margir hafa lagt okkur
lið og enn starfa Vinir Tungnarétta að fjáröflun fyrir þessari miklu framkvæmd.
Vinnunni við réttirnar er ekki lokið. Næsta sumar stendur til að skipta um allt
járnavirkið, fullmála og ljúka við endurbygginguna.
Ólöf Hermannsdóttir og Guðborg Kolbeinsdóttir fylgdu fjallmönnum í fyrstasafn í
haust til að gera litla kvikmynd um fjallferðina. Fyrstasafnsmenn hrepptu óveður og
urðu veðurtepptir á afréttinum svo að fresta varð réttunum, sem ekki hefur gerst
áratugum saman. Þó að þessi fjallferð hafi ekki verið að öllu leyti dæmigerð, lýsir
mynd Ólafar mörgu því sem menn upplifa á fjalli.
Þessi mynd heitir Minningabrot úr fjallferð Tungnamanna 2012 . Hún er gefin út til
styrktar Tungnaréttum. Í byrjun desember verður diskurinn til sölu í Bjarnabúð,hjá
Vilborgu Myrkholti 895-9500 og Kolbrúnu Hjarðalandi
774-6062 Verð 3500 kr.
Hægt er að senda pöntun á netfangið vinirtungnaretta@gmail.com

Oddvitapistill 9. október - 12. nóvember 2012.
Byrjun vetrarins einkennist af fjölda funda sem sveitarstjórnamenn sækja árlega.
Aðalfundur Sambands sunnlenskra sveitarfélaga, Sass, var haldinn á Hellu þann 18.
október s.l. og einnig eru haldnir aðalfundir Skólaskrifstofunnar,
Atvinnuþróunarfélagsins og Sorpstöðvarinnar.
Héraðsnefnd Árnesinga fundaði 24. október. Stofnanir sem tilheyra
Héraðsnefndinni eru Byggðasafn Árnesinga, Héraðsskjalasafn Árnesinga, Listasafn
Árnesinga og Tónlistarskóli Árnesinga. Þessa dagana er verið að ræða það að
Brunavarnir Árnesinga fari undir stjórn Héraðsnefndarinnar enda eru öll sveitarfélögin í
Árnessýslu nú orðin meðlimir í Brunavörnunum.
Uppsveitirnar, þ.e. Bláskógabyggð, Hrunamenn, Skeiða-og Gnúpverjahr.,
Grímsnes-og Grafningshreppur, Flóahreppur, Ölfushreppur og Hveragerði hófu rekstur
Velferðarþjónustu Árnesþings fyrir ári síðan, haustið 2011. Mikil sátt hefur verið um
þann rekstur og er komin árs reynsla. Reksturinn hefur gengið mjög vel og samstarfið er
gott.
Byggðaráð Bláskógabyggðar hélt fund með þjóðgarðsverði á Þingvöllum og
Vegagerðinni vegna bókunar sveitarstjórnar um takmarkanir á umferð um þjóðgarðinn á
Þingöllum. Skilningur var góður á milli aðila og er nú verið að vinna í því að endurskoða
þær þungatakmarkanir sem settar voru í Þjóðgarðinun, svo jafnræðis sé gætt.
Vígslubiskupinn í Skálholti, sr. Kristján Valur boðaði til íbúafundar um Skálholt í
byrjun nóvember. Ræddar voru framkomnar tillögur um byggingu miðaldarkirkju í
Skálholti, skipulagsmál og framtíðarskipan mála í Skálholti. Margt skemmtilegt og
fróðlegt kom fram ekki síst mikilvægi þess að samfélagið eigi hlutdeild í Skálholti svo að
tryggt sé að stuðningur við Skálholt sé hjá heimamönnum. Mikilvægt er að taka til
umfjöllunar framtíðarskipulag í Skálholti. Með því væri hægt að móta stefnu um staðinn
til langrar framtíðar.
Rúmir tveir mánuðir eru síðan leikskólinn á Laugarvatni var sameinaður
Grunnskólanum. Líklega hafa ýmsir árekstrar orðið í breytingarferlinu en mikilvægast er
að fólk sjái breytinguna sem hvatningu til að gera vel og taka á þeim málum sem upp
koma með jákvæðu og lausnamiðuðu hugarfari.
Í vor gaf Kvenfélag Laugdæla peninga til að styðja við útikennslu nemenda á
Laugarvatni og í nýju skipulagi er horft til skógarins sem enn frekara útivistarsvæðis og
skógræktin ætlar að gera þar aðstöðu fyrir fólk. Vinna við það hefur dregist vegna fjölda
verkefna en það hefur ekki hamlað því að skólinn er að helga sér svæði til að dvelja í og
nota við útikennslu. Gaman þegar fólk tekur málin í sínar hendur. Ég er sannfærð um að
skógræktin mun ekki liggja á liði sínu þegar niðurstaða er komin úr
hugmyndasamkeppninni þeirra.
Sveitarstjóri og forstöðumenn stofnana sveitarfélagsins eru að vinna í
fjárhagsáætlunum ársins 2013. Fyrri umræða sveitarstjórnar um fjárhagsáætlunina fór
fram þann 8. nóvember s.l. og seinni umræða verður í byrjun desember n.k.
Miklar framkvæmdir voru í Bláskógabyggð á liðnu sumri. Það er mjög
skemmtilegt en því miður dregur úr framkvæmdagetunni á næsta ári enda verða ekki
tekin frekari lán á í bili og svigrúm frá rekstri verður mjög lítið á árinu 2013. Það er enn
þröngt í búi en við kvörtum ekki, hér býr óhemju duglegt og jákvætt fólk og tækifærin
eru mörg.
Ritað í byrjun nóvember 2012
Drífa Kristjánsdóttir.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
Samskip teygjur.
ogog yoga

Hótel Gullfoss
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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
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fráfrá
Landflutningum
Kjalarvogi og
Kl
13:00
Flytjanda
Klettagörðum
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir
heitir nuddpottar.
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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
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netfang: fludaleid@simnet.is
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Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og
allt stoðkerfið.
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þín og 25.Bjarnabúð.
tækifæriskort
og margt
Leitast
verður
að hafa
sem mestAthugið
sjálfbæra,
safna saman
lækkað
verð!
Sími stöðvarinnar
er 480 5300
kenna þér
á hinvið
ýmsu
forrithátíðina
fleira.
Skráning í síma 861-7888
dagskráratriðum og kynna sameiginlega.
Vaktsími
í neyðartilvikum
er
Opið
allanhafa
ársins
hring
Júlíana
leiðbeinandi
í
Allir sem
áhuga
geta
tekiðMagnúsdóttir
þátt og komið með
hugmyndir.
(nema
lokað
10 mai-1
Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi samband
viðjúní)
Ásborgu asborg@ismennt.is
eða
892-8804
vegna
sauðburðar.
Steinu
steinkab@gmail.com
uppl í síma
845-5591
Betra að hringja á undan sér .

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Jólamarkaður.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja desember
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.

Tímapantanir í
síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

stór) endilega hafið samband við undirritaðar.

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

*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Jólamarkaður Kvenfélags Laugdæla verður laugardaginn 1. desember í
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Grunnskólanum Laugarvatni. Þeir sem vilja
álags.vera með söluborð (lítil eða

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

*Vöðvanudd

Elínborg s.486-1181/861-1781 holar@eyjar.is Guðný
486-1168/848-7758
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
ketilvellir@simnet.is og Ragnheiður 486-1189/864-4798
theodorv@simnet.is
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

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

Hestamenn
- Hrossaræktendur
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning
á kæli–
og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Athugið
Veiti alhliðaþjónustu fyrir
Uppsetningar
og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
hestamenn á svæðinu.
Næstu Bláskógafréttir koma út í
Örmerking hrossa
Nú
er ég flutt íog
Reykholt
og
desember.
Tamning
þjálfun
einfalt
að
fá
tíma.
Reiðkennsla (einkatímar)
EfJárningaþjónusta
þið viljið senda efni í
SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
Járningar
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.
Bláskógafréttir sendið það á
Járningakennsla
Tek að mér járningareða hafiðKipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
sigurros@blaskogabyggd.is
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar
í
samband
á skrifstofu
Nuddstofan
Valdimar
Andlitsbað
–Kristinsson
Húðhreinsun
síma 846-7048.
Heildrænt líferni
Bláskógabyggðar í síma 486-8808
Litun og Langabarði
plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting –6753
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í896
síma 861-7888
Sigurjón Sæland
*Gjafabréf

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
Staða leikskólastjóra í Undralandi á Flúðum
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Í
Hrunamannahreppi
er
staða
leiksskólastjóra
leikskólans
Undralands.
Einnig er hægt að hafalaus
fasta
mánuði
hjá þeim bændum
sem
það vilja.
Leikskólinn er staðsettur í þéttbýliskjarnanum á Flúðum.
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Óskað erBláskógabyggðar
eftir metnaðarfullum
og áhugasömum leiðtoga.
heimasíðu
http://www.blaskogabyggd.is/
Starfssvið
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans.
vinsamlegast látið vita.
Fagleg forysta og forysta í samstarfi milli starfsmanna og foreldra.
Stjórnun og ráðning starfsfólks.
Vinna að framvindu og þróun í starfi leikskólans.
Menntunar- og hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun ásamt framhaldsmenntun á sviði stjórnunar.
Reynsla af stjórnun leikskóla mjög æskileg.
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi ásamt skipulagshæfni.
Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Í leikskólanum Undralandi eru að jafnaði við nám 35-40 nemendur í þremur
deildum.
Sjá nánar á http://www.undraland.is.
Í Hrunamannahreppi búa um 780 íbúar og þar af býr um helmingur í þéttbýlinu á
Flúðum. Öflug atvinnustarfssemi er í sveitarfélaginu og blómlegt mannlíf.
Grunnskóli, sundlaug,Vinnustofan
bókasafn og önnur stoðþjónusta
er til staðar í þéttbýlinu á
Rósin
Flúðum.
Nudd
Stutt er í helstu ferðamannastaði og náttúruperlur á Suðurlandi.

Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga

stærðum ásamt
peysum.
buxur,
og KÍ
fyrir höndVélprjónaðar
Félags stjórnenda
Býðleikskóla.
upp
á nuddtíma
glervörur, kerti, sápur og margt fleira.

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember n.k. en upplýsingar
æskilegt er að starfsmaðurinn
geti
í símum 866-

hafið störf
um áramótin 2012/2013. Með umsókn skal fylgja starfsferilsskrá ásamt
Tek
pantanir.
kynningarbréfi þar sem tilgreindar eru ástæður umsóknar og
rökstuðningur fyrir
9981

Opið eftir samkomulagi
hæfni viðkomandi í starfið.
Frekari upplýsingar í

Hef lokið námskeiðum í

Umsóknum og fylgigögnum skal skilað á
símaskrifstofu
8659300
vöðvanuddi
Hrunamannahrepps, Akurgerði 6,klassísku
845 Flúðir eða
á netfangið
hruni@fludir.is

Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)

og svæðanuddi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón G. Valgeirsson, sveitarstjóri
Áslaug
Magnúsdóttir á Króki
í síma 480-6600 eða á netfangið
jon@fludir.is.

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

Bæjardyr nýtt á heimasíðu Bláskógabyggðar.
Með aðgang að Bæjardyrum á blaskogabyggd.is er verið að auka rafræna
stjórnsýslu hjá sveitarfélaginu. Markmiðið er fyrst og fremst bætt þjónusta við
íbúana með skilvirkari stjórnsýsluháttum.
Íbúar Bláskógabyggðar hafa aðgang að málum sínum hjá Bláskógabyggð.
Hægt er sjá yfirlit yfir greiðslustöðu hjá sveitarfélaginu og skoða stöðu mála.
Til að komast inná Bæjardyr er notaður veflykill ríkisskattstjóra sem er
svokallaður varanlegur aðalveflykill, þ.e. veflykill sem þú valdir á skattur.is
eða lykill sem ríkisskattstjóri hefur sent þér í heimabanka. Aðrir veflyklar, s.s.
óbreyttur framtalsveflykill, skilalykill fagaðila eða veflyklar fyrir staðgreiðslu
eða virðisauka, duga EKKI til auðkenningar hér.
Af öryggisástæðum eru viðskiptavinir hvattir til að skrá sig út af
Þjónustusvæði að notkun lokinni með því að smella á hnappinn ,,Útskráning''.
Hægt er að fara inná heimasíðu Bláskógabyggðar og smella á hnapp
merktan Bæjardyr eða slá inn slóðina sem kemur hér fyrir neðan.
https://www.island.is/audkenning/?id=blaskogabyggd.is

Sultukeppni
Sultukeppnin sem fór fram á Safnahelginni 2-4 nóvember sl fór vel fram.
Dómarar voru Hallgrímur Magnússon læknir, Ragnhildur Þórarinsdóttir
garðyrkjumeistari og Sölvi Hilmarsson matreiðslumeistari á Sólheimum.
Verðlaun fyrir bestu sultuna fékk Sigurlaug Jónsdóttir, fyrir hollustu sultuna Sigurjón
Sæland og fyrir nýstárlegustu sultuna Bergþór G. Úlfarsson.
Sigurlaugar sulta var úr berjum úr garðinum sólber, hindber, jarðarber og rifsber.
Sigurjóns var úr aðalbláberjum og Bergþórs var úr Stikilsberjum og rósanýpum
úr garðinum.
Sultukeppnin er árlegur viðburður og hefur fest sig í sessi á safnahelgi sl. 3 ár.
Einnig voru veitt verðlaun fyrir þátttöku í prjónagraff verkefninu sem byrjaði í mars
sl. þegar prjónað var utan um ljósastaurana í Reykholti.
Verðlaun fyrir frumlegasta graffið fékk Sigurlaug Jónsdóttir en hún prjónaði utan um
ljósastaurana sitt hvoru megin við húsið þeirra Hallgríms á Bjarkarbraut karl og konu
sem tákna þau hjónin hann með hlustunarpípuna hún með prjónana.
Sú langafkastamesta var svo hún Inga Ósk Jóhannsdóttir í Kistuholti en hún prjónaði
og heklaði utan um hvorki meira né minna 72 staura.

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

Café Mika sími 486-1110 og 896-6450

Frá Búnaðarfélagi

Sauðfjárbændur athugið

Til sölu er mynddiskur um mannlíf í
Biskupstungum tekin á
árunum 1985-1986,
Til sölu hjá Svavari Sveinssyni
Gilbrún, Dalbraut 1 Reykholti,
verð 2.500 kr
Sími 895-4430 of 486-8925.

Ullargámur verður staðsettur hjá
Flúðaleið, Smiðjustíg 10, Flúðum
Frá 20. Nóv. -20.des. 2012
Er með poka, endurgjaldslaust.

Flúðaleið.

Jarðarberjaland, Reykholti
Laugarvatn Fontana býður ykkur að njóta gufunnar í vetur á sérstökum
kjörum. Í desember eru til sölu einstaklingskort á 9.000 krónur og
fjölskyldukort á 20.000 krónur sem gilda út júní 2013. Sunnudaga á
aðventunni bjóðum við ykkur sérstaklega velkomin með heitu kakó og
smákökum.

ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI
FRÁ 1. APRIL TIL 1. NÓVEMBER 2013
VINSAMLEGAST HAFIÐ SAMBAND VIÐ ASTRID UM NÁNARI
UPPLYSINGAR Í SÍMA 847 6138

Fjölmennum á árlega kertafleytingu á Laugarvatni þann 1. desember og
eigum notalega stund saman.
Síminn okkar er sem áður 486 1400. Opið virka daga í vetur frá 13:00 til

Jólabasar 24. nóvember í Brautarholti á Skeiðum!
Árlegur jólabasar Kvenfélags Skeiðahrepps verður haldinn í Brautarholti,
Laugardaginn 24. nóvember n.k. klukkan 14:00. Byrjum basarinn með
söngatriðum úr sveitinni
Handverk, kökur og ýmislegt fleira verður til sölu ásamt veitingum og
jólakortum frá SSK.
Og ekki gleymum við tombólunni!
Svo minnum við kvenfélagskonur á
að koma með hluti daginn áður, verðum í Brautarholti milli 16:00-18:00
föstudaginn 23. nóvember. Einnig er hægt að koma hlutum til Jóhönnu
á Hlemmiskeiði og Unnar Lísu í Vorsabæ
Athugið að ekki er tekið við greiðslukortum.
Boðið er upp á sölubása fyrir handverksfólk. Þeir sem hafa áhuga hafi
samband
Við Sigríði Ósk í síma 8493828
Hlökkum til að sjá ykkur sem flest.

Kvenfélagskonur Skeiðahrepps.

Jólaævintýri Friðheima
8. desember
Skemmtileg jólaævintýrastund fyrir alla fjölskylduna
Kíkt í hesthúsið hjá jólasveininum
Þeir sem þora fá sér kakó hjá Grýlu útí skógi
Uppáhalds jólamatur Leppalúða snæddur inni í
gróðurhúsi !
Upplýsingar og pantanir í síma 897 1915 og 699 1915,
Athugið! takmarkaður fjöldi.
Jólasveinninn Friðheimum

Söluborð á jólamarkaði í Aratungu
Jólamarkaður Kvenfélags Biskupstungna verður laugardaginn 1.
desember í Aratungu. Þeir sem vilja vera með söluborð endilega
hafið samband við undirritaðar.
Lára s. 486-8979 og Bryndís s. 868-6026

Nú er komið að því !
HÆFILEIKAKEPPNI – FYRRI
FORKEPPNI
Borg í Grímsnesi, 24. nóvember 2012
Hvar liggja þínir hæfileikar?

Jólamarkaður í Aratungu

Fyrri forkeppnin verður í Félagsheimilinu Borg í Grímsnesi laugardaginn 24.
nóvember kl. 15-17.

Við viljum minna á að laugardaginn 1. desember verður haldinn jólamarkaður
á vegum Kvenfélags Biskupstungna í Aratungu. Markaðurinn verður opinn
milli klukkan 13 og 17 og þar verður hægt að versla handverk af ýmsum toga
og bakstur . Hin sívinsæla tombóla verður á sínum stað.
Veitingar verða seldar á staðnum. Við ætlum að hafa þetta svolítið jólalegt og
við mælum með því að þið lítið við, verslið ögn til jólanna eða einhvers
annars og spáið í spilin yfir kaffibolla með sveitungunum!
Sjáumst!
Kvenfélagið

Skráning stendur til 17. nóvember á upplit@upplit.is og í síma 898 1957.
Allir geta tekið þátt; ungir jafnt sem aldnir, skólar og vinnustaðir, einstaklingar
og hópar – jafnvel heilu fjölskyldurnar.
Fyrirhugaðar eru tvær til þrjár forkeppnir og að lokum úrslitakeppni, allar
haldnar í félagsheimilum í uppsveitunum.
Dómnefnd skipuð nokkrum valinkunnum einstaklingum velur bestu atriðin í
hverri forkeppni, sem síðan munu etja kappi í úrslitakeppninni.
Hámarkslengd atriða er 5 mínútur – en þau mega líka gjarnan vera styttri.

Velferðarþjónusta Árnesþings
í Laugarási hefur fengið nýtt símanúmer.
480-1180
Fax: 480-1181
Ný heimasíða er komin í loftið
www.laugaras.is

Frumleiki, skemmtun og sköpunargleði vega þungt þegar kemur að því að velja
atriði sem komast áfram í úrslitakeppnina.
Hæfileikakeppnin er haldin með styrk frá Menningarráði Suðurlands –
og sveitarfélögin í uppsveitunum styðja keppnina með því að leggja til
félagsheimilin fyrir keppnirnar.

