Björgunarsveit Biskupstungna
minnir á sína árlegu flugeldasölu
milli jóla og nýárs.
Október
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir
Einnig munmeð
berast
auglýsing í lok árs
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
varðandi sölustað og opnunartíma.
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.til
Æfingabúðir
Hvetjum
sveitunga
að styðja við bakið á sínu fólki.
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
Ágætu íbúar og gestir Bláskógabyggðar
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Vatnssalerni
og
19/10-20/10: 12
spora hópurjól og gott sturta
Gleðileg
nýtt ár.
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
Áramótabrennur
verða
á
eftirtöldum
stöðum
í
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
sveitarfélaginu.
21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
manns
Í Laugarási
við
Höfðaveginn
kl.2520:30.
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
heysala
Í Reykholti
á túninu
bakviðgerði,
Bjarnabúð.
kl. 20:30 og
25/10: Fermingarbörn
frá Hesthús,
Akranesi

Á

11. árgangur 11. tbl. desember 2012.

Opnunartími skrifstofu
Bláskógabyggðar um
hátíðarnar:

KJÖLUR

Aðfangadagur. LOKAÐ
27. desember 8,30 - 16.00
28. desember. 8,30 - 12.30
Gamlársdagur. LOKAÐ

NINGASTAÐIR

26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið
flugeldasýningu
kl. 21:00
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin Ingunn með
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
brennu www.gljasteinn.is
í messunni
og flugeldasýningu
viðfyrir
vatnið
21:30
Aðstaða
15
- 20kl.
manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

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

Gleðileg jól

Jólakveðja
Óskum íbúum Bláskógabyggðar
og öllum viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla.
Með ósk um gott og farsælt nýtt ár.
Þökkum liðið ár.
Sveitarstjórn og starfsfólk

Oddvitapistill 13. nóvember – 4. des. 2012.
Verkefni mánaðarins hafa verið hefðbundin, allar deildir eru að vinna að
fjárhagsáætlun fyrir næsta ár 2013 og seinni umræða um hana fer fram á fundi
sveitarstjórnar þann 6. desember.
Ég fæ að njóta þess, árlega, að sitja stjórnarfund Minningarsjóðs
Biskupstungna. Sjóðurinn er orðinn barn síns tíma hann var stofnaður árið 1916
til minningar um Þorfinn Þórarinsson. Sr. Guðmundur Óli ritaði eftirfarandi orð í
Litla-Bergþór árið 1993:
„Þorfinnur á Spóastöðum var fyrstur manna kjörinn til formennsku í
ungmennafélaginu, en hann varð skammlífur mjög, lézt úr blóðeitrun 19. ágúst
sumarið 1914, aðeins þrítugur. Sjóður þessi skyldi vera til styrktar efnalitlum
ungmennum, sem hug hefðu á skólanámi.“ Sjóðurinn átti m.a. að styrkja
eftirfarandi:
A) Til fegrunar og umhirðu á kirkjugörðum í Skálholtsprestakalli.
B) Til aðfegra og prýða umhverfi barnaskólans í Reykholti og
félagsheimilisins sama staðar. Skal fé þessu fyrst og fremst varið til kaupa
trjáplantna, gróðursetningar þeirra og allrar umhirðu á áðumefndum stöðum,
eftir því semfé sjóðsins hrekkur til, en eigi til girðinga um nefnda reiti eða viðhald
þeirra,nema nauðsynlegt þyki einhverra ástæðna vegna.
C) Til hjálpar heimilum eða einstaklingum í sveitinni, sem verða fyrir
sérstöku áfalli og ekki fæst bætt samkvæmt gildandi félagsmálalöggjöf.
Á síðasta stjórnarfundi Minningarsjóðs Biskupstungna kom fram hugmynd
um að minna betur á sjóðinn, kynna minningarkort sem eru seld í Bjarnabúð og á
skrifstofu Bláskógabyggðar. Jafnframt var rætt að stefnt skyldi að því að
Minningarsjóðurinn legði fjármagn í að koma upp útsýnisskífu í Reykholti. Ég
hvet fólk til að kaupa minningarkortin ef það vill senda fólki samúðarkveðju og
styrkja þannig sjóðinn.
Atvinnumálanefnd Bláskógabyggðar hefur hvatt til þess að lóðir sem til eru
á Laugarvatni, í Reykholti og í Laugarási verði auglýstar og geri ég það hér með.
Heilmikið er til af skipulögðum lóðum undir íbúðarhús, garðyrkjubýli og
þjónustulóðir t.d. undir hótel eða aðra þjónustustarfsemi. Allar upplýsingar um
lóðir eru fyrir hendi á skrifstofu Bláskógabyggðar og bjóðum við fólki að leita
upplýsinga þar.
IPA umsókn um styrk. Alþingi samþykkti í sumar að heimila Íslendingum
að sækja um styrki frá Evrópusambandinu og voru styrkveitingar auglýstar í
byrjun september. Ýmsa langar að njóta þessara styrkja, en þeir eru m.a. til
uppbyggingar, styrkingar og eflingar á atvinnu á landsbyggðinni. Ásborg,
ferðamálafulltrúi Uppsveitanna hefur lagt nótt við dag í að sækja um IPA styrk
fyrir Uppsveitirnar allar. Þetta hefur verið mjög mikil vinna hjá henni og fleira
góðu fólki. Nú hefur umsókninni verið skilað inn. Uppsveitirnar eru í samstarfi
um umsóknina auk margra samstarfsaðila t.d. Íþróttafræðasetrið á Laugarvatni,
Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, Fornleifanefnd, Samtök um söguferðaþjónustu,
Upplit og svo koma inn hin ýmsu fyrirtæki, ef styrkur fæst. Ég tek hattinn ofan
fyrir Ásborgu, án hennar værum við miklu fátækari.

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.
ÓDÝR
til ísölu
FráELDIVIÐUR
heilsugæslunni
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
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frá áklþátttöku.
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og hafa dagskrá
Aratungu/Reykholti/
tilí klísíma
16:308935388.
Sveinssyni
Tek
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mér
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Lopapeysur
víðar í sveitinni
? og aðrar
Fæst einnig
ígetu.
Múrbúðinni
Hveraðoghalda
einnhátíð
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samkvæmt
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tölvuviðgerðir
og
Fundarmenn voru vírushreinsun
á þvíkerti,
og ákveðin
varog
dagsetning
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Flúðum
í
minni
pakningum í
Áhrifin
koma mjögágúst
fljótt
ljós.
glervörur,skartgripir,
kl
og sumarið).
13-13:30
Nafnið
„Tvær
úr tungunum“
dagsetning
(tilí9-9:30
að lengja
Get boðið
þér að
koma heim til
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
Aðventan er hafin og undirbúningur jólanna.
Jólin eru mörgum
mikil
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í 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.
Opnunartími um jól og áramót.
22. des 14:00-18:00
23. til 26. des LOKAÐ
27. des 14:00-22:00

28. des LOKAÐ
29. des 14:00-18:00
30. des til 1. jan
LOKAÐ
2. jan verður aftur venjuleg opnun
Íþróttamiðstöðin í Reykholti óskar öllum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

gleði en öðrum eru þau erfið. Þannig er allt okkar líf, gleði og sorg eru
nudd
systur, án sorgarinnar yrði gleðin ekki eins dýrmæt. *Heildrænt
Ég óska öllum
djúpt
til uppsafnaðra
tilfinninga
gleðilegrar aðventu og jóla og þakka fyrir að-nær
fá að
búa
hér í Bláskógabyggð,
sest hafa í líkamann.
í samfélagi manna sem sýna hvert öðru virðingu ogsemsamhug.
Vonandi
berum við gæfu til að halda þannig áfram, styðja
annaðvegna
og gleðjast
Losar hvert
um vöðvabólgu
streitu og
með þeim sem eru að vinna sigra. Margir eru
að gera mjög spennandi hluti,
álags.
byggja upp fyrirtæki sem fá hvatningarverðlaun af ýmsu tagi. Aðrir eru að
vinna sína námssigra, margir eru stofna nýjar fjölskyldur
eignast yndisleg
*Vöðvanudd
börn. Allir eru að leggja sitt af mörkum og fyrir það
ber
að
þakka. Guð gefi
-fyrir líkamsræktarfólk.
íbúum Bláskógabyggðar gleðilegt nýtt ár með þakklæti
fyrir
árið
2012.
Losar og
mýkir
vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

Ritað 4. desember 2012
Drífa
*HeilunKristjánsdóttir.

-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
janúar 2013.
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

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

Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá
Skálholtn
Jólatrésskemmtun
Aratungu
Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
Hin árlega jólatrésskemmtun
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins
í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
gudrunh@blaskogabyggd.is.
verður haldin í Aratungu,
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
Milli jóla og nýárs.
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
heimasíðu Bláskógabyggðar
http://www.blaskogabyggd.is/
Allir velkomnir,
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
ungir sem aldnir, ömmur og afar, frænkur og frændur.
vinsamlegast látið vita.

Vöruflutningar

Reykjavík—Árnessýsla

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf

Allir komi með smákökur eða annað góðgæti á hlaðborðið.

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

Sjáumst í jólastuði!

ÁRNESSÝSLU.

Skemmtunin verður nánar auglýst með dreifibréfi.

Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til
föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.

Skálholtssókn

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
856 1581 Stefán

Jólaball og spilakvöld
Vinnustofan
Rósin Laugdæla
Kvenfélags
Nudd
Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum

Jólaball Kvenfélags Laugdæla verður haldið föstudaginn 28.des.

stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar
buxur,
Býð Laugarvatni.
upp
á nuddtíma
kl.14:00 - 16:00 í Grunnskólanum
glervörur, kerti, sápur
og
margt
fleira.
Aðgangur ókeypis.
Tek pantanir.

upplýsingar í símum 866-

ÁSBÚÐIN Á FLÚÐUM
SMIÐJUSTÍG 6A – SÍMI 486-1866
OPIÐ VIRKA DAGA
LAUGARDAGA

9-18
11-14

LAUGARDAGINN 15. DESEMBER
VERÐUR OPIÐ FRÁ KL. 11-18.
FÖSTUDAGINN 21. DESEMBER
VERÐUR OPIÐ FRÁ KL. 9-12.

9981
kvöld
kl. 20:00 hefst svo hið sívinsæla
spilakvöld
Opið Sama
eftir
samkomulagi
kvenfélagsins.íAðgangur 1000
kr. á mann.
Hef lokið
námskeiðum í
Frekari upplýsingar

MÁNUDAGINN 24. DESEMBER LOKAÐ.

síma 8659300
klassísku vöðvanuddi
Kaffihlaðborð að hætti kvenfélagskvenna!

MÁNUDAGINN 31. DESEMBER LOKAÐ

Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
Tökum kort

og svæðanuddi.

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

ÓSKUM VIÐSKIPTAVINUM GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLDAR Á NÝJU
ÁRI.

Afgreiðslutími um jól og áramót
Bjarnabúð
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári

Aðfangadagur
10-14
Jóladagur
lokað
Annar í jólum
lokað
Gamlársdagur
10-14
Nýársdagur
lokað
2.janúar
13-18
Gleðileg jól
Þökkum viðskiptin á liðnu ári

Kæru sveitungar og nærsveitamenn !

Flúðaleið flutningar ehf vantar
Jólin eru komin í galleríið á Laugarvatni.
meiraprófsbílstjóra.
Opið Laugardaga
og Sunnudaga frá kl. 13-17 eða samkomulagi i síma 8470805
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
Full búð af frábærri jólavöru

Café Mika sími 486-1110 og 896-6450

Jólastemming við arineld

Kaffi, kakó og vöfflur

Tungurnar kalla
Ljósmyndasýningu með verkum mínum má sjá veggjum Bjarkarhóls
og innan um súkkulaðimolana hans Mika.
Vantar þig fallegan jólapakka, hvernig væri að gefa sýnishorn af
Tungunum
Ívar Sæland ljósmyndanemi
ibbisaeli@gmail.com
Sími: 863-5231

Frá Búnaðarfélagi

Sauðfjárbændur athugið

Mynddiskur um mannlíf í
Biskupstungum tekin á
árunum 1985-1986.
Er 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
UPPLÝSINGAR 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
21:00 en um helgar 11:00 til 21:00.

Afsláttur af strætókortum til nemenda sem eiga lögheimili í
Bláskógabyggð en stunda fullt nám á framhaldsskóla- eða
háskólastigi á höfuðborgarsvæðinu.

Jólaævintýri Friðheima
8. desember
Skemmtileg jólaævintýrastund fyrir alla fjölskylduna
Kíkt í hesthúsið hjá jólasveininum

Byggðaráð Bláskógabyggðar tók fyrir á fundi sínum þann 30. ágúst 2012 erindi
varðandi afslátt af strætókortum og var eftirfarandi bókað .
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita
nemendum sem eiga lögheimili í Bláskógabyggð, en stunda fullt nám
á framhaldsskóla- eða háskólastigi á höfuðborgarsvæðinu, 15% afslátt
af 3 og 9 mánaða persónubundnum íbúakortum gegn framvísun gilds
skólaskírteinis og kvittunar fyrir kaupum á umræddu korti.
Þessi afgreiðsla byggðaráðs var síðan staðfest af sveitarstjórn
Bláskógabyggðar þann 6. september 2012

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

Kvenfélag Biskupstungna
Kæru sveitungar og aðrir velunnarar.
Sendum ykkur öllum hugheilar óskir um gleðileg jól, gott og gæfuríkt komandi ár.
Hjartans þakkir fyrir stuðninginn á liðnum árum.

Ungmennafélag Biskupstungna
Ungmennafélag Biskupstungna óskar félagsmönnum sínum og íbúum
Bláskógabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Um leið þökkum við
fyrir árið sem er að líða.

Minningarsjóður Biskupstungna.
Minningarsjóðurinn var stofnaður árið 1916 til minningar fyrsta formanni
UMF. Bisk. Þorfinni Þórarinssyni en hann dó ungur maður einungis 30 ára
gamall úr blóðeitrun. Sjóðnum var í upphafi ætlað að styrkja efnalitil
ungmenni til mennta. Hlutverk sjóðsins hefur breytst en fyrir 20 árum síðan
var gerð tilraun til að efla hann með sölu minningarkorta. Undanfarið hefur
þetta fallið í gleymskunnar dá.
Fram er komin tillaga um að sjóðurinn standi straum að kostnaði við að setja
upp útsýnisskífu á Reykholtið, útivistarfólki og skólafólki til fróðleiks og
yndis. Þeir sem kaupa og leggja fram fjárhæðir munu styrkja þetta verkefni.

Minningarkort eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu
Bláskógabyggðar í Aratungu.

Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

Hestamannafélagið Logi
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á nju ári.
Þökkum stuðning og gott samstarf á liðnu ári.

Bláskógaveita
Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

