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

Á

12. árgangur 1. tbl. janúar 2013.

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

Gleðilegt nýtt ár

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

Hóf til heiðurs íþróttafólki
Bláskógabyggðar
Laugardaginn 12. janúar n.k. verða þeir sem skarað hafa fram úr
á sviði íþrótta á liðnu ári heiðraðir. Einstaklingar sem urðu
íslandsmeistarar, bikarmeistarar eða voru valdir í landslið fá
viðurkenningu ásamt því að íþróttamaður ársins í
Bláskógabyggð verður útnefndur.
Hófið sem hefst kl 14:00 verður haldið í Aratungu og eru allir
hvattir til að koma og heiðra okkar frábæra íþróttafólk með
nærveru sinni og þiggja léttar kaffiveitingar.
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar

Oddvitapistill 5. des. 2012-7. jan. 2013.
Gleðilegt ár til íbúa Bláskógabyggðar og allra sem lesa þennan pistil, með
þakklæti fyrir nýliðið ár. Undanfarin ár hafa reynt á þolrif og þrautseigju allra.
Margir hafa verið mjög aðþrengdir fjárhagslega og jafnvel andlega en hafa, þrátt fyrir
það, lagt sitt af mörkum til að gera samfélag okkar og starfsumhverfi gott. Hjartans
þakkir til allra. Það skiptir mjög miklu að vinna saman að framgangi mála og
uppbyggingu samfélagsins og að þurfa ekki að kljást við neikvæðni og ósamlyndi.
Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir 2013 var samþykkt á fundi
sveitarstjórnar þann 6. des. og einnig þriggja ára fjárhagsáætlunin þ.e. 2014-2016.
Ég hvet lesendur pistils míns að skoða fundargerðir sveitarstjórnar enda eru þar
samþykktar gjaldskrár og fleira sem mikilvægt er að fólk afli sér upplýsinga um.
Slóðin af síðustu fundargerð er: http://www.blaskogabyggd.is/Stjornsysla/
Fundargerdir/?path=Controls/14&ID=420
Heilmikil umræða hefur átt sér stað í Biskupstungum um Tungnaréttir og
nærumhverfi þeirra en eigendur jarðarinnar hafa lagt fram deiliskipulag sem nú hefur
verið samþykkt. Ætlunin er að byggja veitingahús til móts við fossinn Faxa og þurfti
sú framkvæmd talsverða skoðun enda hafa margir lagt hönd á plóginn varðandi
endurbyggingu Tungnarétta og menn hafa álit á því hvað gert er í umhverfi
Tungnarétta. Niðurstaðan er vonandi öllum að skapi og verður, ef vel tekst til,
framtíðarprýði fyrir umhverfi Tungufljóts og Tungnaréttir.
Samningur hefur verið gerður milli Bláskógabyggðar og eigenda jarðarinnar
Heiði um Tungnaréttir og verður hann undirritaður á næstu dögum. Slíkur
samningur var ekki til enda hefur sveitarhöfðinginn, Þorsteinn á Vatnsleysu, á sínum
tíma, verið stoltur af því að hafa réttirnar í sínu landi og ekki talið þörf á neinum
samningum þar um. Ólafur Björnsson frá Úthlíð gerði samninginn sem nú liggur
fyrir og hann tók ekkert fyrir samningagerðina, sagði samninginn sitt framlag til
Tungnarétta og sveitarfélagsins. Við þökkum Ólafi og öllum þeim, sem hafa gefið
samfélaginu ómælda sjálfboðavinnu við uppbyggingu Tungnarétta, þeirra framlag.
Þann 20. desember veitti Umhverfisstofnun verðlaun í opinni
hugmyndasamkeppni um Gullfoss. Fimm hugmyndum var skilað inn og þrjár hlutu
verðlaun. Þetta voru afar skemmtilegar og flottar hugmyndir og nú er næsta skref að
vinna úr þeim og leggja inn tillögu um heildardeiliskipulag við Gullfoss og síðan þarf
Umhverfisstofnun að ná í fjármagn til að framkvæma þær tillögur sem ákveðið
verður að nota. Spennandi.
Byggingarfélag námsmanna seldi íbúðir sínar á Laugarvatni nýlega og er
ætlunin að nýta þær í útleigu fyrir ferðamenn. Það bætir því enn í flóru gististaða á
Laugarvatni.
Fyrir liggur umsókn sveitarfélagsins í Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða um
fjárveitingu til Geysissvæðisins til þess að hægt verði að halda opna og vonandi
alþjóðlega hugmyndasamkeppni um Geysissvæðið. Verið er að vinna í úthlutunum
styrkja og vonum við að Geysissvæðið njóti góðs af því, svo hraða megi vinnu við
hugmyndasamkeppni um sjálft hverasvæðið og umhverfi þess.
Ritað 7. janúar 2013
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
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daga: 7:00-9:00
17.30
mánudaga
miðvikudaga.
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Reykjavík
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Kl
13:00
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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
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lækkað
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Skráning
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allanhafa
ársins
hring
Júlíana
leiðbeinandi
í
Allir sem
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geta
tekiðMagnúsdóttir
þátt og komið með
hugmyndir.
(nema
lokað
10 mai-1
Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi samband
viðjúní)
Ásborgu asborg@ismennt.is eða
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
vegna
sauðburðar.
Steinu
steinkab@gmail.com
uppl í síma
845-5591
Aratungu.
Betra að hringja á undan sér .

Nuddstofan
Vinir Tungnarétta Heildrænt líferni
í Reykholti
AðalfundurÍþróttamiðstöðinni
2013

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í febrúar
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.

Aðalfundur Vina Tungnarétta verður haldinn í Skálanum
í Myrkholti
*Heildrænt
nudd
fimmtudaginn, 31. janúar 2013. Fundurinn hefst
kl.
20:30.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
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.

sem sest hafa í líkamann.
Dagskrá
Venjuleg aðalfundarstörf
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Farið verður yfir það sem búið er að framkvæma
álags. í réttunum
Verkefni ársins kynnt
Önnur mál
*Vöðvanudd

Allir velkomnir á fundinn
Stjórn Vina

-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
TungnaréttaViðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson
DVD frá Vinum Tungnarétta*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari

-gefur
ró oghann
jafnvægi.
Diskurinn er til sölu í Bjarnabúð, einnig er hægt að
panta
í síma
starsfemi
og samvinnu
895-9500 og vinirtungnaretta@gmail.com.Jafnar
Vinir
Tungnarétta.

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

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

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Járningaþjónusta

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
VIOLA
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
Kipptu út og geymduKóræfingar
nafnspjaldið hér fyrir neðan
Athugið
Tek að
mér járningar
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar í koma út í
Við minnum
á æfingar alla
Næstu Bláskógafréttir
Nuddstofan
Andlitsbað
–
Húðhreinsun
mánudaga
kl. 20:00
í Félagsheimili
febrúar
2013.
síma
846-7048.
Heildrænt líferni
Litun
og
plokkun
–
Handsnyrting
Hrunamanna.
Það
væri
gaman að
Ef þið viljið senda efni í
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
sjá nýjar
söngsystur,
sem og þær
Bláskógafréttir sendið það á
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón Sæland eða hafið
sem áður hafa verið með okkur.
sigurros@blaskogabyggd.is
Júlíana Magnúsdóttir
Endilega íkíkið
okkur Hlíf
samband á skrifstofu
Tímapantanir
síma á856-1599
Kvennakórinn Uppsveitasystur
Bláskógabyggðar í síma 486-8808

Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2013 – 2016 var tekin fyrir á 143. fundur
sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn fimmtudaginn 6. desember 2012, kl
15:15 í Aratungu og var eftirfarandi bókað.

Rúlluplast Trausta
Frá Hestamannafélaginu
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Rúlluplast verður tekið hjáAðalfundur
þeim bændumTrausta
sem vilja í október .Vinsamlegast

Vöruflutningar

Reykjavík—Árnessýsla

látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á

verður haldinn í Félagsheimilinu
Borg mánudaginn 28. janúar 2013 kl.
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði
20:30hjá þeim bændum sem það vilja.
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Dagskrá:
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Ef1.bændur
fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
Setningvilja
aðalfundar
vinsamlegast látið vita.

2. Fundarstjóri og fundarritari kosnir

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

3. Aðalfundarskýrsla 2012 lesin upp

ÁRNESSÝSLU.

4. Skýrsla stjórnar

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

5. Ársreikningar

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

6. Skýrslur nefnda

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

7. Kosning stjórnar og nefnda

856 1581 Stefán

8. Inntaka nýrra félaga
9. Önnur mál

Vinnustofan Rósin
Nudd

Saga Ungmennafélags Biskupstungna

Stjórnin.

Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum

Frá heilsugæslunni
í Vélprjónaðar buxur,
stærðum
ásamt peysum.
Býð upp á nuddtíma
Laugarási.
glervörur, kerti, sápur og margt fleira.

upplýsingar í símum 866-

Opið
frá kl 8:30 á morgnana
Tek
pantanir.
9981
til klsamkomulagi
16:30
Opið eftir
Getraunanúmer UMF. Bisk. er
Símatími frá
Hef lokið námskeiðum í
Frekari upplýsingar í
803
kl 9-9:30 og 13-13:30
síma 8659300
klassísku vöðvanuddi
Sími stöðvarinnar er 480 5300
Styðjum okkar félag þegar við
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
Vaktsími
í neyðartilvikum er
ogþátt
svæðanuddi.
tökum
í getraunum.
892-8804

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Nú er skrifum á sögu Ungmennafélags Biskupstungna lokið, uppsetning
bókarinnar fer af stað á næstu dögum. Jón M. Ívarsson sagnfræðingur hefur
tekið saman sögu ungmennafélagsins á litríkan og lifandi hátt og þar kennir
fjölmargra grasa. Sögunni er skipt í fjögur tímabil. Bókin verður um 250
blaðsíður í stóru broti og skreytt ótal myndum úr sögu félagsins. Fyrirhugað
er að bókin komi út á sumardaginn fyrsta 2013 á 105 ára afmæli félagsins.
Félagsmönnum, sveitungum og velunnurum gefst tækifæri til að eignast
þessa bók í sérstakri heiðursáskrift. Á næstunni verður heiðursáskriftin kynnt
sérstaklega með dreifibréfi og í héraðsfréttablöðum. Það er von okkar í
ritnefndinni að vel verði tekið í heiðursáskriftasöfnunina.
Ungmennafélag Biskupstungna

Þorrablót Þorrablót Þorrablót
Þorrablót Biskupstungnamanna verður haldið með
hefðbundnu sniði í Aratungu föstudaginn 25.janúar á sjálfan Bóndadaginn
Húsið opnar kl. 20.00 en blótið hefst kl.21.00.
Stuðhljómsveitin Strákarnir mínir sjá um að dansinn duni fram eftir nóttu.
Hægt verður að væta kverkarnar á barnum sem Vinir Tungnarétta sjá um.
Miðaverð. 3000.kr
Miðasala verður í Bjarnabúð þriðjudaginn 22.jan og miðvikudaginn 23.jan
milli kl:12.00-15.00.
Vinsamlegast athugið að ekki verður tekið við kortum, bara peningum
Aldurstakmark 18 ár.
Vinsamlegast athugið að ekki verður selt inná ballið eftir skemmtiatriðin.
Þorrablótsnefnd Haukadalssóknar.

Heil og sæl félagar í Ungmennafélagi Laugdæla og aðrir sem
stunda æfinar á vegum félagsins.
Með þessu bréfi kemur stundatafla íþróttahússins á Laugarvatni fyrir vorið
2013 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:
Leikskóli (árgangar 2007-2009): Íþróttaskóli (1x)
1.-2. bekkur: Frístundaskóli (mán, þri, mið), Íþróttaskóli (1x), fimleikar (1x)
og frjálsar (2x).
3. bekkur: Frístundaskóli (mán, þri, mið), fimleikar (1x), frjálsar (2x) og
knattspyrna (2x).
4.-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 5.b.+ í töflu), blak (2x – merkt
UMFL og ÍÞH í töflu), körfubolti (3-4x – merkt ÍÞH í töflu).
Einnig má ræða sérstaklega vilji einhver komast í íþróttagrein sem ekki er
tilgreind fyrir þeirra aldur (sarngrim@hi.is)
Æfingar UMFL eru öllum opnar, einnig utanfélagsmönnum. Æfingar
hefjast 9. janúar. Frístundaskóli hefst 7. janúar.

Verðskrá UMFL haustmisseri 2012
Leikskóli (árgangar 2007-2009) 5.000,- (Íþróttaskóli)
1.-10. bekkur
10.000,- (Frístundaskóli, Íþróttaskóli 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 færast út á sparkvöllinn við grunnskólann
þegar vorar.
16 ára og eldri geta stundað eina íþróttagrein fyrir kr.15.000,-, tvær fyrir
kr. 25.000,- og þrjár fyrir kr. 30.000,Fyrstu tvær og hálfa vikuna (til 24. jan.) 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).
Æfingagjöld UMFL verða rukkuð í gegnum heimabanka iðkenda/foreldra
iðkenda í febrúar nema annars sé óskað. Slíkar óskir skal senda á
petur@sudurland.is.

Með góðri íþróttakveðju,
stjórn UMFL

