.
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

KJÖLUR

12. árgangur 5. tbl. maí 2013.

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

.

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

Saga Ungmennafélags Biskupstungna kom út sumardaginn fyrsta á 105 ára
afmælisdegi félagsins. Útgáfuhóf var í Aratungu þar sem haldið var uppá
þessi merku tímamót í sögu félagsins. Bókin sem heitir „Ungmennafélag
Biskupstungna – 100 ára saga“ er í brotinu A4 og er 303 blaðsíður að lengd.
Bókin er myndskreytt með 528 myndum. Saga félagsins er samofin sögu
Biskupstungna og koma fram í bókinni margar og fróðlegar frásagnir um
samfélagið í Tungunum síðustu 100 árin.
Hægt er að kaupa bókina í Sunnlenska bókakaffinu og í Bjarnabúð í
Reykholti.

Oddvitapistill 10. apríl-12. maí 2013.
Ársreikningar Bláskógabyggðar: Sveitarstjórn hefur tekið fyrir og
afgreitt ársreikninga Bláskógabyggðar fyrir árið 2012. Staða Bláskógabyggðar
er sú besta síðan að Valtýr sveitarstjóri kom til starfa, eins og fram kom á
íbúafundi á fræðslumiðstöðinni á Hakinu á Þingvöllum þann 16. apríl s.l. en þá
fór sveitarstjóri yfir reikningana og bar saman reikninga allra ára frá 2008. Góð
niðurstaða ársreikninganna er árangur mikillar samvinnu allra aðila, stjórnenda
stofnana, starfsfólks og sveitarstjórnar. Þannig höfum við borið gæfu til að
standa saman og vinna í þágu sveitarfélagsins. Það er mikils virði og lykilatriði
til að ná árangri. Kærar þakkir fyrir það.
Skólamál: Formaður fræðslunefndarinnar, Bryndís Böðvarsdóttir fór yfir
innleiðingu nýrrar námsskrár á íbúafundinum. Hún gerði efninu mjög
skemmtileg skil. Mikil og skemmtileg umræða varð um fyrirlestur Bryndísar.
Kennarinn í mér vaknar alltaf og verður spenntur þegar skólinn er til
umfjöllunar enda eru fá mál meira virði en menntun barnananna og
framtíðarsýn.
Vígðalaug: Framkvæmdasjóður ferðamannastaða hefur veitt
Minjastofnun Íslands kr.4 milljónir í styrk til lagfæringar á Vígðulaug og verður
gaman þegar varanlegum lagfæringum á lauginni lýkur í sumar.
Espiflöt: Mikil hátíð, með miklu fjölmenni var þann 1. maí á Espiflöt
vegna 65 ára afmælis garðyrkjustöðvarinnar. Heillaóskir til þeirra til langrar
framtíðar.
Skólaskrifstofa Suðurlands: Vinna vegna framtíðar skólaskrifstofunnar
hefur ekki gengið eins hratt og vonir stóðu til, en áætlaðir eru fundir með
forstjóra og skólastjórum og leikskólastjórum fyrir Hvítasunnu svo hægt verði
að gera tillögur til framtíðar.
Hugmyndasamkeppnin um Geysissvæðið: Nú er vinna dómnefndar á
lokastigi og stefnt er að því að auglýsa hugmyndasamkeppnina á næstu dögum.
Þá fá keppendur fjóra mánuði til að vinna tillögur sínar og skilin eru áætluð
þann 20. september n.k. Þá tekur dómnefndin við metur tillögurnar og ætlar að
skila niðurstöðum sínum í byrjun nóvember.
Íþróttakennaramenntun á Laugarvatni 80 ára. Þann 26. Maí verður
haldin hátíð á Laugarvatni vegna þess að 80 ár eru liðin síðan
íþróttakennaramenntun hófst á Laugarvatni.
Tónlistarskóli Árnesinga hélt Vínarbrauðstónleika sína hér í Aratungu
þann 12. maí. Undirrituð naut þess að fá að vera kynnir á tónleikunum og voru
þeir alveg einstakir. Nemendur á öllum aldri komu fram með kennurum sínum
og foreldrum og og einnig voru gestir úr Allegro Suzukitónlistarskólanum.
Þvílík veisla.
Aratungu 13. maí 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
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
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þaðBiskupstungur.
séStarfsfólk
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forrithátíðina
fleira.
Skráning í síma
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dagskráratriðum og kynna sameiginlega.
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og
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styrkja
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Júlíana
Magnúsdóttir
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Allirkaupa
sem
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hafa
geta
tekið
þátt munu
og komið
með
hugmyndir.
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lokað
10 mai-1
Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi samband
viðjúní)
Ásborgu asborg@ismennt.is eða
vegna
sauðburðar.
Steinu
steinkab@gmail.com
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
uppl
í síma
845-5591
Betra að hringja á undan sér . Aratungu.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

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

Nuddstofan
bylgjupappi
Heildrænt líferni
Reykholti
Tímapantanir í
síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Reykholti auglýsir lausar kennarastöður
skólaárið 2013-2014
álags.
helstu kennslugreinar eru:

Grunnskólakennarar og leikskólakennarar
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.

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

Bláskógaskóli

Umsjónarkennsla í 4.-5. bekk
*Vöðvanudd
Sérkennsla
-fyrir líkamsræktarfólk.
Enskukennsla
Losar
og mýkir vöðvana.
Umsjón með skólabókasafni (safnkennsla).
viðíteygjurnar.
Í skólanum eru um 140 nemendur þar afViðbót
um 90
Reykholti.

Sigurður Frímann Emilsson

*Heilunvið
Einnig eru lausar tvær stöður leikskólakennara
Vélstjóri og rafvirkjameistari
-gefur
og jafnvægi.
leikskóladeild Bláskógaskóla á Laugarvatni fráró13.
ágúst 2013.
Jafnar
starsfemi og samvinnu
Á
leikskólanum
eru
um
20
börn.
s: 692 4649
milli orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is
Bláskógaskóli er í Bláskógabyggð með tvær starfsstöðvar, á Laugarvatni
*Gjafabréf
og íog
Reykholti.
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta
uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur

Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Nánari upplýsingar veitir Hrundnuddtíma.
Harðardóttir skólastjóri
Löggiltur Rafvirkjameistari
hrund@blaskogaskoli.is s 4868830/4861224
Umsóknarfrestur er til þriðjudagsins 21. maí 2013

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 geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
Athugið Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar í
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
síma 846-7048.
Næstu Bláskógafréttir koma út íHeildrænt
júní 2013.
líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir
sendið það
á
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
Fótsnyrting
–
Vaxmeðferðir.
sigurros@blaskogabyggd.is
á skrifstofu
Bláskógabyggðar
Tímapantanir
í síma 861-7888
Sigurjón Sæland eða hafið samband
í síma 486-8808Júlíana 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
Bláskógabyggð
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
Komudagar rúlluplastsbíls
verða auglýstir í Bláskógafréttum
og á
Vinnuskóli Bláskógabyggðar
2013
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
Lágmarksaldur er 18 ár. Starfstími
er frá 3. júní til 31. júlí. Starfssvæðið er
vinsamlegast látið vita.

annarsvegar á Laugarvatni og í Reykholti. Umsækjendur þurfa að hafa bíl til
umráða. Umsóknarfrestur er til og með 24. maí n.k. og skulu umsóknir
berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
kristinn@blaskogabyggd.is, merktar Vinnuskóli Bláskógabyggðar.
Upplýsingar gefur Kristinn í síma 860-4440.

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.

Þjónustu- og framkvæmdasvið

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

Bláskógabyggðar

856 1581 Stefán

Vinnustofan Rósin
Nudd

Frá heilsugæslunni
í
Lopapeysur,
prjónavesti,
ullarsokkar í öllum
Laugarási.

stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar
buxur,
Býð upp
á nuddtíma
glervörur,
kerti,
sápur og margt fleira.
Opið frá kl 8:30
á morgnana
upplýsingar í símum 866til kl 16:30
Getraunanúmer UMF. Bisk. er
Tek pantanir.
9981
Símatími
frá
803
Opið eftir
samkomulagi
kl 9-9:30 og 13-13:30
Hef lokið
í
Styðjum
okkarnámskeiðum
félag þegar við
Frekari upplýsingar í
Sími stöðvarinnar er 480 5300
tökum
þátt ívöðvanuddi
getraunum.
síma
8659300
klassísku
Vaktsími
í neyðartilvikum er
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
892-8804
og svæðanuddi.

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Félagsmiðstöðin Zero
Starfsmann vantar í 60% starf til að hafa umsjón með starfsemi
Félagsmiðstöðvarinnar Zero á Flúðum. Félagsmiðstöðin er rekin
í samvinnu Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps.
Laun eru skv. kjarasamningum Félags opinberra starfsmanna.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 15. ágúst nk.
Allar nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri Hrunamannahrepps í
síma 480 6600 eða jon@fludir.is.
Umsóknum skal skila á
skrifstofu Hrunamannahrepps í síðasta lagi 31. maí n.k.

Gleðilegt sumar kæru sveitungar.
Er ekki rétt að fara að huga að vetrinum? Við erum farnir að gera það og erum
komnir með fyrstu Thailandsferðir vetrarins inn á heimasíðurnar okkar,
ferdin.is og icethai.is.
Athugið takmarkað sætaframboð.

GRÓÐRARSTÖÐIN
GERÐI

Vantar þig ljósmyndara?
Bjarkarhóll

Nú styttist í sumarið!
Fastur opnunartími verður frá 15. júní til
15. ágúst.
kl.11-18 mán-lau.
kl.11-16 sun

Tek að mér fermingar stúdents og brúðkaups
myndatökur

Verðum með úrval sumarblóma til sölu.
Erum með yfir 50 tegundir af
trjám og blómstrandi runnum.

Sími: 863-5231
netfang: ibbisaeli@gmail.com

Einnig verða hinar sívinsælu gulrætur
í sölubás fyrir utan ásamt ýmsu fleiru
og fer úrvalið eftir framboði hverju sinni
Hnúðkál og jarðarber meðal annars.
Upplýsingar hjá Ellisif í síma 865-4393 .

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Sími 587 6655
River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506

Ívar Sæland ljósmyndanemi

Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
eldofninum í byrjun júní.
Borðapantanir í síma 486 1110.

Bæjardyr breyting á heimasíðu Bláskógabyggðar.
Það hefur orðið breyting á bæjardyrum á heimasíðu sveitarfélagsins. Þegar
farið er þar inn þarf að panta aðgangslykil svokallaðan íslykil sem sendur er í
heimabanka viðkomandi til að fá aðgang að Bæjardyrum þ.e. ekki lengur
hægt að nota rsk lykilinn.
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.
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://innskraning.island.is//?id=blaskogabyggd.is

Vantar þig skipulag á eitt og annað?
Ég er góður skipuleggjari og tek að mér að skipuleggja fyrir fólk allt sem
nöfnum tjáir að nefna. S.s: Fjármálin, baðherbergisskápinn, ættarmótið,
geymsluna, fataskápinn, pappírana, ljósmyndirnar o.fl. Verð
samkomulagsatriði.
Svava í Höfða
sími 892 1106

