.

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

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

12. árgangur 9. tbl. október 2013.

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

Kæru sveitungar!
Björgunarsveit Biskupstungna langar að þakka ykkur stuðning við sveitina
gegnum árin.
Björgunarsveitin hefur sinnt mörgum verkefnum og útköllum síðastliðið ár.
Við komum einnig að ýmsum atburðum í sveitinni og starfrækjum gott
unglingastarf.
Núna í lok mánaðarins þann 31.október er komið að hinni árlegu sölu á
Neyðarkarlinum og treystum við á stuðning ykkar hérna í sveitinni. Við
munum ganga á milli húsa í Reykholti og Laugarási, en karlinn verður
einnig seldur í Bjarnabúð.
Rekstur Björgunarsveitar er alltaf erfiður og því ávallt velkomin allur sá
styrkur sem velunnarar okkar láta af hendi rakna.
Kveðjur,
Stjórn Björgunarsveitar Biskupstungna

Oddvitapistill 11. september - 7. október 2013.
Misskilnings gætti varðandi það hvort fréttabréfið kæmi út í vikunni
og varð hann til þess að tími til að skrifa þennan pistil er knappari en til stóð.
Ég vona að mér verði fyrirgefið það og lofa að bæta úr því, í næsta pistli,
sem gleymist núna.
Mikil virkni er í fundarhöldum í september og því hefur verið mikið að
gera á allskonar fundum í september og byrjun októbermánaðar.
Kjalvegur. Ferðaþjónustuaðilar hafa þrýst mjög á að lagfæringar
verði gerðar á Kjalvegi, hann byggður upp og gerður þannig að hann sé fær
á meðan veður leyfir. Í lok september voru Vegamálastjóri og
Umdæmisstjóri á Suðurlandi svo vænir að koma á fund oddvita og í
framhaldi af því fóru aðilar saman í vettvangsferð í Árbúðir. Vegurinn frá
Hvítárbrú hefur aldrei verið verri og var auðséð að það kom
vegagerðarmönnum á óvart hvað vegurinn var hroðalegur. Ekki er að efa að
skilningur er fyrir því að nauðsynlegt er að bæta veginn en þá er það bara
spurning hvernig verður hægt að fjármagna slíka framkvæmd en hún er ekki
á neinni áætlun því miður.
Skálholt og framtíðin deiliskipulag. Deiliskipulag er í vinnslu fyrir
Skálholtsjörðina. Áhugafólk um framtíð Skálholtsstaðar ætlar að hittast og
ræða um væntanlegt deiliskipulag og framtíðarsýn fyrir Skálholt.
Fundurinn verður í Skálholti þann 19. október n.k. kl. 13:00 og ber
yfirskriftina „Skálholt hvað ætlar þú að verða“?
Geysir hugmyndasamkeppni. Þá hefur hugmyndasamkeppnin loks
komist í auglýsingu og hvet ég alla sem áhuga hafa að ná sér í keppnisgögn
hjá Arkitektafélagi Íslands. Heimasíðan er: http://ai.is/ Vonast er til þess
að margir hafi áhuga á að keppa og skila tillögum sínum í byrjun næsta árs.
Fjármálaráðstefna sveitarfélaga, var haldin dagana 3. og 4. október
s.l. Sveitarstjórnarmenn mæta flestir á ráðstefnuna enda er hún fróðleg og
gagnleg og þar kemur fram hvernig ríkisvaldið vill standa að málum með
sveitarstjórnarmönnum. Fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar var lagt fram 2.
október. Athygli vakti að áætlanir og samningar sem gerðir hafa verið við
sveitarstjórnir svo sem vaxtasamningar, bygging verknámshúss við
Fjölbrautarskóla Suðurlands og fleira er allt slegið út af borðinu. Samningur
við Samband sunnlenskra sveitarfélaga um sóknaráætlun verður ekki
uppfylltur af hálfu stjórnvalda. Samningur um viðhald á Sjúkrahúsi
Suðurlands verður ekki heldur uppfylltur, samningur um fræðasetur á
Kirkjubæjarklaustri ekki efndur og peningar til Framkvæmdasjóðs
ferðamannastaða eru ekki heldur á fjárlögum. Því miður.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
Samskip teygjur.
ogog yoga
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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
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
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Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í október
Vinsamlegast látið vita á skrifstofu
sveitarfélagsins í síma 480-3000 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.

Ferðaþjónustuaðilar í Laugardalnum hafa verið duglegir að funda saman
undanfarið og naut ég þess að fá að sitja með þeim nýlega.Nuddstofan
Gaman að sjá og heyra
hvernig aðilar ætla að vinna saman og þannig munu þeirHeildrænt
örugglega styrkja
lífernihvern
annan og fá meiri viðskipti. Spennandi að sjá hvert
þessi
vinna
leiðir
Íþróttamiðstöðinni í fólk.
Reykholti
Nú verð ég að skila þessum pistli, prentun bíður og ég mun gera betur næst.
Þangað til óska ég öllum alls hins besta.
*Heildrænt nudd
Aratungu 8. október 2013
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Drífa Kristjánsdóttir.
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

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 10:00-18:00
Sunnudaga lokað
KV Starfsmenn.

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
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.
*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.

Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.
Sigurjón Sæland

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
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/
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast látið vita.

Skálholtsfélagið stendur fyrir málþinginu Skálholt -hvað ætlar þú
að verða? í Skálholti, laugardaginn 19. október frá kl. 13 til 16.
Framsöguerindi og pallborð. Enginn aðgangseyrir - Allir hjartanlega
velkomnir!

VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Héðigötu 1—3 sími: 533 2211. Mánudaga til

Nánar á https://www.facebook.com/Skalholtsfelagid

föstudaga kl. 12:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

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

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í nóvember 2013.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á sigurros@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Til sölu
þriggja sæta sófi með plussáklæði.
Uppl. Í síma 861-7888 Lúllý.

Sultukeppni
Hin árlega sultukeppni verður haldin um Safnahelgina
2. nóvember kl 15.
Keppt verður um bestu sultuna, hollustu sultuna og nýstárlegustu sultuna.
Vegleg verðlaun.
Tilkynnið þátttöku í Bjarkarhóli sími 587 6655
eða á garn@garn.is

Ný heimasíða
Búinn að opna Facebook síðu þar er
hægt að sjá sýnishorn af myndum frá
mér.
https://www.facebook.com/
saelandphoto
Eða þú slærð in "Sæland photo" í
Facebook leitarstrenginn
Netfang: ibbisaeli@gmail.com
Sími 863-5231
Ívar Sæland Ljósmyndanemi

Skila eða kaupa.

Eftirfarandi var bókað á 150. fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar sem var
haldin fimmtudaginn 12. september 2013, kl 15.15 í Aratungu.

Bjarkarhóll

Þið sem hafið að láni frá mér
FitPilatesbolta,
dýnur eða handlóð eruð vinsamlegast
beðin að skila þeim.
Þið sem viljið kaupa þessa hluti er
það velkomið.
65cm bolti á 6.000,-, 55cm bolti á
5.000,-, dýna á 7.000,og handlóðasettið á 1.800,-

Undirskriftalisti íbúa í Kistuholti og Miðholti, Reykholti; sláttur í
Opið alla daga
vikunnar
frá kl 12-18.
vesturhluta
Reykholts
með vegköntum m.m.
Lagður fram undirskriftalisti frá íbúum í Kistuholti og Miðholti, þar sem
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
farið er fram á aukinn slátt á opnum svæðum og óbyggðum lóðum í
Bómullargarn
, margir litir og gerðir.
hverfinu.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og felur Kristni J.
Sími 587 6655
Gíslasyni, sviðsstjóra Þjónustu- og framkvæmdasviðs, að koma með
River jet ertillögu
farin að
aðbreytingu
sigla. Pantanir
í síma
863 í4506
á afmörkun
svæða
Reykholti sem slegin eru
reglubundið á sumrin. Samið verði um viðbætur við verktaka fyrir næsta
Cafe Mikasumar.
opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á

Kærleikskveðja Júlíana

Borðapantanir í síma 486 1110.

eldofninum í byrjun júní.

Tónahátíð félagsheimilanna í Flóahreppi
Nú er komið að hinni árlegu Tónahátíð félagsheimilanna í Flóahreppi.
Félagsheimilin eru vel nýtt allan ársins hring s.s. fyrir ýmsar veislur,
ættarmót, íþróttaæfingar og fleira. Öll félagsheimilin eru vel útbúin til að
taka á móti stórum sem smáum hópum við ýmis tækifæri. Þetta árið
verður Tónahátíðin fjölbreytt og þess má geta að rekstrarstjórn fékk styrk
frá Menningarráði Suðurlands að upphæð kr. 300.000 vegna Tónahátíðar
2013.
Byrjað verður í Félagslundi þann 12. október. Þar mun tenórinn Gissur
Páll Gissurarson þenja raddböndin. Gissur Páll á langan feril að baki en
aðeins ellefu ára þreytti hann frumraun sína í titilhlutverkinu í
leiksýningunni um Oliver Twist. Í desember 2010 kom út fyrsta sólóplata
Gissurar Páls, Ideale, sem hefur verið mjög vel tekið. Árið 2006 tók Gissur
Páll þátt í tveimur alþjóðlegum söngvarakeppnum á Ítalíu og vann til
verðlauna í þeim báðum. Gissur Páll söng hlutverk Rodolfos í uppsetningu
Íslensku óperunnar á La Boheme í vor og var í kjölfarið tilfnefndur til
Grímunnar sem söngvari ársins. Gissur Páll hlaut íslensku tónlistarverðlaunin
árið 2012 sem klassíski söngvari ársins.
Næsti viðburður verður í Þjórsárveri 26. október en þá verður hið árlega
söngkvöld í umsjón Inga Heiðmars Jónssonar. Flest höfum við gaman af
því að hlusta á góðar sögur og í okkur öllum býr sagnamaður sem hefur
kannski ekki verið virkjaður. Frásagnahæfileikinn hefur svo sannarlega fengið
að blómstra hjá Ragnheiði Þóru Grímsdóttur, sagnaþulu frá Akranesi en
hún mun láta einhverjar sögur flakka. Þá mun Bakkatríóið stíga á stokk og
spila nokkur lög, en það eru ungar stúlkur frá Hvolsvelli sem spila á ýmis
hljóðfæri.
Þriðji og síðasti viðburðurinn að þessu sinni verður svo í Þingborg 2.
nóvember. Þar munu KK (Kristján Kristjánsson) og Maggi Eiríks verða
með tónleika. Þeir félagar hafa sungið og spilað saman í mörg ár með góðum
árangri.
Það verður enginn söngelsk sála svikin af ljúfri kvöldstund í
félagsskap þessara ástsælu listamanna.
Nú verða allir að taka þessi kvöld frá til að missa ekki af þessum frábæru
viðburðum.
Rekstrarstjórn félagsheimilanna

Félagsmiðstöð í Bláskógabyggð - laust starf
Stofna á félagsmiðstöð í Bláskógabyggð og er hér með auglýst eftir
áhugasömum einstaklingi til að halda utan um starfið. Félagsmiðstöðin verður
rekin í nánu samstarfi við félagsmiðstöðina á Borg en stefnt er á að starfað
verði á þessum stöðum tvö kvöld í mánuði yfir vetrartímann. Þá þarf einnig að
vinna í nánu samstarfi við þann aðila sem sér um nemendafélagið í
Bláskógaskóla. Sækja á um aðild að Samfés og þarf viðkomandi starfsmaður að
sjá um þau samskipti sem því fylgir. Félagsmiðstöðin verður starfrækt í
Bláskógaskóla. Laun eru skv. kjarasamningi Foss. Nánari upplýsingar veitir
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, í síma 480-3000 og valtyr@blaskogabyggd.is.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Bláskógabyggðar eigi síðar en mánudaginn
21. október nk.
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri.

Matarsmiðjupistill
Mikið er búið að vera að gera í matarsmiðjunni undanfarið og nokkrar nýjar vörur
eru að líta dagsins ljós. Þeirra helstar má nefna vítamín og „þynnku drykkinn“
B.OKAY sem nú er til sölu í flestum 10/11 verslunum og er væntanlegur á fleiri
staði, sem og heilsudrykkinn Íslandus sem meðal annars er unninn úr mysu og
mun verða seldur í heilsuvöruverslunum og sem „matar minjagripur“ í
ferðamannaverslunum. Á döfinni eru einnig nokkur spennandi verkefni, sem þó er
ekki tímabært að greina frá, en við minnum á að allir sem luma á spennandi
hugmyndum eru velkomnir að hafa samband við okkur og við skoðum hvernig
best er að útfæra þær. Minnum einnig á FB síðuna okkar: www.facebook.com/
Matarsmidjan
Hlökkum til að sjá ykkur,
Ingunn í matarsmiðjunni

