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 10. tbl. nóvember 2013.

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

Oddvitapistill 8. október - 11. nóvember 2013.
Ráðstefnur og fundir hafa tekið mikinn tíma í októbermánuði. Í síðasta pistli
sagði ég frá Fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna sem haldin var í byrjun október.
Héraðsnefnd Árnesinga bs. hélt haustfund sinn á Hótel Geysi dagana 17. og
18. október. Það var afar ánægjulegt að taka á móti fulltrúunum á Geysi.
Héraðsnefndarfulltrúar voru yfir sig hrifnir af matnum á Hótel Geysi og allri aðstöðu.
Mér veittist sá heiður að fá að leiða aðila um sveitarfélagið og sýna og segja frá því
nýjasta sem gert hefur verið í ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. Ég hefði auðvitað getað
verið með nefndina í marga daga því af nógu er að taka. En tíminn var naumur því
ekki var hægt að fara á nema fáa staði. En ég gat sagt frá mörgu á leiðinni og lýst því
hve mikill dugnaður og kraftur er í sveitarfélaginu, hvert sem litið er.
Fundir með þingmönnum Suðurkjördæmis. Alþingismenn og ráðherrar
funduðu með sveitarstjórnum Uppsveitanna á Borg þann 23. okt. s.l. Fundurinn var
afar skemmtilegur enda sveitarfélögin öll mjög samstíga um áherslur á þeim
verkefnum sem mikilvægt er að þingmenn fái kynningu á og aðstoði við að koma
áfram. Mikil áhersla sveitarstjórnarmanna var lögð á betri fjarskipti. Einnig er
lögð þung áhersla á að haldið verði áfram með byggingu verknámshúss FSU enda
eiga sunnlensk sveitarfélög 150 milljónir í sjóði sem þau hafa lagt fyrir í verkefnið.
Lögð var áhersla á að Kjalvegur komist strax á framkvæmdaáætlun. Einnig að
Reykjavegur, Skeiða-og Hrunamannavegur og Einholtsvegur, EystriTunguvegur og aðrir malarvegir í Uppsveitunum verði byggðir upp og klæddir
bundnu slitlagi. Og síðast en ekki síst að verð á orku fyrir ylræktendur,
stórkaupendur, verði samkeppnishæf.
Fundur með fjárlaganefnd Alþingis. Undirrituð fór á fund fjárlaganefndar
Alþingis þann 1. nóvember s.l. ásamt oddvitum og sveitarstjórum, úr Grímsnes-og
Grafninshreppi, Hrunamannahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi. Við fengum langan
tíma og góðan fund, enda frá fimm sveitarfélögum. Við áréttuðum sömu verkefni og
og við gerðum með þingmönnunum, fjarskipti, samgöngur, Kjalveg og verknámshús
FSU og raforkuverð til garðyrkjubænda. Fram kom að öll sveitarfélögin á
Suðurlandi hafa lagt áherslu á að haldið verið áfram með byggingu verknámshúss
FSU.
Sunnlensk ferðaþjónusta. Ferðaþjónstuaðilar héldu stóra ráðstefnu á Hótel
Heklu daginn fyrir Sass þing og var hún mjög skemmtileg og fræðandi. Fólk kynnti
fyrir hvort öðru ný og spennandi verkefni. Niðurstaða þingsins var að samvinna
eykur hag allra. Mjög flott.
Sass þing. Samband sunnlenskra sveitarfélaga hélt ársþing sitt á Hótel Heklu
Sveitarfélögin 24. og 25. október. Mjög fínt þing.
Kjalvegur. Ég sagði frá því í síðasta pistli mínum að við hefðum farið í ferð í
Árbúðir með Vegamálastjórn og öðrum fulltrúum Vegagerðarinnar í lok september.
Í framhaldi af því fékk ég fund með ráðherrunum Hönnu Birnu, samgönguráðherra
og Ragnheiði Elínu, ferðamálaráðherra, og kynnti þeim Kjalveg og áherslur okkar
um uppbyggingu, en þær voru báðar á Sass þinginu. Kjalvegur er því kominn vel í
umræðuna og vonandi hefur það þau áhrif að hann kemst sem fyrst á áætlun.
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Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í desember
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.

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

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 10:00-18:00
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

Lionsfélagið Geysir hélt mjög skemmtilegan fund í Aratungu í byrjun
október um læsi og lestrarörðugleika barna og fullorðinna.Nuddstofan
Flutt voru góð erindi.
Gaman hefði verið að sjá fleiri foreldra enda var fundurinn
mjög skemmtilegur
Heildrænt
líferni og
fróðlegur. Lions er með átaksverkefni í lestri og
gaman
að
fá
að
njóta
þess. Mjög
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
flott framtak.
Sumarhúsafélög. Haldinn var fundur þann 10. október, með formönnum
*Heildrænt nudd
sumarhúsafélaga. Þetta var annar fundurinn á þessu ári. Fundurinn var góður, fólk
uppsafnaðra tilfinninga
skiptist á skoðunum. Ályktað var mikilvægi þess-nær
að djúpt
haldatilsamskonar
fundi a.m.k.
sem
sest
hafa í líkamann.
einu sinni á ári. Fundargerðin liggur fyrir og hefur verið samþykkt
af
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
fundarmönnum og sveitarstjórn.
álags.við að koma á fót sameiginlegri
Skólaþjónusta. Markviss vinna hefur verið
skólaþjónustu allra sveitarfélaga í Árnessýslu (utan Árborgar). Stefnt er að því að
koma skólaþjónustunni í nána samvinnu við félagsþjónustu *Vöðvanudd
þessara sveitarfélaga og
undir sömu stjórn. Gerður G. Óskarsdóttir fyrrverandi fræðslustjóri
-fyrir líkamsræktarfólk.
Reykjavíkurborgar tók að sér verkefnisstjórnina við undirbúning
breytinganna.
Losar og mýkir
vöðvana.
Tillögur hafa verið lagðar fram og koma til framkvæmda í byrjun árs 2014. Gerður
Viðbót við teygjurnar.
G. hefur unnið í nánu samstarfi við oddvita og sveitarstjóra allra sveitarfélaganna og
Sigurður Frímann Emilsson
skólastjórnendur.
Vélstjóri
Skálholt.
og rafvirkjameistari
Fundur var haldinn laugardaginn 19. október *Heilun
í Skálholti um framtíð
-gefur róláta
og jafnvægi.
staðarins. Fundurinn var mjög fjölmennur og augljóst að margir
sér annt um
Jafnar
starsfemi
og samvinnu að taka
Skálholt. Biskup sagði í lokaorðum ráðstefnunnar að nú
væri
það kirkjuþings
s:
692 4649
sínar ákvarðanir varðandi ferðaþjónustu og tilgátuhús. milli orkustöðvanna.
Netfang:
laufhaga12@internet.is
Geysir
hugmyndasamkeppni. Keppnin virðist hafa vakið athygli og
óvanalega margir hafa náð sér í keppnisgögn hjá Arkitektafélaginu.
Dómnefndin
*Gjafabréf
Allar
alhliða
viðgerðir,
þjónusta
og
uppsetning
á
kæli–
og
fékk fyrri fyrirspurnir keppenda í mánuðinum ogGefðu
hefurvinum
lagt og
fram
svörfrystikerfum.
sín. dekur
vandamönnum
Uppsetningar
og
viðgerðir
á
mjólkurtönkum.
Skilafrestur tillagna er 30. janúar 2014.
nuddtíma.
Löggiltur
Rafvirkjameistari
Aðalskipulagsvinna
Bláskógabyggð. Hafinn er undirbúningur að gerð
aðalskipulags Bláskógabyggðar. Þrjú aðalskipulög eru til í Bláskógabyggð, þ.e.
aðalskipulag Þingvallasveitar, aðalskipulag Biskupstungna og aðalskipulag
Nú erþessi
ég fluttaðalskipulög
í Reykholt og og
Laugardalshrepps. Mikilvægt er að uppfæra og samræma
einfalt
að
fá tíma.
hefur undirbúningshópurinn haldið fjóra vinnufundi frá því í ágúst s.l.
Mikilvægt er
VIOLA
SNYRTISTOFA
Járningaþjónusta
að íbúar og landeigendur viti af þessu svo þeir getiSími
komið
861-7888
á framfæri
Júlíana Magnúsdóttir
sínum tillögum
og áherslum. Á síðari stigum verður vinnan kynnt HÖGNASTÍG
og fólki gefið færi
að koma með
1, áFLÚÐUM.
tillögur sínar og athugasemdir.
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér sveitarstjórnar.
járningar
Fundargerðir
Að lokum leyfi ég mér að minna á að allar
Eftirfarandi meðferðir í boði:
fundargerðir sveitarstjórnar
heimasíðu
upplýsingar í Bláskógabyggðar eru birtar áNuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Bláskógabyggðar
http://www.blaskogabyggd.is daginn eftir fundi
sveitarstjórnar.
síma 846-7048.
Heildrænt líferni
Litun og plokkun
Handsnyrting
Allar fundargerðir nefnda eiga líka að vera á heimasíðunni.
Ég hvet–fólk
til að kynna
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
sér þær.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir
í síma 861-7888
Aratungu
11. nóvember 2013
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Drífa Kristjánsdóttir.
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn
dagskrá Skálholt
Fréttir af málþinginu
Skálholt
n -hvað ætlar þú að verða?
Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
Skálholtsfélagið stóð fyrir málþinginu Skálholt – hvað ætlar þú að
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
verða? laugard. 19. okt. sl. http://skalholt.is/?p=4383
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Málþingið var haldið til að
ræða framtíð Skálholts í víðu samhengi
Einnig er hægt
að hafa fasta
mánuði hjáÍ þeim
bændum
sem
það vilja.
minjaverndar,
ferðaþjónustu
og skipulags.
umræðunni
varð
hugmyndin
um mögulega
byggingu
miðaldakirkju/tilgátuhúss
nokkuð áberandiog
ogá
Komudagar
rúlluplastsbíls
verða auglýstir í Bláskógafréttum
sýndist sitt hverjum; hvort húsið ætti rétt á sér og einnig hugsanleg
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
staðsetning þess.
bændur
vilja
fá senda
tilkynningu
um komudaga
í tölvupósti
Um 80Ef
manns
sóttu
þingið.
Þar komu
fram mjög
mikilvægar
upplýsinar
vinsamlegast
látið vita. svo sem að ekki sé hægt
fagaðila bæði um fornleifavernd
og ferðaþjónustu,
að fara í byggingaframkvæmdir tilgátuhúss nema að undangenginni
forleifaskráningu, sem jafnframt er forsenda frekari skipulagsvinnu. Sú
vinna er öll eftir.
Framsöguerindi eru nú aðgengilgeg á www.skalholt.is/
skalholtsfelagid en matslýsing deiliskipulags Skálholtsjarðarinnar er að
finna á http://kort2.granni.is/granni/mal_skjol1/12089-Skalholt-dsk-skipmatslysing-2013%2007%20051.pdf og hægt að senda athugasemdir til
skipulagsfulltrúa á petur@sudurland.is fram til 30. október.
Skálholtsfélagið mun vinna áfram með þær hugmyndir og ábendingar sem
fram komu á málþinginu.

VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Héðigötu 1—3 sími: 533 2211. Mánudaga til
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 desember 2013.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á sigurros@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Þjóðbúninganámskeið
Bláskógabyggð
Áttu þjóðbúning sem þú vilt laga eða sauma þér nýjan upphlut eða peysuföt??
Ég er að kanna áhuga á að halda þjóðbúninganámskeið á Flúðum eftir áramót
á vegum Annríki – Þjóðbúningar og skart. Námskeiðið byggist upp á fjórum
helgum og er námskeiðsgjald kr. 115.000,Áhugasamir hafið samband í síma 893 6423 eða netfang:
ellajona@ellajona.net
Með von um góðar undirtektir Ella Jóna í Tungufelli

Leiguíbúð
Íbúðin að Kistuholti 3a í Reykholti er til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð sem
eldri borgarar hafa forgang á að leigja.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
kristinn@blaskogabyggd.is, merktar Kistuholt 3a Leiga
Upplýsingar gefur Kristinn í síma 860-4440.
Kristinn J. Gíslason, sviðsstjóri
Þjónustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar

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

Vantar húsnæði og húsbúnað.
Gullkistan, dvalarstaður fyrir
skapandi fólk, óskar eftir íbúð eða
húsi á leigu á Laugarvatni eða í
nágrenni frá 1. maí. Góðir leigjendur
og fyrirframgreiðsla.
Við biðjum einnig velviljaða
nágranna að kíkja í geymslur sínar
og ef þar finnast ónotaðir hlutir eins
og rúm, sófar, lampar, hillur,
kommóður, þvottavél og þurrkari má
hringja í okkur
í 8924410 eða 6990700 eða senda
tölvupóst. Við sækjum. Alda og
Kristveig

Bjarkarhóll
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
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.

Sviðaveisla
Vinir Tungnarétta boða alla þá sem komu að uppbyggingu Tungnarétta og alla
velunnara til mannfagnaðar í Aratungu laugardagskvöldið 23. nóv. n.k. til að fagna
verklokum. Boðið verður uppá svið með rófustöppu og kartöflumús en gestir þurfa að
taka með sér drykki. Húsið opnar kl. 20:00 en borðhald hefst svo kl. 20:30.
Réttarsöngur mun án efa hljóma um Aratungu því er gott að taka með söngvatn svo
réttarstemmingin verði ósvikin.
Þátttöku þarf að tilkynna til Vilborgar á netfangið: vinirtungnaretta@gmail.com eða í
síma 895-9500 fyrir fimmtudagskvöldið 21. nóv.
Með von um góða mætingu.
Stjórn Vina Tungnarétta.

Bingó
Kvenfélag Laugdæla heldur sitt árlega bingó laugardaginn, 23. nóvember í
Menntskólanum að Laugarvatni. Fjöldi glæsilegra vinninga verður í boði og
mun allur ágóði renna til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands.
Bingóið byrjar kl. 14.00 og allir eru hjartanlega velkomnir.

Jólatilboð
Bókin Ungmennafélag Biskupstungna – 100 ára saga verður á jólatilboði fram
að jólum. Bókin er til sölu í Bjarnabúð, Sunnlenska bókakaffinu og hjá stjórn
félagsins. Bókin er tilvalin gjöf í jólapakkann. Verð aðeins 6.950 kr.

.

.
.

Garðyrkjustöðin Friðheimar óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa í
gróðurhúsum þar sem ræktaðir eru tómatar og gúrkur.
Starfið felst í tínslu, pökkun, almennri umhirðu um plönturnar og
ýmislegt sem til fellur í ræktuninni.
Vinnutími er frá kl. 7 til 15. Um framtíðarstarf er að ræða og er laust
strax.
Friðheimar eru í Reykholti, Biskupstungum, Leitum að jákvæðu og
hressu fólki með framtíðarstarf í huga, (eitt ár hið minnsta)
Æskilegt er að viðkomandi sé samviskusamur, reglusamur og
stundvís og geti búið úti á landi. Lofað er góðum starfsanda þar sem
samvinna og jákvæðni eru í fyrirrúmi.
Áhugasömum er bent á að senda umsókn ásamt ferilskrá á
fridheimar@fridheimar.is

Jólaævintýri Friðheima verður þann 23. nóvember.
Skemmtileg jólaævintýrastund fyrir alla fjölskylduna: kíkt í hesthúsið
hjá jólasveininum, þeir sem þora fá sér kakó hjá Grýlu úti í skógi og
uppáhalds jólamatur Leppalúða snæddur inni í gróðurhúsi! Ævintýrið
hefst kl 16:00 og stendur til c.a. 19:00
Upplýsingar og pantanir í fridheimar@fridheimar.is

.
Friðheima - Gjafakörfur - tilvalin jólagjöf
Erum með tvær stærðir af gjafakörfum fyrir jólin.
Tökum á móti pöntunum á fridheimar@fridheimar.is
Minni karfan er með Grillsósu, Tómatahressi, gúrkusalsa
Piccolotómötum og Konfekttómötum, verð kr 3500
Stærri karfan er með Grillsósu, Tómatahressi, gúrkusalsa,
Tómatasultu, Pastasósu, Piccolotómötum, Plómutómötum og
Konfekttómötum, verð kr 5500

Listasmiðja fyrir börn
Frá Búnaðarfélagi
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 og 486-8925.

Thailand í janúar
Vegna forfalla eru
4 sæti laus
Nú er tækifærið
Upplýsingar á ferdin.is
og í síma 893-8808

Indverski listamaðurinn Baniprosonno dvelur á Gullkistunni í nóvember og
heldur listasmiðju fyrir börn sunnudaginn 24. nóvember. Nánari upplýsingar
á facebook síðu Gullkistunnar og í síma 892-4410.
Baniprosonno hefur áður dvalið hjá Gullkistunni til að vinna að list sinni og
haldið þar listasmiðjur fyrir börn. Þegar dvöl hans líkur að þessu sinni heldur
hann áleiðis til Mexíkó á vegum UNESCO til að hitta börnin þar.
Baniprosonno hefur mikla trú á gildi Gullkistunnar og hefur gefið henni safn
teikninga og málverka sem eru til sölu. Eiginkona Baniprosonno er Putul,
hún var áður barnaskólakennari en ferðast nú með manni sínum og er honum
til aðstoðar.

Hvolpa og grunnnámskeið
Grunnæfingar eru undirstaða alls sem kenna á hundinum og skipta máli
fyrir þig og hundinn þinn í framtíðinni.
Áhersluatriðin eru:
Taumganga
Ganga laus við hæl
Sitja
Liggja
Bíða
Innkall
Ef þetta er eitthvað sem hentar þér og þínum hundi þá er ég tilbúin að hjálpa
ykkur. Það er aldrei of seint að kenna hundi, tekur bara aðeins lengri tíma
með hækkandi aldri.
Ég er með góða aðstöðu og staðsett á Borg í Grímsnesi.
Nánari upplýsingar og skráning hjá Láru í síma 863 9582 og á
elin.lara.sig@gmail.com

T-listinn í Bláskógabyggð boðar til
opins fundar í Aratungu,
þriðjudagskvöldið 19. nóvember
kl. 20.30. Umræðuefni,
framboðsmál listans fyrir
sveitarstjórnarkosningarnar í vor.
Allir eru hjartanlega velkomnir.

ÞJÓFADALAFJÖLLIN
Enn eru til nokkur eintök af
myndinni.
Hún er til sölu í Bjarnabúð og hjá
Vilborgu Myrkholti s: 895-9500

Jólamarkaður Kvenfélags Biskupstungna
Kæra handverksfólk og aðrir sem vilja selja afurðir sínar.
Jólamarkaður Kvenfélags Biskupstungna verður haldinn í Aratungu
laugardaginn 23. nóv í Aratungu.
Markaðurinn mun verða opinn frá kl 13:00 til 17:0o. Við verðum
með kaffisölu og góða tónlist og jafnvel einhverjar uppákomur inni
líka.
Núna er um að gera að brýna prjónana eða heklunálina. Það væri mjög
gaman að fá sem fjölbreyttast framboð; jólaskraut, handverk,
skartgripi og jafnvel bækur, geisladiska, dvd eða falleg föt úr skápnum.
Þið sem viljið tryggja ykkur borð, eitt eða fleiri, hringið í
Agnesi Geirdal í 864-0923 eða Herdísi í Daltúni í síma 482
2008 eða 696 6764.
Einnig er hægt að senda póst á herdisfr@gmail.com eða
agnesg@simnet.is
Verð á borðum er hlægilega lágt eða kr 1500 á borðið. Inni í
því er aðgangur að posa ef á þarf að halda.
Kær kveðja frá jólamarkaðsnefndinni
Herdís og Agnes

NUDD

Bókasafnið í
Reykholtsskóla er opið
Opnunartímar eru á
þriðjudögum kl. 17-19.
Kíkið við og njótið
skemmtisagna, morða,
viðburðarríkra einstaklinga og
uppdiktaðra rugludalla.

Ertu með stífa og þreytta vöðva?
Bíð upp á vöðvaslakandi nudd
í Íþróttahúsinu í Reykholti.
Tímapantanir í síma: 892-5991
Íris
(best að hringja eftir 3.)

