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
sturta
19/10-20/10: Gleðileg
12 spora hópur
jól oggerði,
gottheysala
nýtt ár.
Hesthús,
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
Hesthús,
heysala kl. 20:30 og
Í Reykholti
á túninu
Bjarnabúð.
25/10: Fermingarbörn
frá bakvið
Akranesi gerði,

Á

12. árgangur 11. tbl. desember 2013.

Opnunartími skrifstofu
Bláskógabyggðar um
hátíðarnar:

KJÖLUR

Aðfangadagur. LOKAÐ
23. desember LOKAÐ
27. desember 8.30 - 12.30
30. desember. 8.30 - 16.00
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 brennu
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar
undir
Símons Ívarssonar syngur
og
flugeldasýning
við vatnið
kl.stjórn
21:30
í messunni
Aðstaða fyrir 15
- 20 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 12. nóvember - 3. desember 2013.
Vinir Tungnarétta héldu sviðaveislu í Aratungu laugardagskvöldið 23.
nóvember. Brynjar Sigurðsson formaður félagsins sagði að hann teldi að
vinnuframlag sjálfboðaliða væri um 9 milljóna króna virði, ef allt væri reiknað.
Margir hafa lagt hönd á plóginn og er það sannarlega þakkarvert.
Ég held að ekki verði á neinn hallað þó ég nefni vinnuframlag Þorsteins
Þórarinssonar í Bisk-Verk. Hann, verktakinn sjálfur vann hörðum höndum og
lagði fram ómælda vinnu við nýbyggingu Tungnarétta, án þess að taka krónu
fyrir það. Mál manna er að enginn hafi verið eins öflugur og lagt eins mikið á
sig í vinnu og hann. Aðrir gerður mikið og ég vona sannarlega að Tungnavinir
hafi haldið bókhald yfir framlag hvers og eins svo að hægt sé að þakka þeim
sérstaklega. Þarna voru margir vélaverktakar, smiðir og bændur.
Ég tek hattinn ofan fyrir öllum þessum frábæru sjálfboðaliðum sem hafa
lagt svo mikið fram af tíma sínum og vinnu og óska þeim til hamingju með
árangur verka sinna um leið og ég þakka þeim fyrir þeirra góðu verk í þágu
samfélagsins.
Samband Garðyrkjubænda hélt aðalfund sinn og ráðstefnu föstudaginn
15. nóvember á Flúðum. Í framhaldi af því var árshátíð félagsins haldin. Ég
hlustaði á nokkur erindi á ráðstefnunni, sem voru öll mjög fróðleg og
skemmtileg. Ég þáði boð á árshátíðina um kvöldið sem var mjög flott.
Maturinn hjá Mika alveg frábær. Ég þakka fyrir mig og óska þess að garðyrkjan
haldi áfram að vaxa í samfélagi okkar. Hún er stóriðja okkar Uppsveitamanna.
Ég hlakka til áframhaldandi samstarfs við þá og stjórnvöld um varanlega lækkun
á orkuverði til ylræktenda. Samkeppnisstaða ylræktar verður að vera trygg til
framtíðar.
Haustfundur Landsvirkjunar: Ég tel það mjög mikilvægt að fylgjast
vel með þróun í orkumálum og mætti því á haustfund Landsvirkjunar í Hörpu
þann 13. nóvember s.l. Fundurinn var upplýsandi. Undirrituð veltir mjög fyrir
sér auðlindamálum í vatnsnotkun og á friðuðum svæðum. Ég tel rétt að
Íslendingar læri af Norðmönnum og að við horfum til reglna sem þeir hafa
varðandi tekjur sveitarfélaganna af orkuöflun og vernduðum svæðum. Í Norergi
fá sveitarfélögin mikinn arð af orkusölu, vatnsleigu og stóran hlut af tekjum af
friðuðum ferðamannasvæðum.

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
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Reykjavík
alla
virka
16 tveggja
manna
með
baði
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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.
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Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi samband
viðjúní)
Ásborgu asborg@ismennt.is eða
stofnunum
þegar þær hafa átt sér stað.Eldri númer eru enn tengd.
vegna
sauðburðar.
Steinu
steinkab@gmail.com
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
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í síma
845-5591
Betra að hringja á undan sér . Aratungu.

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.

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.

Stuðningsfulltúi
Bláskógaskóli Reykholti auglýsir eftir stuðningsfulltrúa í 50-60% starf
tímabundið, gott ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Hrund Harðardóttir skólastjóri s. 480 - 3020
hrund@blaskogaskoli.is

Nuddstofan
Aðalskipulag Bláskógabyggðar. Undirbúningurinn
hefur gengið
Heildrænt
líferni
mjög vel, haldnir hafa verið fimm fundir frá því í ágúst s.l. Nefndarmenn
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
hafa sjálfir farið yfir og tekið út það sem orðið er úrelt í aðalskipulagi
Þingvallasveitar, Laugardalshrepps og Biskupstungnahrepps
nú er verið að
*Heildræntog
nudd
-nær djúpt
til uppsafnaðra
tilfinninga
fá fagmann til verksins, en tilboð í vinnuna bárust
í lok
þessa mánaðar.
sem sest hafa í líkamann.
Skólaþjónusta: Séð er fyrir endann á mikilli og góðri samvinnu sem
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
hefur farið fram milli oddvita og sveitarstjóra
allra sveitarfélaganna í
álags.
Árnessýslu utan Árborgar við að koma á fót skólaþjónustu í stað
*Vöðvanudd
Skólaskrifstofu Suðurlands. Ákveðið hefur verið að samþætta
skóla-og
-fyrir líkamsræktarfólk.
velferðarþjónustu Árnesþings en að því standa öll sveitarfélögin
utan
Losar og mýkir vöðvana.
Árborgar. Samningstillögur liggja fyrir og sveitarstjórnir eru þessa dagana að
Viðbót við teygjurnar.
afgreiða málið hver fyrir sig. Auglýst var eftir starfsfólki og hafa margar
Sigurður Frímann Emilsson
góðar
umsóknir
borist og því verður úr vöndu að ráða að *Heilun
velja á milli hæfra
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
-gefur ró og jafnvægi.
einstaklinga.
Jafnar starsfemi og samvinnu
Árleg vinna er á fullu vegna
fjárhagsáætlunar
s: 692Fjárhagsáætlun:
4649
milli orkustöðvanna.
Netfang: laufhaga12@internet.is
Bláskógabyggðar
fyrir næsta ár. Allar stofnanir hafa unnið hörðum höndum
að því að ganga frá áætlunum sínum svo nú er allt að verða
komið í hús.
*Gjafabréf
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
og vandamönnum
dekur5. des.
Seinni
umræða og
umviðgerðir
áætluninaáverður
á næstaGefðu
fundivinum
sveitarstjórnar
þann
Uppsetningar
mjólkurtönkum.
nuddtíma.
n.k.
Staða sveitarfélagsins
hefur aldrei verið sterkari og ber að þakka öllum
Löggiltur
Rafvirkjameistari
þeim sem hafa hjálpað til við það. Samvinna sveitarstjórnar spilar þar stórt
hlutverk og sá andi sem við fáum að njóta hjá starfsfólki,
íbúum
og og
Nú er ég flutt
í Reykholt
einfalt vagninn
að fá tíma. í sömu
fyrirtækum í Bláskógabyggð. Allir standa saman og draga
VIOLA
SNYRTISTOFA
Járningaþjónusta
861-7888 Júlíana
Magnúsdóttir
átt. Það er ómetanlegt og gaman að fá að veraSími
í forsvari
fyrir og
vera stolt af
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
öllu hér í sveit. Ég vona að við berum gæfu til að standa þannig að málum
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek
aðokkur
mér járningar
áfram. Þá
eru
allir vegir færir.
Eftirfarandi meðferðir í boði:
Og nú upplýsingar
eru að komaí jól. Ég óska íbúum Bláskógabyggðar,
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
síma
846-7048.
Heildrænt
líferni
sumarhúsaeigendum og öllum gestum okkar gleðilegra
jóla
og–farsæls
nýs
Litun og plokkun
Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
árs. Hlakka til góðs samstarfs á árinu 2014.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón Sæland
2. desember 2013
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir í Drífa
síma 856-1599
Hlíf
Kristjánsdóttir

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Rúlluplast verður
tekið hjá þeim bændum
semog
viljaáramót
í október .Vinsamlegast
Afgreiðslutími
um jól
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins
í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
Bjarnabúð
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
Aðfangadagur
10-14
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Jóladagur
lokað
heimasíðu
Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Annar
jólum
lokað
Ef bændur
vilja fá ísenda
tilkynningu um komudaga
í tölvupósti
vinsamlegast látið vita. 10-14
Gamlársdagur

Nýársdagur
lokað
2.janúar
13-18
Gleðileg jól
Þökkum viðskiptin á liðnu ári

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 janúar 2014.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á sigurros@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Jólatrésskemmtun Aratungu
Hin árlega jólatrésskemmtun kvenfélagsins
verður haldin í Aratungu,
milli jóla og nýárs.
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári

Allir velkomnir,
ungir sem aldnir, ömmur og afar, frænkur og frændur.
Allir komi með smákökur eða annað góðgæti á hlaðborðið.
Sjáumst í jólastuði!
Skemmtunin verður nánar auglýst með dreifibréfi.

Jólaball og spilakvöld
Kvenfélags Laugdæla

Ný heimasíða

Bjarkarhóll
Jólaball Kvenfélags Laugdæla verður haldið laugardaginn 28.des.
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
kl.14:00 - 16:00 í Grunnskólanum Laugarvatni.
Aðgangur
Magnesium og kísil heilsudrykkir
í úrvaliókeypis.
í búðinni.

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

Bómullargarn , margir litir og gerðir.

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

Sama kvöld kl. 20:00 hefst svo hið sívinsæla spilakvöld
kvenfélagsins. Aðgangur 1200 kr. á mann.

Sími 587 6655

River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506

Kaffihlaðborð að hætti kvenfélagskvenna!
Tökum kort

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.

Ferðamálakveðja á aðventu.
Kæru ferðaþjónustuaðilar og Uppsveitamenn allir.
Hratt líður stund og ört vex ferðaþjónustan, sem er orðin ein aðalstoðin í
atvinnulífi landsmanna og ekki síst mikilvæg hér á fjölsóttasta
ferðamannasvæði landsins. Hér hafa orðið miklar breytingar vöxtur og þróun,
nýir aðilar koma inn á hverju ári með nýjar spennandi hugmyndir og þeir sem
fyrir eru þróa sífellt þjónustu sína, bæta við og breyta. Samvinna er góð og
unnið er markvisst að því að lengja ferðamannatímabilið, fá gesti til að fara
hægar yfir stoppa á fleiri stöðum njóta og eyða, því vissulega er arðsemin
mikilvæg.
Verið ævinlega dugleg að senda upplýsingar og láta vita af því sem þið eruð
að gera,
það á jafnt við fyrirtæki ,félög og aðra sem standa fyrir viðburðum eða bjóða
upp á þjónustu.
Minni enn og aftur á upplýsingavefinn okkar allra, snjallvefinn
www.sveitir.is
Og að sjálfsögðu eru Uppsveitirnar einnig á samfélagsmiðlunum
t.d. á Facebook „Uppsveitir South Iceland“ og „Upplit menningarklasi
Uppsveita Árnessýslu“
Viðburðir eru einnig stofnaðir á FB og dreift allt árið eftir því sem við á og
um er að vera. Ferðaþjónustuaðilum á svæðinu verður hóað saman snemma á
nýju
ári og horft fram á veginn.
.
Óska ykkur öllum friðsællar aðventu og gleðilegrar hátíðar.
Þakka ánægjulegt samstarf á árinu og hlakka til að vinna með ykkur öllum
að skemmtilegum og uppbyggilegum verkefnum á næsta ári 2014.
Ásborg Arnþórsdóttir
Ferðamálafulltrúi Uppsveita Árnessýslu
asborg@ismennt.is 8981957

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.

.
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

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.

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

Til sölu mynddiskur
Til sölu er mynddiskur með svipmyndum úr Biskupstungum tekin á
árunum 1951-1954,
Diskurinn er til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar í Aratungu,
verð 1.500 kr

Fjáröflun 9. Bekkjar Bláskógaskóla.
11 nemendur 9. bekkjar Bláskógaskóla stefna að því að fara að Laugum í
Sælingsdal eftir áramótin.
Ferðin tekur fimm daga og er nokkur kostnaður sem fylgir slíku ferðalagi.
Sú hugmynd kom upp að biðla til bænda, verktaka og annarra í
Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshreppi, hvort þeir þyrftu að láta
vinna eitthvað fyrir sig. Moka skít úr útihúsum, taka til og þrífa eða hvað
annað sem fólki dettur í hug, hópurinn er opinn fyrir (flest)öllu.
Endilega hafið samband við undirrituð ef þið þurfið að láta vinna eitthvað
fyrir ykkur og eruð tilbúin að styrkja 9. bekkinga í leiðinni.

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.

Hugrún s: 824-2706 - hugrungs@gmail.com
Jón Þormar s: 891-8892 - jonhul@simnet.is
Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

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

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

í Íþróttahúsinu í Reykholti.
Tímapantanir í síma: 892-5991
Íris
(best að hringja eftir 3.)

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

