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

13. árgangur 1. tbl. janúar 2014.

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

Hreinn Heiðar Jóhannsson hástökkvari og frjálsíþróttamaður frá
Laugardalshólum í Laugardal var valinn íþróttamaður ársins 2013 í
Bláskógabyggð.
Tilnefndir til íþróttamanns ársins voru: Hreinn Heiðar jóhannsson UMFL,
Smári Þorsteinsson UMFB, og Finnur Jóhannsson Hestamannafélag Logi.

Oddvitapistill í janúar 2014.
Gleðilegt ár, kæru íbúar og gestir í Bláskógabyggð og innilegar þakkir fyrir
árið 2013. Hér er í stórum dráttum yfirlit yfir árið 2013.
Félags- og mannlífið í sveitarfélaginu var mjög gott á síðastliðnu ári.
Sjálfboðastarf mjög mikið, margir lögðu hönd á plóginn við að byggja nýjar
Tungnaréttir og náðist að ljúka verkinu fyrir hefðbundar réttir í september 2013.
Ferðaþjónustuaðilar héldu áfram að byggja upp fyrirtæki sín á árinu margir
settu á fót ný verkefni og þjónustu. Umferð gesta um sveitarfélagið jókst stöðugt
og gestir hafa gaman af að fá að njóta íbúanna og sjá hvað þeir eru að fást við.
Ferðaþjónustan er orðin einn aðalatvinnuvegur í sveitarfélaginu og mikilvægt að
standa áfram vel að henni.
Samvinna sveitarfélaganna efldist enn á árinu 2013. Það er mjög
mikilvægt og gerir vægi sveitarfélaganna meira. Við úrsögn Árborgar úr
Skólaskrifstofu Suðurlands sameinuðust sveitarfélögin í Árnessýslu (utan
Árborgar) um að gera samning um Skóla- og félagsþjónustu Árnesþings og tók
hann gildi 1. janúar 2014.
Skipulagsembætti Uppsveitanna b.s. var stækkað og eflt á árinu 2013.
Ásahreppur kom inn í samstarfið og nú standa 6 sveitarfélög saman að rekstrinum.
Fjarskiptamál voru mjög í brennidepli á árinu og samstaða sveitarfélaganna
varð til þess að nú hafa sveitarfélögin verið saman í viðræðum við Mílu um hvernig
hægt sé að standa saman að því að koma fjarskiptum í nútímalegt horf og leggja
ljósleiðara um svæðið. Samlegðaráhrifin eru ótvíræð.
Gullfosssvæðið fór í deiliskipulagsferli og framkvæmdir áætlaðar heilmiklar.
Þegar deiliskipulagið hefur verið samþykkt mun hefjast enn meiri uppbygging, nýr
stigi áætlaður og ýmsar aðrar framkvæmdir sem auðvelda gestum umferð um
svæðið.
Rafveitufyrirtæki var stofnað á árinu 2013 með ylræktarbændum í
Bláskógabyggð og Hrunamannahreppi. Kostnaður vegna raflýsingar hjá
ylræktarfyrirtækjum er orðinn stæsti liður í framleiðslukostnaði og raforkuverðið
svo óhagstætt að það gerir framleiðsluna ekki samkeppnishæfa til framtíðar.
Kjalvegur. Lagfæring á honum er stórt mál hjá ferðaþjónustunni og hefur
verið settur mikill þrýstingur á árinu á Vegagerðina, vegamálastjóra og
samgönguráðherra um að taka þar á málum, laga og byggja upp 60-70 ára gamlan
slóða og gera að vegi.
Geysissvæðið hugmyndasamkeppni: Keppendur munu skila inn tillögum
sínum þann 30. janúar 2014 og dómnefnd ætlar að kynna niðurstöður sínar þann 6.
mars 2014. Væntingar eru um að hafin verði uppbygging á svæðinu sjálfu í
kjölfarið og vonandi kemur Framkvæmdasjóður ferðamannastaða myndarlega að
því verki.
Aðalskipulag Bláskógabyggðar. Hafin var vinna við aðalskipulagsgerð á
árinu. Búið er að ráða fagmann í verkið í fyrsta áfanga og er stefnt að því að ljúka
fyrsta áfanga vorið 2014.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
Samskip teygjur.
ogog yoga

Hótel Gullfoss
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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
Bjössi.
Símar
hjá bílstjórum:
Með von
um gott
samstarf
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími
og kostar
ekkert,
892-2370Pálmar
Flúðaleiðar
samt vita
af þér svo og
þaðBiskupstungur.
séStarfsfólk
til bolti fyrir
þig.
892-2371 láttu
-Grímsnes,
Laugardalur
892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
styrkir allan líkamann og
Með kveðju
gerir vöðvana langa og fallega.
Starfsfólk
Flúðaleiðar
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og
allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
StuðlarSveitarhátíð
að réttari og betri
líkamsstöðu..
2012.
Ný símanúmer
tekin í notkun hjáBiskupstungna
stofnunum Bláskógabyggðar
Minningarsjóður
.
ÓDÝR ELDIVIÐUR
til sölu
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
Minningarsjóðurinn
varjafnvel
stofnaður
1916
til að
minningar
fyrsta
formanni UMF.
sveitarhátíð í sumar og
geraárið
slíka
hátíð
árvissum
viðburði.
Blandaður
grisjunarviður
úr
Ný
símanúmer
voru
tekin
í
notkun
hjá
stofnunum
Bláskógabyggðar
þann
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
Til aðÞorfinni
þoka málinu
áleiðis og
koma
ídó
farveg
fundaði
lítill
hópur
og
tók
að
sér
að
Bisk.
Þórarinssyni
en
hann
ungur
maður
einungis
30
ára
gamall
úr
Tölvuviðgerðir
15.
ágúst
2013 en áfram
þau eru:
pokum.
koma
upplýsingum
til
fleiri
aðila
og
kanna
áhuga
á
þátttöku.
blóðeitrun. Sjóðnum var í upphafi ætlað að
styrkja efnalítil
ungmennihjá
til mennta.
upplýsingar
Bjarna
Spurt var: Á að ráðast í sveitarhátíð í sumarFrekari
og hafa dagskrá
í Aratungu/Reykholti/
Skrifstofa
Bláskógabyggðar
480-3000
Sveinssyni
í
síma
8935388.
Hlutverk
sjóðsins
hefur
breytst
en
fyrir
20
árum
síðan
var
gerð
tilraun
til
að
efla
Tek
að
mér
allar
almennar
Lopapeysur
víðar í sveitinni
? og aðrar
Fæst
einnig
í
Múrbúðinni
ádá.
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
getu.
hann
meðprjónavörur
sölu
minningarkorta.
hefur var
þettadagsetning
fallið í gleymskunnar
tölvuviðgerðir
og
vírushreinsun
Fundarmenn
voru
á þvíkerti,
að haldaUndanfarið
hátíð
og ákveðin
ogpakningum
heiti.
Fax
skrifstofu
Bláskógabyggðar
er
480-3001
Flúðum
og
í
minni
í
Áhrifin
koma mjög
fljótt(tilí ljós.
glervörur,skartgripir,
Nafnið
úrtillaga
tungunum“
dagsetning
25.Bjarnabúð.
ágúst
lengja sumarið).
Fram
er„Tvær
komin
að til
sjóðurinn
straum
aðaðkostnaði
við að setja upp
Get boðið
þér að
komaum
heim
þín og standi
tækifæriskort
og margt
Bláskógaskóli
480-3020
Leitast
verður
við
að hafa
sem mest
sjálfbæra,
saman
lækkað
verð!
útsýnisskífu
á Reykholtið,
útivistarfólki
og Athugið
skólafólki
tilsafna
fróðleiks
og yndis. Þeir
kenna þér
á hin
ýmsu
forrithátíðina
fleira.
Skráning í síma
861-7888
dagskráratriðum og kynna sameiginlega.
Leikskólinn
Álfaborg
480-3045
sem
og
leggja
fram
fjárhæðir
styrkja
þetta
verkefni.
Opið
allan
ársins
hring
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
í
Allirkaupa
sem
áhuga
hafa
geta
tekið
þátt munu
og komið
með
hugmyndir.
(nema
lokað
10 mai-1
júní)
Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi
samband
við
Ásborgu
asborg@ismennt.is
eða
Íþróttamiðstöðin Reykholti 480-3040
vegna
sauðburðar.
Steinu
steinkab@gmail.com
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
uppl
í síma
845-5591

Ásborg
480–3009
Betra ferðamálafulltrúi
að hringja á undan
sér .

Aratungu.

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

Íþróttamaður Bláskógabyggðar: Margt efnilegt og
ungt fólk kom saman
Nuddstofan
þann 12. janúar s.l. vegna kjörs á íþróttamanni ársins í Bláskógabyggð.
Þrír voru
Heildrænt líferni
tilnefndir: Smári Þorsteinsson Umf. Bisk. vegna afreka hans í Glímu, Finnur
í Reykholti
Jóhannesson Hestamannafélaginu Loga, vegnaÍþróttamiðstöðinni
afreka hans í hestaíþróttum
og Hreinn
Heiðar Jóhannesson UMFLvegna afreka hans í frjálsum íþróttum. Íþróttamaður
*Heildrænt
nudd
Bláskógabyggðar 2013 var kjörinn Hreinn Heiðar Jóhannesson
Ungmennafélagi
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Laugdæla.
sem sest hafa
í líkamann.
Þorrinn: Það er tilhlökkunarefni að við fáum fljótlega
að njóta
skemmtilegra
þorrablóta í Aratungu og á Laugarvatni þar sem heimatilbúið
skemmtiefni
er og
Losar um vöðvabólgu
vegna streitu
allsráðandi og gert grín að náunganum.
álags.
Ritað í des. 2013 og janúar 2014.
Drífa Kristjánsdóttir
*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Þorrablót
Torfastaðasóknar 2014
Sigurður Frímann
Emilsson

*Heilun
-gefur
ró og jafnvægi.
Taktu bóndadaginn frá því 24. janúar er dagur okkar Tungnamanna.
starsfemi
og samvinnu
Að venju verður blótið í Aratungu og opnar húsið Jafnar
kl. 19:30,
borðhald
hefst kl.
s:
692 4649
20:30 með óborganlegum heimagerðum skemmtiatriðum.
Að borðhaldi loknu
milli orkustöðvanna.

Vélstjóri og rafvirkjameistari

Netfang:
laufhaga12@internet.is
mun hljómsveitin
Íslands eina von leika fyrir dansi langt fram undir morgun.
*Gjafabréf

Allar
alhliða
viðgerðir,
þjónusta
og uppsetning
á kæli–
og frystikerfum.
Miðasala
verður
í Bjarnabúð
þriðjudaginn
21.
janúar
Gefðu
vinumog
og miðvikudaginn
vandamönnum dekur22.
Uppsetningar
og
viðgerðir
á
mjólkurtönkum.
janúar milli kl. 13.00-15.00.
nuddtíma.
Vinsamlegast
athugið að ekki er hægt að taka við kortum en Milla og Sylvía
Löggiltur Rafvirkjameistari
munu taka brosandi á móti ykkur í bankanum.

Núár,
er ég(árið
flutt ígildir)
Reykholt og
Miðaverð kr. 3.000. Aldurstakmark 18
einfalt að fá tíma.

SNYRTISTOFA
BendumJárningaþjónusta
á að hægt verður að væta kverkarnar
með
ísköldum
miði, skotum
SímiVIOLA
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

og gosi sem selt verður á fínu verði, það er loforð.
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

að er
mér
járningar
Af gefnuTek
tilefni
gestum
bent á að hafa með sér allan borðbúnað og kaffi. Í
Eftirfarandi meðferðir í boði:
Aratungu er upplýsingar
hægt að fá glös
í fyrir borðhald
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
síma 846-7048.
Heildrænt líferni
Nefndin
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Sigurjón Sæland

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Hvolpa og
grunnnámskeið
Rúlluplast
verður
tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á

Grunnæfingar eru undirstaða
alls sem kenna á hundinum og skipta máli
gudrunh@blaskogabyggd.is.
fyrir þig og hundinn þinn í framtíðinni.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
Áhersluatriðin eru:
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Taumganga
heimasíðu
Ganga laus
við hæl Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Sitja Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
Liggja
vinsamlegast látið vita.
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

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

A.T.H
Fer út til Danmerkur í áframhaldandi nám 23. mars, og verð út júní.
Ef þig vantar myndatöku þá er um að gera klára það sem fyrst.
Helgina 23. – 25. maí kem ég heim og verð með stúdents og
fermingarmyndatökur.
Endilega hafið samband við mig sem fyrst með myndatökur um þessa
helgi.
Sími: 863-5231
Netfang: ibbisaeli@gmail.com
Facebook: Sæland photo
Ívar Sæland

Kæru sveitungar

NUDD

Nú fer að líða að Þorrablóti og
enn vantar tvö flekaborð
Aratungu.
Endilega koma því til skila.

Ertu með stífa og þreytta vöðva?

Með bestu kveðju
Hafdís Húsvörður

Íris

Bíð upp á vöðvaslakandi nudd
í Íþróttahúsinu í Reykholti.
Tímapantanir í síma: 892-5991
(best að hringja eftir 3.)

Bjarkarhóll
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

Ný heimasíða

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Búinn
að opna Facebook
þargerðir.
er hægt að sjá sýnishorn af myndum frá mér.
Bómullargarn
, margir síðu
litir og

Sími 587 6655
https://www.facebook.com/saelandphoto
Eða
þú slærð
"Sæland
photo"
í Facebook
leitarstrenginn
River
jet er in
farin
að sigla.
Pantanir
í síma
863 4506
Netfang:
ibbisaeli@gmail.com
Cafe Mika
opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
Sími 863-5231

eldofninum í byrjun júní.

Ívar Sæland Ljósmyndanemi

Borðapantanir í síma 486 1110.

Þorrablót UMFL
Laugardaginn 8. febrúar 2014
í Íþróttahúsi HÍ á Laugarvatni.

Frá Hestamannafélaginu Trausta
Aðalfundur Trausta

Húsið opnar með fordrykk kl. 19.00
og borðhald hefst kl. 20.00

verður haldinn í Félagsheimilinu Borg

Svenni kokkur sér um ljúffengan þorramatseðil.

miðvikudaginn 22. janúar 2014 kl. 20:00

Heimamenn sjá um skemmtiatriðin.
Hljómsveitin Leynibandið leikur fyrir dansi.
Takið eigið söngvatn með.

Dagskrá:

Ath. að gólfið þolir ekki pinnahæla.

1. Setning aðalfundar

Bj.sveitin Ingunn býður heimakstur. Pantið far.

2. Fundarstjóri og fundarritari kosnir

Miðaverð kr. 7,000.-

3. Aðalfundarskýrsla 2013 lesin upp

Forsala aðgöngumiða í íþróttahúsinu þriðjudag og miðvikudag kl. 17-18.
Borðapantanir í síðasta lagi þriðjudaginn 4. Febrúar hjá;
Erlu 866-3679
Heiðu 893-1281
Kristrúnu 861-7488 / krista@hi.is

4. Skýrsla stjórnar
5. Ársreikningur
6. Skýrslur nefnda
7. Kosning stjórnar og nefnda

Hlökkum til að sjá ykkur
Skemmtinefndin.

8. Inntaka nýrra félaga

Bókasafnið í
Reykholtsskóla er opið

Nuddstofan Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni Reykholti

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

Heildræntnudd
Sogæðanudd með sérvöldum
ilmolíum
Júlíana Magnúsdóttir
861-7888

9. Önnur mál
Stjórnin.

Drög að viðburðadagatali í Uppsveitum Árnessýslu 2014
Mars-Apríl
Nýr viðburður/kynningarátak á Suðurlandsvísu með
vinnuheitið„Suðurlandsskjálftinn 2014“ 28.mars - 6.apríl. Uppsveitirnar eru
aðilar og öllum fyrirtækjum er frjálst að taka þátt.
Áhersla á mat og menningu. Alls kyns viðburðir, uppákomur og tilboð kynnt
sameiginlega.
Júní
Gullspretturinn árvisst hlaup í kringum Laugarvatn
Júlí
Skálholtshátíð 19.- 20. júlí
Sumartónleikar í Skálholti í júlí og byrjun ágúst.
Gullhringurinn hjólreiðakeppni 17. 7 Þingvellir 19. 7 Laugarvatn
Bylgjulestin/Tjúllum og tjei á Flúðum ódagsett
Ágúst
Traktorstorfæra og Furðubátakeppni á Flúðum 2.8 -3.8
Grímsævintýri á Borg 9.8
„Tvær úr Tungunum „ Biskupstungum sveitahátíð 16.8
September
Uppskeruhátíð á Flúðum og nágrenni 6.9
Uppsveitahringurinn hlaupið og hjólað 6.9
Nóvember
Safnahelgi á Suðurlandi fyrstu helgi í nóvember árlega
Á sumrin er skipulögð dagskrá á ýmsum stöðum:
Í Þingvallaþjóðgarði fræðslugöngur www.thingvellir.is
Á Sólheimum Grímsnesi Menningarveisla www.solheimar.is
Í Skálholti Sumartónleikar www.sumartonleikar.is
Menningarklasinn Upplit stendur fyrir viðburðum www.upplit.is
Gullkistan , dvalarstaður fyrir skapandi fólk www.gullkistan.is
Í Hrunamannahreppi eru skipulagðar gönguferðir www.fludir.is
Auk þess brydda ferðaþjónustuaðilar upp á ýmsum viðburðum allt árið.
Upplýsingar um allt sem er á döfinni er sett inn á www.sveitir.is jafnóðum og
upplýsingar berast. Allar upplýsingar vel þegnar, góðar kveðjur
asborg@ismennt.is 480 3009 og 8981957

