Úrslit úr Geysissamkeppni
Úrslit í hugmyndasamkeppni um skipulag og hönnun Geysissvæðisins í Haukadal liggja nú
fyrir. Alls bárust 14 tillögur og var dómnefnd samhljóma þegar koma að því að velja
vinningstillöguna.
Tillaga Landsmótunar sf. hlaut fyrstu verðlaun en hópinn skipa Einar E. Sæmundsen,
landslagsarkitekt FÍLA, Guðrún Ragna Yngvarsdóttir, arkitekt, Jóhann Sindri Pétursson

Október

meistaranemi
í landslagsarkitektúr,
K. Ólafsdóttir,
FÍLA og Yngvi Þór
01/10-02/10:
Tónskólinn.Lilja
Námskeið:
Þrösturlandslagsarkitekt
Eiríksson
Loftsson landslagsarkitekt
FÍLA í samstarfi
við Argos arkitekta, Grétar Markússon arkitekt
06/10: Skálholtsskórinn
með æfingabúðir

13. árgangur 3. tbl. mars 2014.

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

FAÍ, Stefán Örn
Stefánsson
arkitekt FAÍ og Einar
ÁsgeirPrestur
E. Sæmundsen
landslagsarkitekt
07/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
sr. Egill Hallgrímsson
FÍLA. Ráðgjöf
veitti Gagarín
ehf., margmiðlunarstofa.
10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
Önnur verðlaun
hlaut Arkiteó:
Magdalena
Sigurðardóttir
arkitekt, Hulda Sigmarsdóttir
10/10-14/10:
ZEN-hópur
með námskeið
í Skálholtsbúðum
arkitekt og Einar
ÓlafssonVox
arkitekt
FAÍ.Æfingabúðir
13/10-14/10:
Femine.
Þriðju verðlaun
13/10:
hlutu
Evrópskur
Arkís arkitektar
samstarfhópur
ehf. Birgir
í öldrunarmálum
Teitsson arkitekt FAÍ og Sara Axelsdóttir

14/10: Messa
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.Ólafsson
Prestur sr.
Egill Hallgrímsson.
arkitekt en ráðgjafar
við tillögugerð
voru þeir Hermann
landslagsarkitekt
FÍLA og
Voxlýsingahönnuður
Femine syngur í messunni
Guðjón L. Sigurðsson
PLDA.

KJÖLUR

15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
vel þær forsendur sem lagt var upp með. Lega stíganna er raunhæf og til þess fallinn að
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
mynda gott flæði. Upplifunarstígum og útsýnispöllum er vel fyrirkomið. Sjónlínum er haldið
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
hreinum og er aðgangur opnaður að fleiri hverum.“
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Vonir standa til þess að verðlaunaðar hugmyndir
verði
nýttar
Vatnssalerni
og
sturtaí áframhaldandi vinnu við gerð
19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús,
heysala
heildarskipulags fyrir svæðið og að hefja
megi gerði,
uppbyggingu
á svæðinu á grundvelli þeirrar
19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
vinnu.
ÁRBÚÐIR
20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
og góð aðstaða
til Bláskógabyggð styrk til þess að efna til
Framkvæmdasjóður
ferðamannastaða
veitti
20/10-21/10:
Fermingarbörn
matseldar
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
samkeppninnar
sem
var haldinn
í samvinnu við
21.10:
Messa
í Skálholtsdómkirkju
kl.landeigendur
11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Geysissvæðisins.
Samkeppnin
fór
fram
í
samvinnu
við Arkitektafélag Íslands.
21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Formaður dómnefndar
var Halldóra
arkitekt
aðstoðarforstjóri
Vatnssalerni
ogog
sturta
24/10: Fermingarbörn
fráVífilsdóttir
Akranesi
Hesthús,
gerði,
heysala
Framkvæmdasýslu
ríkisins. Aðrir frá
í dómnefnd
25/10: Fermingarbörn
Akranesi voru Birgir Þröstur Jóhannsson arkitekt FAÍ,
Í áliti dómnefndar um vinningstillögu segir „að heildarlausn er vel útfærð
SVARTÁRBOTNAR
og að tillagan leysi

Á

NINGASTAÐIR

PéturUpplýsingar
Ingi Haraldsson
skipulagsfulltrúi,
Bláskógabyggðar, Sigurður Másson fulltrúi
26/10-28/10:
Kyrrðardagar -fulltrúi
Systrasamfélagið
í símum:

FREMSTAVER

Landeigendafélags
Geysis
ehf
og 3571
UllaMosfellsbæjar.
Rolfsigne Pedersen
landslagsarkitekt
FÍLA. Drífa
26/10-28/10:
Kammerkór
Æfingabúðir
í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895
9500
/ 867

Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Kristjánsdóttir
28/10:
oddviti
Messa
Bláskógabyggðar
í Skálholtsdómkirkju
var ritari
kl.dómnefndar.
11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson

Heimasíða: www.gljasteinn.is
í messunni
Nú stendur yfir sýning á tillögum
samkeppninnar
á Geysi
en tillögurnar verða einnig sýndar
Aðstaða
fyrir 15
- 20
manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
og heysala
í Reykjavík um eða eftir páskaHestagerði
og í tengslum
við sýningu þar verður haldinn rýnifundur á
Vatnssalerni
vegum AÍ. Frétt tekin af heimasíðu AÍ.
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir ístjórn
Símons Ívarssonar syngur
Sýning á öllum innsendum
tillögum
er nú á Geysi
Haukadal.

Leikskólinn Álfaborg á tónleikum

Oddvitapistill 11. febrúar - 10. mars 2014.
Skýrsla ferðamálafulltrúa. Oddvitar Uppsveitanna hittast árlega með
Ásborgu ferðamálafulltrúanum okkar frábæra og við fáum skýrslu hennar. Í
þetta sinni hittumst við í Skálholti og þar tók á móti okkur Kristján Valur
vígslubiskup og kynnti oddvitunum stöðu mála. Í framhaldi af því var
kirkjuráði sent bréf oddvitanna þar sem fram komu áhyggjur af stöðunni í
Skálholti og framtíð staðarins.
Hugmyndasamkeppni Geysissvæðisins. Mikil vinna var hjá dómnefnd
við meta og dæma vinningstillögurnar. Þær voru settar upp í Hafnarfirði, í
kapellu St. Jósefsspítala en hún stendur auð og ónotuð. Þarna fékk dómnefnd
algeran frið og vann ötullega sína vinnu. Niðurstaða dómnefndar var kynnt á
Geysi, þar var sýning á öllum keppnistillögunum sett upp og dómnefnd kynnti
vinnu sína. Ég setti samkomuna og leyfði mér að segja m.a. eftirfarandi orð:
„Ég hef fengið að njóta þess að vera oddviti hér í Bláskógabyggðar í tæp
4 ár. Mitt fyrsta verk var að hefja samtal við heimamenn og landeigendur hér í
Haukadal og fá fram afstöðu þeirra til uppbyggingar og lagfæringar á
Geysissvæðinu.
Samtölin voru mörg og öll mjög skemmtileg og uppbyggjandi.
Umhverfisstofnun kom að málum um leið og þess var óskað og saman og í
samvinnu var farið í að gera nauðsynlegustu lagfæringar á svæðinu, sett voru
upp ný bönd og komið var fyrir fínlegum merkingum fyrir gesti. Starfsmaður,
heimamaður á Geysi, var ráðinn í hálft starf við að þrífa svæðið og nú sést
ekkert rusl á svæðinu ekki einn einasti sígarettustubbur og engir peningar í
Blesa. Alveg dásamlegt.
Landeigendur sáu mikilvægi þess að mynda með sér félagsskap og þann
5. september 2012 var Landeigendafélagið Geysir e.h.f. stofnað. Vonir stóðu til
þess að ríkið yrði með í landeigendafélaginu en úr því varð ekki. Ríkið stendur
því utan landeigendafélagsins.
Ég tók marga snúninga á því við ríkisvaldið að finna út hver bæri ábyrgð
á Geysissvæðinu af hálfu ríkisins. Ég átti fundi við ferðamálaráðherra,
ráðuneytisstjórum, forstjóra ferðamálastofu, forstjóra og starfsmenn
Umhverfisstofnunar, fjármálaráðherra og sendi forsætisráðherra bréf. Erfitt
var að fá svar við því hver bæri ábyrgðina en eftir margar hringferðir fékkst
niðurstaða. Niðurstaðan er sú að fjármálaráðherra og ráðuneyti hans fer með
Geysissvæðið fyrir hönd ríkisins.
Hér á Geysi hafa rekstraraðilar byggt upp af miklum metnaði. Aldrei
hefur verið slakað á í metnaði rekstraraðila sem er 100 prósent í öllu tilliti,
matur, aðstaða og þjónusta. Allt tipp topp. En Geysissvæðið sjálft hefur setið
eftir. Nú breytist það. Nú getum við hafið uppbyggingu og verndun og fólk fær
að njóta svæðisins í heild. Og gestir fá að njóta allra hveranna.
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Halldór
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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

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

Ný heimasíða

Bláskógabyggð og Landeigendafélagið sóttu um styrk í
Heildrænt
líferni Ég
Framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Okkur var úthlutað
20 milljónum.
í Reykholtiog
þakka innilega fyrir það. Strax var hafist Íþróttamiðstöðinni
handa við að skipa dómnefnd
hún vann hratt og vel.
nudd og hennar
Tillögur keppenda liggja fyrir, dómnefnd hefur *Heildrænt
lokið störfum
-nærhefur
djúpt tilverið
uppsafnaðra
tilfinninga
niðurstöður verða kynntar hér á eftir. Grunnur
lagður
að
sem
sest
hafa
í
líkamann.
áframhaldandi vinnu. Hér hefur verið lyft Grettistaki. Barnið er fætt en nú
um vöðvabólgu vegna streitu og
þarf að koma því á legg, sinna því og móta tilLosar
framtíðar.
álags.
Ég vona að landeigendum öllum og þá meina ég Landeigendafélagið
Geysir ehf og ríkið beri gæfu til að taka höndum saman og vinna málið
*Vöðvanudd
áfram. Það er hægt, ramminn er kominn, tillögur liggja
fyrir og samtalið
líkamsræktarfólk.
hefur átt sér stað. Nú þurfum við öll að róa í sömu-fyrir
átt og
koma
Losar
og
mýkir
vöðvana.
Geysissvæðinu í þann búning sem það þarf. Búning sem við getum
verið stolt
Viðbót við
af. Búning sem verndar svæðið og gefur gestum tækifæri
tilteygjurnar.
að njóta þess enn
betur.
Sigurður Frímann Emilsson
*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari
-gefur róog
og koma
jafnvægi.
Ég skora á ríkisstjórn Íslands að grípa nú tækifærið
starsfemi og samvinnu og
myndarlega að málum og vinna hratt og vel með Jafnar
Landeigendafélaginu
s:
692 4649
milli orkustöðvanna.
Bláskógabyggð að uppbyggingu Geysissvæðisins. Tækifærið
er komið því má
Netfang: laufhaga12@internet.is
ekki glata.
Ég lofa því að leggja mitt af mörkum Ég skal taka
*Gjafabréf
að mér
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
verkefnisstjórn um Geysissvæðið ef vilji er fyrir
ekki mittdekur
eftir
Gefðuþví.
vinumÉg
og læt
vandamönnum
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
liggja. Ég á engra beinna hagsmuna að gæta
en elska að verða að liði og
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
koma málum áfram. Munum að Geysir er frægasta náttúruperla Íslands.
Hana verðum við að virða og varðveita“.
Torfastöðum
10. mars
2014.
Nú
er ég flutt í Reykholt
og
Kristjánsdóttir
einfaltDrífa
að fá tíma.

Járningaþjónusta

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

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

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.
Í byrjum apríl verða til sölu nýtínd
jarðarber í Jarðarberjalandi í
Sigurjón Sæland
Reykholti.
Velkomin!

- ATVINNA
Kipptu út og ATVINNA
geymdu nafnspjaldið
hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:

Meiraprófsbílstjóri
óskast, sem getur
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
hafiðLitun
störf
í vor.
og
plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti

Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Upplýsingar
sími 856-1580.
TímapantanirUnnar,
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.
Ættfræðinnar
ýmsu hliðar.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
Komudagar
verða auglýstir
í Bláskógafréttum
og ákallar
Laugardaginn
15. rúlluplastsbíls
mars heldur Guðfinna
Ragnarsdóttir
erindi sem hún
heimasíðu
http://www.blaskogabyggd.is/
Ættfræðinnar
ýmsu Bláskógabyggðar
hliðar.
Hún fjallar
um munnlega
og skriflega
geymd,
og sagnir,
Ef bændur
vilja fá senda
tilkynningu
umsögur
komudaga
í tölvupósti
erfðir af ýmsu tagi, gáfur og
gjörvileik,
muni
og
myndir,
en
ekki
vinsamlegast látið vita.

síst um gildi ættfræðinnar og ættartengslanna og þá ábyrgð sem á
öllum hvílir að varðveita og koma ættarfróðleiknum til skila til
komandi kynslóða.

VÖNDULL ehf

Guðfinna Ragnarsdóttir er ritstjóri Fréttabréfs Ættfræðifélagsins og
fyrrverandi kennari við Menntaskólann í Reykjavík.

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

Fyrirlesturinn verður haldinn á Gömlu Borg, laugardaginn 15. mars
kl. 16:00.

Brottför frá Reykjavík, Héðigötu 1—3 sími: 533 2211. Mánudaga til

Allir velkomnir!

ÁRNESSÝSLU.
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

Til sölu mynddiskur

NUDD

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

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.)

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.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs. auglýsir eftirfarandi stöðu lausa
til umsóknar
Ritari byggingarfulltrúa:
Í starfinu felst almenn skrifstofuvinna á byggingarsviði við skráningu og meðferð
byggingarmála. Viðkomandi einstaklingur þarf að vera sjálfstæður og skipulagður í
vinnubrögðum, vera fljótur að læra og tilbúinn að takast á við margskonar verkefni
og hafa góða þjónustulund.
Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði auk hæfni í mannlegum samskiptum og
sjálfstæði í vinnubrögðum. Stúdentspróf er æskilegt.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félag
opinberra starfsmanna á Suðurlandi,FOSS
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Embætti skipulag- og byggingafulltrúa er staðsett á Laugarvatni og þjónar
sveitarfélögunum Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi,
Hrunamannahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi.
Umsóknir skulu berast embættinu að Dalbraut 12, 840 Laugarvatni, fyrir 21. mars
n.k. Nánari upplýsingar um starfið veita Helgi Kjartansson byggingafulltrúi
(helgi@sudurland.is) og Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi
(petur@sudurland.is) í síma 486 1145 milli kl. 9 og 12 alla virka daga.

Má Bjóða þér aðstoð við vöruþróun?
Auglýst eftir hugmyndum að nýsköpun í matvælaframleiðslu. Ísland fer
með formennsku í norræna ráðherraráðinu á þessu ári og leggur áherslu á
nýsköpun í hinu norrænna lífhagkerfi til þess að styrkja svæðisbundinn
hagvöxt.
Matís mun leiða nýsköpunar- og vöruþróunarverkefni sem unnin verða á
þessu sviði næstu þrjú árin. Um er að ræða verkefni sem snúa að nýsköpun í
matvælaframleiðslu, aukinni sjálfbærni í matvælaframleiðslu og aukinni
framleiðslu lífmassa.
Fyrsti hluti vöruþróunarverkefnanna er nú að fara í gang og auglýsir Matís
því eftir hugmyndum frá áhugasömum aðilum um vöruþróunarverkefni hér
heima og í nágrannalöndunum. Markmiðið í þessum fyrsta hluta er að þróa
matvörur eða matvælatengdar vörur, með það að markmiði að frumgerðir
þeirra liggi fyrir í júní 2014.
Hægt er að sækja um þátttöku í verkefninu á vef Matís matis.is til 13.
mars.

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

Afleysingar
Tek að mér afleysingar og ýmis
verk fyrir bændur.
Uppl. Í síma: 865-7001
Einar Magnússon.

Um er að ræða sérfræðiaðstoð við vöruþróun á matvöru, aðstoð við
nauðsynlegar mælingar og/eða uppsetningu gæðakerfis við framleiðslu.
Mögulegt er að nýta framleiðsluaðstöðu í matarsmiðjum Matís sem
staðsettar eru í Reykjavík, Höfn og á Flúðum. Ekki verður greitt fyrir eigin
vinnu umsækjanda, hráefni eða tækjakaup. Gert er ráð fyrir að vöruþróun
hefjist í mars og verði lokið um mánaðarmót maí/júní 2014.
Nánari upplýsingar veita Gunnþórunn Einarsdóttir og Ingunn Jónsdóttir hjá
Matís.
Frétt tekin af vef Matís.

Frá Kvenfélagi Biskupstungna

Fundarboð
Aðalfundur Ungmennafélags Biskupstungna,
(aðaldeild, leikdeild og íþróttadeild)
Fundirnir verða haldnir í Aratungu fimmtudaginn, 20. mars 2014. Byrjað verður á
fundi íþróttadeildar kl. 20:00, fundir leikdeildar og aðaldeildar koma svo í
kjölfarið.
Á fundunum fara fram venjuleg aðalfundarstörf.
Á aðalfundi Íþróttadeildar verður íþróttamaður og íþróttakona félagsins útnefnd.
Félagar UMF. Bisk. eru hvattir til að mæta og taka þátt í umræðum um starf deilda
félagsins.
Fyrir liggur að kosið verður um nokkra einstaklinga í stjórnum félagsins.
Þá eru nýjir félagar velkomnir í félagið.
Kaffiveitingar verða í boði félagsins.
Með von um góða þátttöku.
Stjórnir aðaldeildar, íþróttadeildar og leikdeildar UMF. Bisk.

Ný símanúmer tekin í notkun hjá stofnunum Bláskógabyggðar
Ný símanúmer voru tekin í notkun hjá stofnunum Bláskógabyggðar þann 15.
ágúst 2013 en þau eru:
Skrifstofa Bláskógabyggðar 480-3000

Aðalfundur félagsins var haldinn þann 10. febrúar sl. Engar breytingar urðu á
stjórn en í henni sitja: Svava Theodórsdóttir formaður, Aðalheiður Helgadóttir
ritari, Bryndís Malmo Bjarnadóttir gjaldkeri, Sigríður Jónína Sigurfinnsdóttir,
meðstjórnandi og Oddný Jósefsdóttir meðstjórnandi.
Lagt var fram viðburðadagatal félagsins sem er á þessa leið með fyrirvara um
breytingar:
Prjónakaffi í Bjarkarhóli kl 14:00 alla laugardaga fram í endaðan maí.
15. maí
Vorfundur.
9.-12. júní
Skógarvinnugleðidagur eftir veðri.
19. júní
Ferðalag kvenfélagskvenna.
16. ágúst
Sumarmarkaður/Tvær úr Tungunum.
18. – 29. ág. Ferð með eldri borgara, nefnd ræður degi.
1. – 10. sept. Nestisdagur í skógarreitnum okkar eftir veðri.
13. sept.
Réttasala.
29. sept.
Haustfundur.
október
Námskeið. Efni óákveðið.
22. nóv.
Jólamarkaður.
8. – 12.des. Jólafundur.
27. des.
Jólatrésskemmtun.
Félagið á 85 ára afmæli í ár og ætlum við af því tilefni að láta sauma fyrir
okkur hátíðarfána. Stefnt er að því að gera okkur dagamun vegna afmælisins í
sambandi við vorfundinn í maí en eftir er að ákveða nánar hvernig við höfum
það. Að öðru leyti verður starf félagsins mjög hefðbundið eins og sjá má af
viðburðadagatalinu. Ég minni á að nýir félagar eru ævinlega velkomnir.
f.h. Kvenfélags Biskupstungna
Svava Theodórsdóttir
formaður

Fax skrifstofu Bláskógabyggðar er 480-3001
Bláskógaskóli 480-3020
Leikskólinn Álfaborg 480-3045
Íþróttamiðstöðin Reykholti 480-3040
Ásborg ferðamálafulltrúi 480–3009

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

Markmið sett á hugarflugsfundi
Ný skólaþjónusta í Árnesþingi sem tók til starfa um áramót er samvinnuverkefni
sveitarfélaga í Árnesþingi en sveitarfélögin Ölfus, Hveragerði, Grímsnes- og
Grafningshreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur, Skeiða- og
Gnúpverjahreppur og Flóahreppur standa að þjónustunni.
Skólaþjónustan er samtvinnuð velferðarþjónustunni sem samvinna var þegar orðin
um milli þessara sömu sveitarfélaga. Forstöðumaður Skóla- og
velferðarþjónustunnar er María Kristjánsdóttir, félagsráðgjafi.
Þegar hafa verið ráðnir þrír starfsmenn til Skólaþjónustunnar, Hugrún Vignisdóttir,
sálfræðingur, Ólína Þorleifsdóttir, kennsluráðgjafi og Hrafnhildur Karlsdóttir,
kennsluráðgjafi sem jafnframt er teymisstjóri hópsins. Hafa þær allar hafið störf.
Hugarflugsfundur nýrrar skólaþjónustu í Árnesþingi var haldinn miðvikudaginn 12.
febrúar á Þingborg í Flóahreppi. Til fundarins voru boðaðir skólastjórar leik- og
grunnskóla, sveitarstjórnarmenn og starfsmenn skólaþjónustunnar. Fundinum stýrði
Gerður G. Óskarsdóttir, fyrrv. fræðslustjóri Reykjavíkur, en hún hefur unnið að
undirbúningi stofnunar þjónustunnar í samvinnu við sveitarfélögin á svæðinu.
Tilgangur fundarins var að sveitarfélögin í samvinnu við skólana myndu móta skýr
sameiginleg markmið sem unnið verður að í skólunum og hjá starfsmönnum
skólaþjónustunnar. Hugarflugsfundurinn tókst afar vel, voru umræður líflegar en
hnitmiðaðar. Mótuðust á fundinum nokkuð skýrir áherslupunktar sem vinnuhópur
sem skipaður var á fundinum mun vinna nánar og kynna síðan sem endanlegar
niðurstöður fundarins og sem markmið skólaþjónustunnar næstu misserin.
Á döfinni er umfangsmikið námskeið fyrir skólastjórnendur á svæðinu þar sem
áhersla verður á skólann sem lærdómssamfélag, forystu og leiðtogahlutverk
skólastjórnenda. Er gert ráð fyrir að námskeiðið standi í nokkra daga sem dreifist
yfir árið. Fyrsti námskeiðsdagurinn verður föstudaginn 28. febrúar 2014.

Munið eftir Leyndardómum Suðurlands 28. mars til 6. apríl 2014
Frítt í Strætó alla dagana frá Reykjavík um allt Suðurland og
innan svæðisins

Leyndardómar Suðurlands“

Nú fer hver að verða síðastur að skrá sig til leiks. Skráning í kynningarátak
SASS er í fullum gangi og nú líður að því að kynning á dagskránni fari af stað
af fullum krafti í fjölmiðlum. Þeir sem hafa áhuga hafi samband sem allra,
allra fyrst við ferðamálafulltrúa asborg@ismennt.is og 898 1957
Kynningarstjóri verkefnisins er Magnús Hlynur Hreiðarsson
mhh@sudurland.is

Uppsveitakortið 2014
Árleg endurskoðun á Uppsveitakortinu er komin í gang.
Vinsamlegast hafið samband ef einhverjar breytingar eru á þjónustu.
Allar ábendingar vel þegnar asborg@ismennt.is eða 8981957
Saman gerum við gott kort betra. Kortið er m.a. að finna á www.sveitir.is

Leyndardómar Suðurlands eru á Facebook, alltaf nýjar upplýsingar
þar

