Staða og horfur í Skálholti
Október

Skálholtsfélag
nýja, sem stofnað var á Skálholtshátíð
 01/10-02/10: hið
Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
2013, boðar til opins fundar um málefni Skálholts
 06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir
mánudaginn
13. októbermeð
kl.
20.30 í Skálholtsskóla.



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

07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson

Tilgangur félagsins að styðja við kirkjulegt og
 10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
menningarlegt starf í Skálholti, er efli tengsl kirkju og
 10/10-14/10:
ZEN-hópur
með námskeið
í Skálholtsbúðum
þjóðlífs
og stuðli
að sem
víðtækustum
áhrifum kristinnar
 og
13/10-14/10:
Vox Femine.
Æfingabúðirí íslensku þjóðlífi
trúar
kristinnar
menningar

 13/10:
Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Markmið
fundarins
er að kynna áherslur félagsins og
 eftir
14/10: Messa
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur
sr. Egill
Hallgrímsson.
kalla
sjónarmiðum
og viðhorfum
til
Skálholtsstaðar
Vox
Femine
syngur
í
messunni
og starfseminnar þar.
 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
Frummælendur eru Jón Sigurðsson, formaðurSVARTÁRBOTNAR
 15/10: Stjórn Skálholt.
Skálholtsfélags
hins Fundur
nýja og vígslubiskup Kristján Valur
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
Ingólfsson.
I Nhafa
G Aáhuga
Stveggja
T áAráðherra
ÐIR
Allir
 Nsem
15/10:
Heimsókn
málefnum
í Skálholt
Skálholts hjartanlega
velkomnir.
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur

Á

13. árgangur 9. tbl. október 2014.

KJÖLUR

Vatnssalerni og sturta
 19/10-20/10:
12 spora hópur
Stjórn
Skálholtsfélags
hins nýja.

Hesthús, gerði, heysala

 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
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
Leikskólinn Álfabórg óskarHesthús,
eftir leikskólakennara/starfsmanni sem
 25/10: Fermingarbörn frá Akranesi gerði, heysala
fyrst. Um er að ræða hlutastarf. Starfið hentar kórlum jafnt sem
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
kónum.
Álfabórg
er /staðsettur
í Reykhólti Blaskógabyggð.
Virðing,
486
/ 895 9500
867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
vellíðan
oggljasteinn@gljasteinn.is
fagmennska
eru einkunarorð leikskolans, sem
Netfang:
 28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
endurspeglar
það starf
sem unnið
erstjórn
í Álfabórg.
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir
Símons Ívarssonar syngur
Nanarií upply
singar veitir Elfa Birkisdóttir leikskólastjóri
messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
í síma 4803046
eða a netfangið
Hestagerði
og heysala elfa@blaskógabyggd.is
Vatnssalerni

Kæru Sveitungar,
Mánudagskvöldið 22.september 2014 var haldinn aðalfundur Björgunarsveitar
Biskupstungna.
Þar var farið yfir störf síðasta árs, en þau voru þó nokkuð fjölbreytt. Við vorum með
umferðargæslu, réttarball, dósasöfnun, flugeldasölu, flugeldasýningu, sölu
neyðarkarlsins og að sjálfsögðu þó nokkur útköll. Einnig er unglingadeildin Greipur
starfrækt í húsi sveitarinnar (samstarf Biskupstungna-Laugarvatns og Grímsnesinga)
þar sem unglingar kynnast starfi björgunarsveita.
Sú breyting varð á stjórn Björgunarsveitarinnar á aðalfundinum að formaður
undanfarinna ára Andrés Bjarnason ákvað að gefa ekki kost á sér til endurkjörs. Nýr
fomaður sveitarinnar var kosinn Kristinn Bjarnson á Brautarhóli og nýjir
stjórnarmeðlimir í sveitina voru Szymon Maslak Laugarási, Heiða Pálrún Espiflöt
og Ágústa Siguðardóttir Reykholti. Fyrir í stjórn voru og eru áfram S.Pétur
Guðmundsson Reykholti og Ingvi Þorfinsson Spóastöðum.
Með þessum línum viljum við minna á okkur og Neyðarkall björgunarsveitanna
dagana 6.-9. nóvember, en hann verður meðal annars til sölu í Bjarnabúð.
Við þökkum sveitungum okkar fyrir stuðning við Björgunarsveitina á undanförnum
misserum og vonum að þið takið vel á móti okkur í framtíðinni.
Með kveðju,

Stjórn Björgunarsveitar Biskupstungna.

Oddvitapistill
Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga fór fram á Akureyri 24.-26. sept.
Undirritaður var fulltrúi sveitarfélagsins á þinginu ásamt Valtý sveitarstjóra. Miklar
umræður áttu sér stað varðandi stefnu sambandsins til næstu fjögurra ára. Á
heimasíðu sambandsins www.samband.is verður fljótlega hægt að sjá afrakstur
þingsins en á þeirri síðu má finna ýmis konar fróðleik um sveitarstjórnarmál.
Halldór Halldórsson var endurkjörinn formaður sambandsins, fulltrúar
Suðurkjördæmis voru kosin Aldís Hafsteinsdóttir Hveragerði og Ísólfur Gylfi
Pálmason Rangárþingi eystra.
Fundur var haldinn með þingmönnum Suðurkjördæmis, oddvitum og
sveitarstjórum Uppsveitanna 30. sept. á Borg í Grímsnesi. Á þessum fundi gafst
sveitarfélögunum m.a. tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri við
þingmenn kjördæmisins, um fjárlagafrumvarpið og samskipti ríkis og sveitarfélaga.
Áherslur Bláskógabyggðar á fundinum snéru að samgöngumálum,
hjúkrunarheimili, bættum fjarskiptum/ljósleiðara og uppbyggingu
ferðamannastaða.
Sigurjón Árnason, félagsráðgjafi, hóf störf hjá Skóla- og velferðarþjónustu
Árnesþings 1. september s.l. Hann hefur aðsetur í Laugarási og mun þjónusta
sveitarfélögin í Uppsveitum Árnessýslu og Flóa. Sigurjón mun sinna félagslegri
ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og barnavernd. Lýður Árnason læknir hóf störf við
heilsugæsluna í Laugarási 1. október s.l. Lýður mun starfa með þeim Gylfa
Haraldssyni og Pétri Skarphéðinssyni, sem hafa nú minnkað sitt starfshlutfall og
munu skipta einni læknisstöðu á milli sín. Ég vil bjóða Sigurjón og Lýð velkomna til
starfa og óska þeim velfarnaðar í sínum störfum.
Menningarmálanefnd stóð fyrir tveimur menningargöngum í sumar og í haust.
Fyrri gangan var um gamla Kóngsveginn en þar var gengið frá Miðhúsum yfir
Brúarfoss og að Efstadal. Seinni gangan var um svæðið í kringum Iðubrúna en þar
var fjallað um ferjuslysið sem var árið 1903. Ég vil nota tækifærið og þakka
menningarmálanefnd fyrir þetta skemmtilega og fróðlega framtak.
Uppsveitahringurinn fór fram 6. september en þá var hjólað og hlaupið um
Uppsveitirnar. Keppnin tókst vel en þetta var í þriðja sinn sem þessi keppni fór
fram.
Nú er í fullum gangi átthagafræðinámskeið sem haldið er af Fræðsluneti
Suðurlands, Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshreppi. Námskeiðið fjallar
um sögu og menningu þessara sveitarfélaga og eru viðfangsefnin m.a. saga
sveitanna á miðöldum, glæpir og refsing, starfsemi kvenfélaganna og
ungmennafélaganna, áhrif kreppunnar og sauðasölunnar á samfélagið og
þjóðgarðurinn á Þingvöllum.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
og Samskip
og
yoga

teygjur.

Hótel Gullfoss
Flúðaleið
ehf
Stinnur
og
sléttur
Brottför
frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00 magi!

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Brottför
frá
Reykjavík alla virka daga:
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
Kl
12:00
frá
Landflutningum
Kjalarvogi
og ásamt 70 manna
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
Kl 13:00
frá
Flytjanda
veitingasal
meðfrá
fallegu
útsýni.Klettagörðum
12:00
Landflutningum
Kjalarvogi og
Brottför
fráFlytjanda
Selfossi
alla
virka
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir daga:
heitir 14:00
nuddpottar.
13:00
frá
Klettagörðum
Brottföráburð
frá Selfossi
alla virkafyrir
daga:
14:00
Flytjum
og skeljasand
alla
söluaðila.
Hótel Gullfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga. sími:
v/ Brattholt,
801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
486-1070
fax 486-6693 gsm: 892-2370
S. 486-8979,
fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Símar
Símarhjá
hjábílstjórum:
bílstjórum:
892-2370892-2370 Pálmar
Pálmar.
892-2371
892-2371 -Grímsnes,
Snævar. Laugardalur og Biskupstungur.
892-2372
- Bjössi.
Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
892-2372
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar

Safnarasýning styrkir
Upplits
2014
allan
líkamann og
vöðvana
langa
fallega.
Safnahelgi á Suðurlandi ergerir
árviss
viðburður
fyrstuoghelgina
í nóvember.
Upplit menningarklasi
Árnessýslu
hefur tekið
þáttstoðkerfið.
í þessum viðburði
Liðkar ogUppsveita
styrkir hrygg
og mjaðmir
og allt
undanfarin
ár
og
efnir
nú
til
safnarasýningar
í
fjórða
sinn.
Að
verður
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa þessu
fitu ogsinni
keppi.
Sveitarhátíð
safnarasýningin haldin í Héraðsskólanum
á 2012.
Laugarvatni laugardaginn 1. nóvember kl.
Stuðlar að réttari og betri
líkamsstöðu...
Minningarsjóður
Biskupstungna
13:00-17:00.
ÓDÝR ELDIVIÐUR
til sölu
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
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mest
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fleira.
útsýnisskífu
Reykholtið,
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til fróðleiks
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ýmsu
forrit
hvers þér
vegna.
Opið allanog
ársins
hring
dagskráratriðum
kynna
sameiginlega.
Skráning
í síma 861-7888
kaupa og leggja fram
fjárhæðir
munu styrkja
þetta verkefni.
(nema
lokað
10geta
mai-1
júní)
Allir
sem
áhuga
hafa
tekið
þátt
og
komið
með
hugmyndir.
Þeir
sem
hafa
a
huga
a
að
vera
með
í
sy
ningunni
eru
hvattir ítil hafa samband við
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
Halldór
Hilmir
vegna
sauðburðar.
Áhugasamir
hafi
samband
við
Ásborgu
asborg@ismennt.is
eða
Skula Sæland 663 9010 / skulisael@gmail.cóm eða ferðamálafulltrúa
Minningarkort
eru
fáanleg
í
Bjarnabúð
og
á
skrifstofu
Bláskógabyggðar í
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í
síma
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að hringja á undan sér .

Framundan er talsvert af fundarhöldum þar má nefna fjármálaráðstefnu
sveitarfélaga, en þar er fjallað um fjármál sveitarfélaga fráNuddstofan
ýmsum hliðum.
Heildrænt
líferni
Haustfundur Héraðsnefnar Árnesinga fer fram í Þorlákshöfn um miðjan
mánuðinn.
Svo er aðalfundur Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga
haldinn á Kirkjubæjarklaustri
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
eftir miðjan mánuðinn. Allir þessi fundir eru mikilvægir og nauðsynlegt að fulltrúar
Bláskógabyggðar mæti og taki þátt í þeim umræðum sem *Heildrænt
þar eiga sér
nuddstað.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja 15. 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.

Nóg í bili.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

Með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

18. ágúst - 30. maí

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Mánudaga 14:00-18:00.
Þriðjudaga 14-22.00
Miðvikudaga 14-18.00
Fimmtudaga 14:00-22:00.
Föstudaga lokað.
Laugardaga 10:00-18:00
Sunnudaga lokað.

KV Starfsmenn.

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

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

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
Miðvikudaga 13.00-18.00
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

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

Íþróttaskóli fyrir leikskólakrakka

______________________________________________________________

Bjarkarhóll

Til sölu mynddiskur

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

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

Íþróttaskóli fyrir leikskólakrakka 4.október- 1.desember í íþróttahúsi
Hrunamanna.
Ágætu foreldrar/aðstandendur.
Íþróttaskóli fyrir leikskólakrakka mun hefjast í íþróttahúsi Hrunamanna á
Flúðum á næstunni. Er þessi íþróttaskóli fyrir öll börn sem komast á leikskóla
sveitarfélagana eða frá eins árs til elsta árgangsins. Byrjar hann laugardaginn
4.október og verður alla laugardaga eftir það kl. 11 og er til 12 og síðasti
dagurinn verður laugardagurinn 1.desember og eru það 10 skipti.
Foreldrar/aðstandendur þurfa að koma með börnum sínum og styðja við þau og
aðstoða í hverjum tíma.
Í íþróttaskólanum verður lögð áhersla á að þjálfa samhæfingu og jafnvægi
barna með ýmsum skemmtilegum æfingum. Eru foreldrar/aðstandendur
mikilvægur hlekkur í að styðja við þjálfun barna sinna í skólanum.
Stakur tími kostar 1000kr
10 tímarnir kosta 7000kr.
Leiðbeinandi
á námskeiðinu er Kristín Magdalena Ágústsdóttir leik og
.
grunnskólasérkennari
Frekari upplýsingar og skráning á námskeiðið er á netfangið/símann:
kristinm@arborg.is

TAXI er á svæðinu sem mun
þjónusta Grímsnesið,
Bláskógabyggð,
Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
og allar sumarbústaðabyggðir á
þessum svæðum eftir bestu getu.
Með Kv. TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Sími 587 6655
Bókasafnið
í Reykholtsskóla er opið

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í

River jet er farin
að sigla. Pantanir
Opnunartímar
eru á þriðjudögum
kl. 17-19.í síma 863 4506nóvember 2014.

Ef þið viljið senda efni í

Cafe
opiðenalla
vikunnar
um helgar til sendið
kl 21. það
Kveikt
HvaðMika
er betra
að daga
lesa góða
bók í frá kl 12-18
Bláskógafréttir
á á
myrkrií byrjun
skammdegisins?
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið
eldofninum
júní.
Kíkið við og kynnist heillandi
samband á skrifstofu
Borðapantanir
í síma
486 1110.
hugarheimi
bókanna.
Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
til kl 16:30

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803

Símatími frá
kl 9-9:30 og 13-13:30
Sími stöðvarinnar er 480 5300
Lýður Árnason læknir hefur hafið störf í Laugarási frá og með 1.
október sl. Lýður mun starfa með þeim Gylfa Haraldssyni og Pétri
Skarphéðinssyni sem þar hafa starfað síðustu áratugi. Þeir eru að
minnka við sig vinnu og munu skipta einni læknisstöðu á milli sín, en
tvær læknisstöður eru við heilsugæsluna í Laugarási.
Lýður Árnason er fæddur í Reykjavík 1962 og útskrifaðist sem stúdent
úr Menntaskólanum við Sund árið 1982. Hann lauk námi frá
Læknadeild HÍ 1990 og fékk réttindi sem heimilislæknir árið 1996.
Eftir það starfaði Lýður mestmegnis sem læknir á Vestfjörðum, en
einnig í Vestmannaeyjum og á höfuðborgarsvæðinu.
Eitt af aðaláhugamálum Lýðs er kvikmyndagerð og samhliða
læknastarfinu hefur hann gert tvær leiknar sjónvarpsmyndir í fullri
lengd ásamt nokkrum stutt- og heimildarmyndum.
Lýður er boðinn velkominn til starfa á heilsugæsluna í Laugarási.

Vaktsími í neyðartilvikum er

Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

480 5112
.

BARNASTARF
Boðið verður upp á skemmtilegt og uppbyggilegt barnastarf á vegum
Skálholtsprestakalls í vetur.
Fyrsta samkoman verður laugardaginn 11. október kl. 11:00.
Samverurnar verða á laugardögum kl. 11:00 í Skálholtsdómkirkju. Söngur,
sögur, föndur og brúðuleikhús. Börnin fá gefins myndir sem þau taka með sér
heim að lokinni samveru. Umsjón með barnastarfinu er í höndum Bergþóru
Ragnarsdóttur djáknanema og Jóns Bjarnasonar organista

VIOLA snyrtistofa
Högnastíg 1 Flúðum.
GUINOT húðvörur fyrir dömur og herra
ALESSANDRO naglalökk og gloss
Meðferðir: Andlitsbað – Húðhreinsun – Fótsnyrting – Handsnyrting –
Vaxmeðferðir – Litun og plokkun.
Tímapantanir í Síma 856-1599

.

Heimasíða Skóla- og velferðarþjónustu
Heimasíða Skóla- og velferðarþjónustu er komin í gagnið. Á heimasíðunni
má annars vegar velja upplýsingar um skólaþjónustu og hins vegar um
velferðarþjónustuna.
Slóðin inn á heimasíðuna er www.arnesthing.is

