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 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
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: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
gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
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
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
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Haust á Þingvöllum

Oddvitapistill
Aðalfundur Samtaka Sunnlenskra sveitarfélaga var haldinn á
Kirkjubæjarklaustri 21. og 22. okt. sl. Þingið var mjög fróðlegt og áttu góðar
og gagnlegar umræður sér stað um málefni sveitarfélaganna. Mikið var rætt
um niðurskurð á fjármagni frá ríkinu til hinna ýmissa verkefna svo sem
málefna fatlaðra og sóknaráætlana landshlutasamtakanna svo fátt eitt sé
nefnt. Á aðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands sem haldinn var samhliða
SASSþinginu var Guðrún S. Magnúsdóttir, sveitarstjórnarmaður kosin í
stjórn félagsins. Hægt er að fræðast um SASSþingið og stofnanir þess á
heimasíðu Sass, www.sass.is
Haustfundur Héraðsnefndar Árnesinga fór fram í Þorlákshöfn 14. október.
Héraðsnefndin er byggðasamlag sveitarfélaganna átta í Árnessýslu. Undir
héraðsnefndina tilheyra margar stofnanir sem við eigum aðild að og
stöndum að rekstrinum. Þessar stofnanir eru: Brunavarnir Árnesinga,
Listasafn Árnesinga, Byggðasafn Árnesinga, Héraðsskjalasafn Árnesinga,
Tónlistarskóli Árnesinga og Almannavarnir. Á heimasíðu
hérðasnefndarinnar er margvíslegur fróðleikur s.s. fundargerðir,
stjórnarskipan, ársreikningar, stofnsamningur ofl. Slóðin er http://
heradsnefndarnesinga.is.
Íslandspóstur boðaði fyrir stuttu til fundar með fulltrúum sveitarfélaga þar
sem boðað var að póstur yrði borinn út inná heimili annan hvern dag eða
þrisvar í viku. Ekki er búið að tímasetja þessa breytingu en ljóst er að slíkt er
skerðing á þjónustu við íbúa og sveitarfélagið mun gera athugasemd við.
Sveitarfélögin í Uppsveitunum eru að hefja samstarf með söfnun og vinnslu
á seyru. Verkefnið gengur út á að seyrunni verður safnað saman á einn stað
þar sem seyran verður unnin þannig að hægt verður að nota hana sem
áburð og til uppgræðslu. Sveitarfélögin munu útbúa sameiginlegan
móttökustað þar sem seyran mun fara í gegnum ákveðið vinnsluferli þar
sem kalki verður blandað við seyruna. Með því að vinna seyruna í
heimabyggð, næst ákveðið hagræði, s.s. minni aksturskostnaður og svo
fæst gott efni út úr þessari vinnslu sem nýtist m.a. til uppgræðslu.

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

Orgelið „rokkar“

styrkir allan líkamann og

Tónleikarnir verða endurteknir vegna fjölda áskorana í Skálholtsdómkirkju
gerir vöðvana langa og fallega.
mánudagskvöldið 17. nóvember kl.20:30
Liðkar
og
styrkir
mjaðmir
og allt stoðkerfið.
Fjölskyldutónleikar þar sem hrygg
þekkt og
tónlist
úr kvikmyndum
s.s. Starwars,
Þjálfar
djúpvöðva
og
losar
líkamann
við
óþarfa
fitu
og keppi.
Pirates of the Caribbean, Indiana Jones,
Sveitarhátíð
2012.
með hljómsveitum
eins ogaðQueen,
Stuðlar
réttari Abba
og betri
líkamsstöðu...
Minningarsjóður
Biskupstungna
ýmislegt fleira sem allir ættu að þekkja. ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Í Organisti
framhaldi af
er Aratunguafmæli
Jón Bjarnason sl.
ogsumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
Minningarsjóðurinn
var
stofnaður
árið
1916
tilað
minningar
fyrsta
formanni UMF.
Blandaður
grisjunarviður
úr
sveitarhátíð
í sumar og spilar
jafnvelágera
slíka
hátíð
árvissum
viðburði.
Smári Þorsteinsson
trommur.
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
Bisk.
Þórarinssyni
enkoma
hann ídó
ungur
maðurlítill
einungis
Til aðÞorfinni
þokaTölvuviðgerðir
málinu
áleiðis og
farveg
fundaði
hópur30
ogára
tókgamall
að sérúr
að
pokum.
koma
upplýsingum
áfram
til
fleiri
aðila
og
kanna
áhuga
á
þátttöku.
blóðeitrun.
Sjóðnumí var
í upphafi ætlað að
styrkja efnalítil
ungmennihjá
til mennta.
Frekari
upplýsingar
Bjarna
Jólatónleikar
Skálholti
Spurt
var:
Á
að
ráðast
í
sveitarhátíð
í
sumar
og
hafa
dagskrá
í
Aratungu/Reykholti/
Sveinssyni
í
síma
8935388.
Lopapeysur
ogbreytst
aðrar
Hlutverk
sjóðsins
hefur
en fyrir
20 árum síðan
var gerðmynda
tilraunstóran
til að efla
Tek
að mér
allarkl.20:30
almennar
4. desember
Kirkjukórar
uppsveita
Árnessýslu
kór.
víðar í sveitinni
?
Fæst einnig í Múrbúðinni á
prjónavörur
kerti,
Einsöngvarar
Þóra
Gylfadóttir,
sópran hefur þetta fallið í gleymskunnar dá.
hann
með sölu
minningarkorta.
tölvuviðgerðir
og
vírushreinsun
Flúðumvar
og
í minni
í
Fundarmenn
voru
áHver
því að
hátíð
ogsamkvæmt
ákveðin
dagsetning
heiti.
oghalda
einnUndanfarið
vinnur
sinni
getu. ogpakningum
Ásgeirglervörur,skartgripir,
Páll Ásgeirsson,
bariton
Bjarnabúð.
Fram
er
komin
tillaga
um
að
sjóðurinn
standi
straum
að
kostnaði
við
að
setja
upp
Get
boðið
þér
aðtungunum“
koma
heim
til þín
og mjög
Nafnið
„Tvær
úr
dagsetning
25. ágúst
að lengja sumarið).
tækifæriskort
og
margt
Áhrifin
koma
fljótt(tilí ljós.
Egill
Árni
Pálsson,
tenór
Athugið lækkað verð!
Leitast
verður
við
að
hafa
hátíðina
sem
mest
sjálfbæra,
safna saman
fleira.
útsýnisskífu
Reykholtið,
útivistarfólki
og skólafólki
til fróðleiks
og yndis. Þeir sem
kenna
þér á áhin
ýmsu
forrit
Kórstjórar:
Jón
Bjarnason
og Þorbjörg
Jóhannsdóttir
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
tekið
þátt
ogöryrkjar
komið leiðbeinandi
með
hugmyndir.
Miðaverð
kr. hafa
2000.Undir
16
ára,
og eldriborgarar
fá frítt.
Júlíana
Magnúsdóttir
í
Halldór
Hilmir
vegna
sauðburðar.
Áhugasamir
hafi
samband
við
Ásborgu
asborg@ismennt.is
eða
enginn posi er á staðnum.
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
uppl
í síma 845-5591
Steinu
Betrasteinkab@gmail.com
að hringja á undan sér .

Þessa dagna stendur yfir vinna í sundlaugarkjallaranum í Reykholti.
Búið er að gera
Nuddstofan
að einu rými þar sem áður voru gufubað og banki. Í þetta rými á að koma upp
Heildrænt líferni
líkamsræktaraðstöðu. Félagasamtök gáfu íþróttamiðstöðinni fyrir nokkrum árum
í Reykholti
líkamsræktartæki sem munu nýtast í þetta nýjaÍþróttamiðstöðinni
rými. Þá er von á fleiri
góðum
gjöfum frá félagasamtökum. Vonast er til að hægt verði að opna aðstöðuna í
*Heildrænt nudd
desember.

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.

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

18. ágúst - 30. maí
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.

sem–sest
hafa í líkamann.
Það var virkilega gaman að sjá niðurstöður Vísbendingar
vikurits
um viðskipti og
efnahagsmál um „Draumasveitarfélagið 2013“. Bláskógabyggð
lenti
þarstreitu
í þriðja
Losar um vöðvabólgu
vegna
og sæti
á eftir Seltjarnarnesi og Garðabæ. Það verður aðálags.
teljast góður árangur að ná í þriðja
sætið á þessum lista þar sem rekstur sveitarfélaganna er lagður til grundvallar. Þessi
virðurkenning er sönnun þess að rekstur Bláskógabyggðar er
á réttri leið en hann
*Vöðvanudd
hefur styrkst mikið á síðustu árum.
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.

Þessa dagana á sér stað vinna við fjárhagsáætlun 2015. Mikilvægt er að vanda vel til
Viðbót við teygjurnar.
þessarar vinnu því eftir þessari áætlun verður unnið á næsta ári.
Sigurður
Frímann erEmilsson
Fjárhagsáætlunarvinnan
eitt af mikilvægustu verkefnum hverrar sveitarstjórnar
*Heilun
Vélstjóri
og fram
rafvirkjameistari
því þar koma
áherslur sveitarstjórnarinnar og hvert fjármununum
verður varið.
Nóg í bili.

s:
692 4649
Með kveðju,

Netfang:
laufhaga12@internet.is
Helgi Kjartansson,
oddviti Bláskógabyggðar

-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.
Menningarviðurkenning veitt á Ljósadegi nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Afleysing í eldhúsi mötuneytis Aratungu
Bláskógabyggð auglýsir eftir starfsmanni til afleysinga í eldhúsi mötuneytis
Aratungu.
Nánari upplýsingar veitir Kristinn L. Aðalbjörnsson sviðsstjóri Þjónustu- og
framkvæmadasviðs Bláskógabyggðar í síma 860-4440.

Menningarmálanefnd Bláskógabyggðar hyggst efna til þeirrar nýbreytni að
er ég flutt
í Reykholt
og
veita menningarviðurkenningu, í fyrsta skipti áriðNú
2014.
Vonandi
verður
það
einfalt
að
fá
tíma.
árlegur viðburður. Því lýsum við eftir tilnefningum til þessarar
VIOLA SNYRTISTOFA
Járningaþjónusta
Júlíana
Magnúsdóttir
viðurkenningar.
Allar hugmyndir eru góðar ogSími
öll861-7888
verkefni
koma
til greina,
HÖGNASTÍG
1,
einstaklingar, félög, fyrirtæki, samtök og stofnanir. Til stendur aðFLÚÐUM.
veita
Kipptu
út
og
geymdu
nafnspjaldið
hér
fyrir
neðan
viðurkenninguna
á Ljósadegi
Tek að mér
járningar á Laugarvatni, sem verður haldinn í byrjun
Eftirfarandi
í boði:
aðventu. Því liggur á að tilnefna. Sendið hugmyndir
ykkar meðferðir
um þau sem
ykkur
upplýsingar í
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
finnst verðug og að viðurkenningunni komin, fyrir
nóvemberlok,
á netfangið
Heildrænt líferni
síma 846-7048.
Litunhvernig
og plokkun
Handsnyrting
skulisael@gmail.com
eða til Sigríðar í Arnarholti,
sem–hægt
er að ná í
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
hana.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Menningarmálanefnd,
Skúli
Sæland,
Sigríður
Jónsdóttir,
Sigurlína
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Kristinsdóttir.
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Kæru sveitungar og nærsveitamenn !
Jólin eru komin í galleríið á Laugarvatni.
Opið Laugardaga og Sunnudaga frá kl. 13-17 eða samkomulagi i síma 8470805

______________________________________________________________

Kæru Tungnakonur!
Í kvenfélagskompunni í Aratungu hafa safnast upp aragrúi diska sem gaman væri að
eigendur vitjuðu sem fyrst. Ég vil benda á jólamarkaðinn 22. nóvember sem alveg
upplagðan dag til að sækja þessa diska um leið og þið kíkjið á markaðinn.
Kær kveðja

.

Svava í Höfða

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

Full búð af frábærri jólavöru

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.

Athugið

Næstu Bláskógafréttir koma út í
desember 2014. Ath efni í blaðið þarf
að berast fyrir 1. desember.
River jet er farin
að sigla. Pantanir
Opnunartímar
eru á þriðjudögum
kl. 17-19.í síma 863 4506
Ef þið viljið senda efni í
Bláskógafréttir
á á
Cafe
opiðenalla
vikunnar
kl 21. það
Kveikt
HvaðMika
er betra
að daga
lesa góða
bók í frá kl 12-18 um helgar til sendið
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið
myrkrií byrjun
skammdegisins?
eldofninum
júní.
samband á skrifstofu
Kíkið við og kynnist heillandi
Borðapantanir
í
síma
486
1110.
Bláskógabyggðar
í síma 480-3000
hugarheimi bókanna.

Sími 587 6655
Bókasafnið
í Reykholtsskóla er opið

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

Jólamarkaður Kvenfélags Biskupstungna
verður haldinn í Aratungu laugardaginn 22. nóvember og stendur
frá kl 13:00 til 17:00

kl 9-9:30 og 13-13:30
Sími stöðvarinnar er 480 5300
Vaktsími í neyðartilvikum er

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

480 5112
.

Að venju verður fjölbreytt vöruúrval. Kvenfélagið verður með
kökubasar og tombólu og kaffisalan verður á sínum stað.
Þeir sem hafa áhuga á að selja á markaðnum vinsamlegast hafið
samband við Svövu í síma 892 1106 eða með pósti á netfangið
svavathe@simnet.is, sem fyrst. Ef einhverjir luma á skemmtilegum
tombóluhlutum þá er slíkt vel þegið og hægt að láta Svövu vita af
þeim eða koma með þá á markaðinn.
Við hlökkum til að sjá ykkur öll!
Kvenfélagskonurnar

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

.

Jólaævintýri Friðheima
Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna
Laugardaginn 29. nóvember klukkan 16:00 til 20:00
Húslestur í hesthúsinu fyrir fjölskylduna
Gríla býður upp á heitt kakó í skóginum
Jólasveinar sprella með krökkunum
jólahlaðborð að hætti JólaJóns inn í gróðurhúsi
Verð: 13 ára og eldri: 7.000, 6 -12 ára: 3.500, 5 ára og yngri: Frítt
Pantanir í síma 897 1915 eða á fridheimar@fridheimar.is

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

Bláskógabyggð í 3. sæti.

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

Bláskógabyggð
Leiguíbúð
Íbúðin að Kistuholti 5c í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um
húsnæðið verður hún leigð almennum umsækjanda.
Íbúðin er laus til útleigu 1.1.2015 og umsóknarfrestur er til
21. nóvember 2014
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
kristinnl@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5c “
Upplýsingar gefur Kristinn í síma 860-4440.

Félag eldri borgara auglýsir:
Árshátíð Félags eldri borgara í Biskupstungum verður haldin í Aratungu
föstudaginn 21. nóvember 2014. Allir 60 ára og eldri búsettir í
Bláskógabyggð hjartanlega velkomnir. Gestir kvöldsins eru Lýður Árnason og

Thailand um páskana?

Íris Sveinsdóttir.

Auðvitað, bara spurningin hvort það verður "upplifun og afslöppun" eða
golf ferðin.

Miðaverð kr. 5000.Húsið opnar kl. 19.oo
Þátttaka tilkynnist eigi síðar en á þriðjudag 18. nóvember.
Þáttaka tilkynnist til: Guðna
Fríðar

sími 862-7973
sími 486-8841 eða 898-1571

Sigurbjargar sími 896-9822

Upplýsingar um ferðirnar í símum 893-8808 (Margeir) og 846-2510 (Jón
Haukur)

