Frá leikskólanum Álfaborg
Í tilefni af degi leikskólans 6. febrúar nk. Langar okkur í Álfaborg að minna á okkar
mikilvæga og skemmtilega starf. Hlutverk okkar er að efla áhugasvið barnanna, því í
gegnum áhugann verður námið skemmtilegra og þekkingin festir sig betur í sessi og
býr með börnunum fram á næstu skólastig. Það er erfitt að finna þau fræði sem ekki
styðja við þá formúlu. En í þessu öllu er umhyggjan mjög mikilvæg og helst fast í
hendur við áhuga barnanna og eykur þar með getu þeirra til náms. Umhyggjan snýst
ekki eingöngu um að veita börnunum umhyggju með hlyju viðmöti, heldur snyst
hún einnig úm það hvernig við komúm fram við hvert annað. Hlútverk
kennarans er að miklú leiti að kenna bornúnúm að hlústa og atta sig a sínúm
Október
athofnúm innan barnahopsins. Umræðúr erú því stor hlúti af leikskolastarfinú

01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
og akkúrat þannig snýst úmhýggjan úm aðÞröstur
allir faEiríksson
i að tja sig og ígrúndi og

06/10:
Skálholtsskórinn
með
æfingabúðir
rokstýðji skoðún sína.
 Mo
07/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur
sr.laa
Egill
rg listaverkin
hafa litið dagsins
ljos þetta
sko
riðHallgrímsson
og hofúm við í
Álfaborg
únnið mikiðNEKK/WICAS.
með arstíðirnar.
Árstíðirnar
taka
sig skemmtilegar
 10/10-12/10:
Vinnufundur.
Umsjón:
sr.aSigrún
Óskarsdóttir
mýndir
eins og aðúr
sagði ermeð
ahúgi
barnanna
og húgmýndir þeirra drifkraftúr
 og10/10-14/10:
ZEN-hópur
námskeið
í Skálholtsbúðum
í ollú starfi
leikskolans.
na hafa
til dæmis vetrarverkefnin orðið að storú
13/10-14/10:
VoxNú
Femine.
Æfingabúðir
Frozen þema. Virkilega skemmtilegt að fýlgjast með hvernig þemún þroast.

14. árgangur 2. tbl. febrúar 2015.

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

 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
hlokkúm
að takast a við fleiri
spennandi
og Egill
ahúgaverð
verkefni
 Við
14/10:
Messa til
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur sr.
Hallgrímsson.

her í leikskolanúm
Álfaborg!
Vox Femine
syngur í messunni
Fýrir hond
starfsmanna
Á
lfaborgar,
15/10-19/10: Breskur
skólahópur í Skálholtsskóla
Elfa Birkisdottir, leikskolastjori.

KJÖLUR

SVARTÁRBOTNAR

 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
I NHeimsókn
G A Stveggja
T Aráðherra
ÐIR
 N15/10:
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
Snjóþotu
hjá Bergi Pál
og Kristjönu
Karen
Ósk og Iggy búa til kubbasnjóhús
 ferð
21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á vegum
Aðstaða
fyrir
20 - Náttúruferða
25Dísa
manns
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Hesthús, gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn frá 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

Á

Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Kristín María og Róbert vinnaVatnssalerni
með myndvarpa Einbeitt Ella Sóley og Benjamín Óli að klippa

Bjarni Bjarnason Íþróttamaður Bláskógabyggðar 2014
Bjarni Bjarnason, Hestamannafélaginu Trausta, var útnefndur Íþróttamaður
Bláskógabyggðar í hófi sem Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar efndi til 11. jan sl.
Bjarni er fjölhæfur íþróttamaður og hefur stundað ýmsar íþróttagreinar frá unga
aldri, hann er liðtækur knattspyrnumaður og var auk þess lykilmaður í
körfuknattleiksliði Laugdæla um árabil sem og þjálfari liðsins. Á landsvísu er hann
sennilega best þekktur sem knapi góður og segja má að árið 2014 hafi verið hans ár.
Hann tók þátt í meistaradeild í hestaíþróttum og góð frammistaða hans sjálfs og
liðsins, Auðholtshjáleigu, skilaði þeim 2. sæti í deildinni. Í ágúst varð hann svo
tvöfaldur Íslandsmeistari í 100 m skeiði og einnig í 250 m skeiði, í bæði skiptin á
Heru frá Þóroddsstöðum. Hápunktur ársins var þó án efa þegar Bjarni og Hera frá
Þóroddsstöðum sigruðu í 250 m skeiði á Landsmóti hestamanna á Hellu í júlí og
settu þar Íslands- og heimsmet. Að lokum má geta þess að Bjarni var svo einn af
fimm sem tilnefndir voru sem skeiðknapi ársins af Landssambandi hestamanna.
Þrír aðrir íþróttamenn voru einnig tilnefndir, þeir Smári Þorsteinsson frá UMF. Bisk.,
Sólon Morthens frá Hestamannafélaginu Loga og Sveinbjörn Jóhannesson frá UMF.
Laugdæla. Auk þessara voru 15 aðrir íþróttamenn heiðraðir fyrir góðan árangur á
árinu 2014, í glímu, hestaíþróttum, knattspyrnu og frjálsum íþróttum.

Oddvitapistill
Á fundi sveitarstjórnar 8. janúar sl. var sú ákvörðun tekin að gera þær
breytingar á skólahaldi í sveitarfélaginu að núverandi samreknar skólastofnanir
í Bláskógaskóla verði skipt upp í tvær skólastofnanir þ.e. annars vegar
grunnskóli í Reykholti og hins vegar samrekinn leik- og grunnskóli á
Laugarvatni. Þá var einnig samþykkt að segja upp samningi við fjóra
stjórnendur Bláskógaskóla þar sem um grundvallarbreytingu á skipulagi
skólastofnana er að ræða. Þessi ákvörðun er tekin eftir úttekt Ingvars
Sigurgeirssonar, prófessors við menntavísindasvið Háskóla Íslands, á
skólamálum í Bláskógabyggð. Þá samþykkti sveitarstjórn að sá vinnuhópur sem
skipaður var til að vinna að tillögum Ingvars muni halda áfram að vinna með
niðustöðu úttektar Ingvars og þeirri skipulagsbreytingu sem gerð hefur verið.
Vinnuhópinn skipa Helgi Kjartansson, Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, Óttar Bragi
Þráinsson og Valtýr Valtýsson.
Samþykkt hefur verið að eldri borgarar í Bláskógabyggð, 67 ára og eldri, fái
frían aðgang að sundlauginni og íþróttahúsinu að Laugarvatni. Bláskógabyggð
mun greiða þann kostnað sem hlýst af þessu verkefni. Það er ósk
sveitarstjórnar að eldri borgarar í sveitarfélaginu nýti sér þetta
Bjarni Bjarnason, Hestamannafélaginu Trausta, var útnefndur íþróttamaður
Bláskógabyggðar fyrir árið 2014. Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar stóð fyrir
hófi þann 11. janúar sl. í Aratungu þar sem íþróttamenn voru heiðraðir fyrir
góð afrek á siðasta ári. Alls voru fjórir íþróttamenn tilnefndir til
íþróttamannsins og þá voru 15 íþróttamenn verðlaunaðir fyrir góðan árangur í
íþróttum á árinu 2014.
Þessa dagana er í auglýsingu tillaga til landsskipulagsstefnu. Í
landsskipulagsstefnu er sett fram stefnumótun á landsvísu um skipulagsmál.
Mikilvægt er að allir þeir aðilar sem telja sig hafa hagsmuna að gæta kynni sér
vel þessa tillögu, hægt er að gera athugasemdir til 13. feb. n.k. Ég hvet
sérstaklega landeigendur og þá sem eiga nýtingarrétt á afrétti til að kynna sér
vel þessar tillögur. Hægt er að sjá tillöguna á: www.landsskipulag.is.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
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og
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Hótel Gullfoss
Flúðaleið
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Stinnur
og
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Brottför
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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
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info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
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tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
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Starfsfólk Flúðaleiðar
styrkir allan líkamann og
gerir vöðvana langa og fallega.
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
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Á að ráðastog
í sveitarhátíð
í sumarSveinssyni
og hafa dagskrá
Aratungu/Reykholti/
í ísíma
8935388.
Lopapeysur
aðrar
Tek að mér
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víðar í sveitinni
?
Fæst
einnig
í
Múrbúðinni
á
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á
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fleira.
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mai-1
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sem áhuga
hafa
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þátt og komið leiðbeinandi
með hugmyndir.
Júlíana Magnúsdóttir
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Halldór
Hilmir
vegna
Áhugasamir
hafisauðburðar.
samband við Ásborgu asborg@ismennt.is eða
uppl
í síma 845-5591
Steinu
Betrasteinkab@gmail.com
að hringja á undan sér .

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Reykholti lokið. Þar með er komin góð aðstaða
til að rækta líkamann
og
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti

Nú er framkvæmdum við nýju líkamsræktaraðstöðuna í Íþróttamiðstöðinni í
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.

styrkja. Lýðheilsa skiptir okkur öll miklu máli og með tilkomu þessarar

Mánudaga 14:00-18:00.

*Heildrænt nudd
-nærþjálfunar
djúpt til uppsafnaðra
tilfinninga
aðstöðu er komin góð aðstaða til fjölbreyttrar
sem hefur
góð áhrif á
sem sest hafa í líkamann.
sál og líkama. Ungmennafélag BiskupstungnaLosar
gafum
líkamsræktartæki
aðog
vöðvabólgu vegna streitu
álags.
andvirði 1 milljónar til íþróttamiðstöðvarinnar
og vil ég nota tækifærið í

Þriðjudaga 14-22.00

þessum pistli til að þakka félaginu kærlega fyrir þessa rausnarlegu
*Vöðvanudd gjöf sem á

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

18. ágúst - 30. maí

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

KV Starfsmenn.

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

eftir að nýtast vel.
Nóg í bili.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
Með kveðju,
Helgi
Kjartansson,
oddviti Bláskógabyggðar
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

Heimasíða Skóla- og velferðarþjónustu

Járningaþjónusta

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
VIOLA
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

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

Thailand Kipptu
um páskana
út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tek að mér járningar
Eftirfarandi meðferðir í boði:
Er ekki draumurinn
að vera
Brottför 20. mars,
upplýsingar
í á Thailandi um páskana?
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
kemur þú með?
Heildrænt líferni
síma 846-7048.

Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
Allt um þessa draumaferð á ferdin.is og
í síma 893-8808.

Sigurjón Sæland

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Þorrablót Ungmennafélags Laugdæla
Þorrablót Ungmennafélags Laugdæla verður haldið
laugardaginn 14. febrúar í íþróttasal HÍ á Laugarvatni.
Húsið opnar með fordrykk í boði Pálmatrés kl. 19:00.
Borðhald hefst kl. 20:00 þar sem Svenni kokkur
ber á borð einstaklega góðan þorramat.
Heimamenn sjá um skemmtiatriðin og svo mun
Stuðlabandið leika fyrir líflegum dansi fram eftir nóttu.

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

Miðaverð kr. 7.000.Pantanir þurfa að berast fyrir 10. febrúar til:
Erlu - 865-3679 - erla@ml.is eða
Bryndísar - 8950457 - bryndisbodvars@gmail.com
Forsala aðgöngumiða verður í íþróttahúsinu
þriðjudag og miðvikudag fyrir blót milli kl. 17:00-18:00.

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

Hlökkum til að sjá ykkur
Skemmtinefnd
.

Kæru sveitungar
Gallerý Rós tekur við
pöntunum á ullarvörum og
öðrum tækifærisgjöfum
allt árið. Síminn hjá
okkur er
4868946/8659300.
Kveðja, Rósa og Maggi í
Austurhlíð

Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

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

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 mars
2015. Ath efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. mars 2015.
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

Umhverfisþing

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

Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar og sveitarstjórn hafa
ákveðið að halda Umhverfisþing föstudaginn 20. mars
nk. Þingið verður haldið í Aratungu og hefst kl 14.
Þema þingsins verður „sorpmál“.

til kl 16:30
Símatími frá
kl 9-9:30 og 13-13:30
Sími stöðvarinnar er 480 5300
Vaktsími í neyðartilvikum er

Fluttir verða nokkrir fyrirlestrar i upphafi þingsins
og síðan er hugmyndin að skipta þátttakendum í
umræðuhópa/nokkurs konar vinnustofa, og þar með fá
allir tækifæri til að hafa áhrif á stefnu
Bláskógabyggðar í umhverfismálum.

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

480 5112
.

Ósk okkar í undirbúningsnefnd Umhverfisþings er að sem
flestir íbúar í Bláskógabyggð mæti á þingið í Aratungu
þann 20. mars og hafi þannig áhrif á umhverfi sitt.
Umhverfismál koma okkur öllum við.
Undirbúningsnefnd fyrir Umhverfisþing Bláskógabyggðar

Leikskolinn Álfaborg oskar eftir leikskolakennara/starfsmanni tímabilið
1. mars til 1. julí. Gæti verið möguleiki a framlengingu a raðningu. Um er
að ræða hlútastarf. Starfið hentar korlúm jafnt sem konúm. Leikskolinn
VIOLA snyrtistofa
Högnastíg 1 Flúðum.

Álfaborg er staðsettúr í Reýkholti Blaskogabýggð. Virðing, vellíðan og

GUINOT húðvörur fyrir dömur og herra
ALESSANDRO naglalökk og gloss

únnið er í Álfaborg.

Meðferðir: Andlitsbað – Húðhreinsun – Fótsnyrting – Handsnyrting –
Vaxmeðferðir – Litun og plokkun.
Tímapantanir í Síma 856-1599

.

fagmennska eru einkunarörð leikskölans sem endurspegla það starf sem
Nanari úpplýsingar veitir Elfa Birkisdottir leikskolastjori
í síma 4803046 eða a netfangið elfa@blaskogabýggd.is

Hver er þín viðskiptahugmynd?
Getum bætt við okkur verkefnum í
Bláskógabyggð og nærsveitum.

Vinnumálastofnun/velferðarráðuneytið auglýsir styrki til atvinnumála

Nánari upplýsingar veitir Hákon,

kvenna vegna ársins 2015 lausa til umsóknar.

sími: 8944142 / hakon.pall@simnet.is

Skilyrði er að verkefnið/hugmyndin falli að eftirfarandi skilyrðum.
• Verkefnið sé í eigu konu/kvenna og stjórnað af konu
• Verkefnið feli í sér nýnæmi eða nýsköpun

Gallerí Laugarvatn

• Verkefnið feli í sér atvinnusköpun til frambúðar
• Viðskiptahugmynd sé vel útfærð

óskar eftir sumarstarfskrafti , starfið felst í afgreiðslu í galleríi og kaffihúsi
ásamt almennum störfum við gistingu.

• Veittir eru styrkir til gerðar viðskiptaáætlunar, vegna

Nánari upplýsingar um starfið og vinnutíma , í síma 8470805

markaðssetningar og gerðar markaðsáætlunar, þróunar vöru eða
þjónustu, hönnunar og efniskostnaðar.
• Ennfremur geta konur sem hafa fullmótaða viðskiptaáætlun og hafa
hug á því að stofna fyrirtæki á næstunni eða hafa stofnað fyrirtæki en

Uppsveitakort 2015

ekki hafið rekstur, sótt um styrk til að koma henni í framkvæmd.

Nú er hafin árviss endurskoðun á Uppsveitakortinu

Heildarfjárhæð styrkja að þessu sinni eru kr. 35.000.000 og er

sem gefið er út árlega í 40.000 eintökum og dreift víða.

hámarksstyrkur kr. 3.000.000. Ekki eru veittir lægri styrkir en kr.

Hægt er að skoða kortið á vefnum www.sveitir.is/kort

400.000.

Vinsamlegaast hafið samband ef þið hafið athugasemdir

Umsóknarfrestur er frá 15.janúar til og með 16.febrúar og skal sækja

eða upplýsingar um breytingar á korti eða þjónustulista.

um rafrænt hér á heimasíðu verkefnisins en þar má ennfremur finna

Hjálpumst að við að gera gott kort betra.

nánari upplýsingar um styrkina. www.atvinnumalkvenna.is

Með kveðju frá ferðamálafulltrúa Uppsveita Árnessýslu
asborg@ismennt.is sími 8981957

