Október
Lokakvöld Uppsveitadeildar Loga,
Smára og Trausta verður haldið

01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
föstudagskvöldið 17. april kl. 19:45 í Reiðhöllinni á Flúðum.

 06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Þá hefst keppni í tölti og fljúgandi skeiði. Keppni knapa er mjög
 10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
spennandi og lítill munur á milli þeirra. Tveir efstu knaparnir eru jafnir
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
að stigum, þeir Arnar Bjarki Sigurðarson og Bjarni Bjarnason.
 13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
Lokakvöldið sker úr um sigurvegara Uppsveitadeildarinnar 2015, bæði í
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
einstaklingskeppni og í liðakeppni. Við hvetjum fólk til að mæta og styðja
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.

14. árgangur 4. tbl. apríl 2015.

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

Kæru Sveitungar,

sín lið í lokakeppninni.

Vox Femine syngur í messunni
15/10-19/10:
Staðaefstu
knapa erBreskur
þessi: skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR

15/10:
Stjórn
Skálholt.
Fundur
1. - 2. Arnar Bjarki Sigurðars.
47
15/10:
Ferðamálafrömuðir halda
1. - 2.Bjarni
Bjarnason.
47fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
15/10:
Heimsókn tveggja ráðherra
3. Hulda
Finnsdóttir.
41 í Skálholt
Aðstaða
fyrir
40 – 50
manns

15/10:
Afhending
listaverks
eftir
Gunnlaugsdóttur
4.
Árný Oddbjörg Oddsd.
37Kristínu
Vatnssalerni
og
sturta
19/10-20/10:
12 spora hópur 35
5. Hermann
Þór Karlsson.
Hesthús, gerði, heysala
19/10-21/10:
A.A.-konur í Skálholtsbúðum
6. Finnur
Jóhannesson.
33,5
ÁRBÚÐIR

20/10-21/10:
Námskeið.
Pétur
Þorsteinsson
7. Gaseldunaráhöld
Jón Óskar Jóhannesson
og góð aðstaða til33
20/10-21/10:
Fermingarbörn
London. Sr. Sigurði Arnarssyni
8. Sigurbjörg
Bára
Björnsd.
matseldar
í öllum
húsum frá32,5
21.10: Sigurliði
Messa í Skálholtsdómkirkju
9 - 10. Guðjón
Sig.
25,5kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
9.- 10. Þorsteinn
G. Þorst.
25,5
20 - Náttúruferða
25 manns
Vatnssalerni og sturta

24/10:
Fermingarbörn
frá
Akranesi
Staða liðakeppninnar er þessi:
gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi
Hrosshagi/Sunnuhvoll.
108,5
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
Arion
banka liðið.
94,5
486
8757
/ 895 9500
/ 867 3571

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Þórisjötnar
90
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 og28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Gamli
guttarnir
85
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
Landstólpi. í messunni
67,5
Aðstaða fyrir5615 - 20 manns
Forsæti.
Hestagerði og
Jáverk.
50heysala
Vatnssalerni
Kílhraun.
48,5

Á

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Þann 9.mars 1985 voru stofnuð tvö félög í Aratungu, Slysavarnardeild
Biskupstungna og Slysavarnarsveit Biskupstungna. Árið 1999 voru þessi tvö
félög svo sameinuð í Björgunarsveit Biskupstungna. Stofnun þessara félaga
var mikið þarfaverk og hafa á síðustu 30 árum verið unnin mörg og misjöfn
verkefni.
Björgunarsveitin hefur með stuðningi og vinnu sveitunga vaxið og dafnað. Í
dag höfum við húsnæði, búnað og bifreiðar, þökk sé miklu og óeigingjörnu
starfi margra, sem starfað hafa í/og með Björgunarsveitinni gegnum árin.
Af tilefni afmælis Björgunarsveitarinnar langar okkur að bjóða sveitungum og
velunnurum í afmæliskaffi sunnudaginn 19.apríl milli 14 og 16 í húsnæði
sveitarinnar.
Allar gjafir eru vel þegnar til að létta undir áframhaldandi starfi.
Stjórn Björgunarsveitar Biskupstungna.

Oddvitapistill
Marsmánuður einkenndist af fjölda íbúafunda sem haldnir voru fyrir íbúa
Bláskógabyggðar. Umhverfisþing var haldið 20. mars þar sem fjallað var um
sorpmál frá hinum ýmsu sjónarhornum. Þingið tókst vel og áttu sér stað
góðar umræður um sorpmál og umhverfismál almennt. Ég vil nota
tækifærið í þessum pistli og þakka umhverfisnefnd og undirbúningsnefnd
umhverfisþingsins fyrir undirbúning og framkvæmd þingsins. Íbúafundur
var haldinn 24. mars um vinnuna sem átt hefur sér stað í endurskoðun
aðalskipulags Bláskógabyggðar. Þriðji íbúafundurinn var svo haldinn 25.
mars um hjúkrunarheimili. Á fundinn kom Unnur Þormóðsdóttir sem er
m.a. hjúkrunarstjóri HSU á Selfossi og formaður færni- og
heilsumatsnefndar heilbrigðisumdæmis Suðurlands. Unnur fór yfir stöðuna
í öldrunarmálum á Suðurlandi og m.a. þær leiðir sem lagðar hafa verið til í
Hérðasnefnd Árnesinga um fjölgun hjúkrunarrýma í sýslunni. Erindi Unnar
var mjög fróðlegt og áhugavert. Ljóst er að mikilvægt er að fjölga
hjúkrunarrýmum í sýslunni áður en í óefni er komið. Einnig kom fram hjá
Unni mikilvægi þess að efla heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu svo
fólk geti dvalið sem lengst á eigin heimili. Síðasti en ekki sísti íbúafundurinn
var svo haldinn á Flúðum, fyrir Uppsveitirnar, en þar kynnti Haraldur
Benediktsson, alþingismaður, tillögur að uppbyggingu breiðbandskerfis í
sveitum landsins og tillögur starfshóps um málið sem hann gegndi
formennsku í. Tillögurnar ganga út á að ljósleiðaravæða allar sveitir landsins
í lok árs 2020 og að þetta verði samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga.
Tillögur starfshópsins verða vonandi afgreiddar á Alþingi nú í vor. Erindi
Haraldar var fróðlegt og ef tillögurnar sem hann kynnti verða að veruleika
munu þær breyta miklu fyrir íbúa og um leið bæta búsetuskilyrði í sveitum
landsins.

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
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.
Sveitarhátíð
Stuðlar
að réttari og 2012.
betri líkamsstöðu..
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
Blandaður
grisjunarviður
úr
sveitarhátíð í sumar og jafnvel gera slíka hátíð
að árvissum
viðburði.
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
Til að þokaTölvuviðgerðir
málinu áleiðis og koma í farveg fundaði lítill hópur og tók að sér að
pokum.
koma upplýsingum áfram til fleiri aðila og kanna
áhuga á þátttöku.
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
Spurt var:
Á að ráðastog
í sveitarhátíð
í sumarSveinssyni
og hafa dagskrá
Aratungu/Reykholti/
í ísíma
8935388.
Lopapeysur
aðrar
Tek að mér
allar almennar
víðar í sveitinni
?
Fæst
einnig
í
Múrbúðinni
á
prjónavörur kerti,
tölvuviðgerðir
og vírushreinsun
Flúðum
og
í
minni
pakningum
í
Fundarmenn
voru
á
því
að
halda
hátíð
og
ákveðin
var
dagsetning
og
heiti.
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
getu.
glervörur,skartgripir,
Bjarnabúð.
Get boðið
þérúr
aðtungunum“
koma
til þín
og mjög
Nafnið
„Tvær
dagsetning
25. ágúst
að lengja sumarið).
tækifæriskort
ogheim
margt
Áhrifin
koma
fljótt(tilí ljós.
Athugið lækkað verð!
Leitast
verður
við
að
hafa
hátíðina
sem
mest
sjálfbæra,
safna saman
fleira.
kenna þér á hin ýmsu forrit
Opið allanog
ársins
dagskráratriðum
kynnahring
sameiginlega.
Skráning í síma 861-7888
lokað
10geta
mai-1
júní)
Allir(nema
sem áhuga
hafa
tekið
þátt og komið leiðbeinandi
með hugmyndir.
Júlíana Magnúsdóttir
í
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 .

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.
Vetraropnunartími

18. ágúst - 30. maí
Mánudaga 14:00-18:00.
Þriðjudaga 14-22.00
Miðvikudaga 14-18.00

Nuddstofaná fullt skrið
Nú þegar fer að vora fara framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins
Heildrænt
líferni
en talsvert verður um nýframkvæmdir og viðhaldsmál hjá sveitarfélaginu
í
í Reykholti
sumar. Í næsta pistil mun ég segja betur fráÍþróttamiðstöðinni
þessum framkvæmdum
en þá
verður búið að útfæra þær allar betur og tímasetja. Nú er verið að auglýsa
*Heildrænt nudd
eftir tveim flokksstjórum til að stjórna unglingavinnunni í sumar.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Starfsstöðvar verða á Laugarvatni og í Reykholti. Næg verkefni eru
sem sest hafa í líkamann.
framundan og því er mikilvægt að einhverjir aðilar geti tekið störfin að sér.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Nánari upplýsingar gefur Kristinn í síma: 860-4440.
álags.
Nóg í bili.
Með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

KV Starfsmenn.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

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

Kosningaréttur kvenna 1915
Manst þú eftir umræðum eða frásögnum úr þínu ungdæmi um það þegar
konur fengu KOSNINGARÉTT?
Ertu til í að deila því með okkur og jafnvel koma minningunum á prent.
Okkur í Kvenfélagi Biskupstungna þætti vænt um að fá að heyra það sem þú
hefur að segja.
Vinsamlega hafið það í huga að minningar ykkar eru okkur sem fjársjóður.
Vinsamlega hafið samband í síma 899 3546 Inga Þyri Kjartansdóttir eða
ithk@simnet.is eða Geirþrúði Sighvatsdóttir sími 862 8640 eða
truda53@gmail.com

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

Ræsting á Gistiheimili Sólheima
Fullt starf, hlutastarf, sumarstarf

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem hafa áhuga
á að starfa í einstöku samfélagi.
helstu verkefni
Allt sem til fellur m.a. ræsting herbergja, og annarra
rýma í gistiheimilum, þrif á líni og létt viðhald.
Hæfniskröfur

Reynsla af ræstingum, metnaður, sveigjanleiki,
jákvæðni og færni í samskiptum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir skulu berast eigi síðar en 15. apríl á
netfangið sesseljuhus@solheimar.is.
Frekari upplýsingar eru veittar í síma 422-6080.
Upplýsingar um starfsemi Sólheima er að finna á vef
Sólheima www.solheimar.is
Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum í 85 ár. Í
byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa um 100 manns. Rekin er fjölþætt atvinnustarfsemi
með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakaríi, matvinnslu, jurtastofu og
gistiheimili. Á staðnum eru fimm mismunandi listasmiðjur, leirgerð, kertagerð, vefstofa og
smíðastofa. Menningarstafssemi er fjölþætt og á Sólheimum er listhús, sýningarsalir,
höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, fræðasetrið Sesseljuhús og íþróttaleikhús.

Kveðja, Rósa og Maggi í
Austurhlíð

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

Kæru sveitungar
Gallerý Rós tekur við
pöntunum á ullarvörum og
öðrum tækifærisgjöfum
allt árið. Síminn hjá
okkur er
4868946/8659300.

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

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

Listi umsækjenda um auglýstar tvær stöður skólastjóra í
Bláskógabyggð

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

Bláskógabyggð auglýsti tvær skólastjóra stöður lausar til umsóknar. Annars
vegar í Reykholti og hins vegar á Laugarvatni. Sjá má auglýsingarnar á
heimasíðu Bláskógabyggðar.

Símatími frá
kl 9-9:30 og 13-13:30
Sími stöðvarinnar er 480 5300

Umsóknarfrestur var til 27. mars s.l. og eftirtaldar umsóknir bárust:

Vaktsími í neyðartilvikum er

Skólastjórastaða í Reykholti:

480 5112

Agla Þyri Kristjánsdóttir
Ásta Kristjana Guðjónsdóttir
Birna Vilhjálmsdóttir
Gunnsteinn Sigurðsson
Ingibjörg Bjarney Baldursdóttir
Kristín Hreinsdóttir
Lind Völundardóttir
Sigurður Gísli Guðjónsson
Skólastjórastaða á Laugarvatni:
Birna Vilhjálmsdóttir
Elfa Birkisdóttir
Gunnsteinn Sigurðsson
Hreinn Þorkelsson
Ingibjörg Bjarney Baldursdóttir
Íris Anna Steinarsdóttir
Jón Einar Haraldsson Lambi
Júlía Guðmundsdóttir
Laufey Jónsdóttir
Lind Völundardóttir
Sigríður Helga Sverrisdóttir
Sigurður Gísli Guðjónsson
Þorkell Ingimarsson

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

.
.

Tek að mér afleysingar og ýmiskonar vinnu, fyrir bændur og aðra sem þess
óska.
Mads Jörgensen S:8458307 Reykholt

Samband sunnlenskra kvenna
Kt. 550269-5709
Reikn.nr: 182-15-380610
Eins og venjulega er ýmislegt á döfinni hjá Sambandi sunnlenskra kvenna
(SSK) – þar ber nú hæst, að hafinn er undirbúningur fyrir landsþing
Kvenfélagasambands Íslands(KÍ). SSK mun verða gestgjafi og
framkvæmdaraðili þingsins, sem er um leið aðalfundur KÍ. Þingið verður
haldið á Hótel Selfossi dagana 9. - 11. okt. n.k. Yfirskrift þingsins er Hækkum
flugið – kosningaréttur kvenna í eina öld – Gera má ráð fyrir að þetta þing
sæki um 150-200 konur hvaðanæva að af landinu.
Af þessu tilefni ætlar Samband sunnlenskra kvenna að gefa út blað sem allir
þingfulltrúar fá afhent við setningu þingsins og fá þeir um leið aukablöð til að
dreifa í sín heimahéruð.
– Í blaðinu “Hækkum flugið” er m.a. fyrirhuguð margvísleg umfjöllun um þá
fjölbreyttu þjónustu ferðaþjónustuaðila, fyrirtækja og stofnana sem er í boði
í Árnes- og Rangárvallasýslum og getur blaðið því orðið mjög góð kynning
fyrir þetta landsvæði.

Ef þú ætlar til Asíu þá setjum við upp ferðina fyrir þig

Hvernig væri að tryggja sér sumarauka á Thailandi í ágúst eða
Bali í september, sjá ferdin.is
_________________________________________________________

ticket2travel.is
Þá erum við komnir með flugbókunarsíðu á netinu, sjá
ticket2travel.is eða t2t.is
Vantar þig flug? athugaðu hvað t2t.is hefur að bjóða
___________________________________________________________

Kvenfélagskonur innan SSK leggja mikið af mörkum til samfélagsins bæði
með fjárframlögum og annarri sjálfboðinni vinnu sem ekki verður metin til
fjár. Geta má þess að meginhluti þeirra fjármuna sem þær afla fer til
málefna heima í héraði. Á árunum 2013 og 2014 veittu kvenfélögin innan SSK
styrki til samfélagsins samtals að fjárhæð um 39 milljónir króna, þar af fóru
um 18,5 milljónir kr. til heilbrigðis- og líknarmála, um 14,1 milljón kr. til
mennta-, menningar- og umhverfismála og um 6,4 milljónir kr. til öldrunarmála. Þessa fjár hafa kvenfélögin aflað með margvíslegri starfsemi og má
nefna: basara, hlutaveltur, skemmtanir, kaffisölur, erfidrykkjur, bókaútgáfur
o.fl.
Kvenfélagskonur munu á næstunni leita með bréfi til ferðaþjónustuaðliða,
fyrirtækja og ýmissa stofnanna varðandi auglýsingar og umfjöllun í blaðið
“Hækkum flugið”. Vonast er til að fyrrgreindir aðilar sjái hag sinn í að verða
við þeirri málaleitan.
Allar frekari upplýsingar gefur Elinborg Sigurðardóttir formaður SSK, sími 865
-2753 netfang: formadurssk@gmail.com

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2015
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 23. maí til 31. júlí. Starfssvæðið er á
Laugarvatni og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl n.k. og
skulu umsóknir berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
kristinnl@blaskogabyggd.is,

merktar

Vinnuskóli

Bláskógabyggðar.

Upplýsingar gefur Kristinn í síma 860-4440.
Þjónustu- og framkvæmdasvið
Bláskógabyggðar

