Félagið 60 plús í Laugardal

Október

 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
 06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
Undirbúningsnefndin
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson

10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
Stofnfundur hjá félagi 60 ára og eldri var haldinn þann 9. júní sl. í
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
Grunnskólanum á Laugarvatni.
 13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
Undirbúningsnefnd vegna fyrirhugaðrar stofnunar félagsins hefur starfað í
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
um það bil ár. Hana skipa Halldór Steinar Benjamínsson, Sigríður Jóna
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.

Mikaelsdóttir,VoxGunnar
Vilmundarson,
Femine syngur
í messunni Jóna Bryndís Gestsdóttir, Tómas
Tryggvason
og ÞórdísBreskur
Pálmadóttir.
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skólahópur í Skálholtsskóla
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15/10:
Afhending
listaverks
eftir
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
netfangið: fenjar@simnet.is)
Vatnssalerni
og
sturta
 19/10-20/10:
12 spora
hópurgaman saman
Markmið
félagsins er
að hafa
og hjálpast að við að finna
Hesthús, gerði, heysala

19/10-21/10:
A.A.-konur
í
Skálholtsbúðum
eitthvað skemmtilegt að gera. Fyrsti viðburðurinn hjá nýja félaginu var
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 á20/10-21/10:
Námskeið.
Pétur
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Gaseldunaráhöld
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20/10-21/10:
Fermingarbörn
Sr. Sigurði
í öllum
húsum frá London.
leiðinni.
Góð
þáttaka
og skemmtileg
ferð í alla
staði. Arnarssyni
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Nú er að hefjast Golfkennsla og með haustinu verður farið í að læra Bridge.
 21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Félagar úr hópnum taka að sér leiðbeiningarnar. Einnig er áhugi á jeppaferð
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
til fjalla.
gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi
Stjórnina sem kosin var á stofnfundi skipa: Þórdís Pálmadóttir
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
REMSTAVER
formaður,Halldór
Steinar
Benjamínsson
gjaldkeri Fog
Jóna Bryndís
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Gestsdóttir
ritari.
í stjórn
er Bryndís
Einarsdóttir og
 28/10:
Messa í Varamaður
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur
sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
endurskoðandiKammerkór
Margrét Þórarinsdóttir.
Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í
messunni
Kæru vinir munið svo að
það er fólkið í lífi manns sem skapar hamingjuna.
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns

Á

KJÖLUR

Hestagerði
ogstjórn
heysala60 plús í Laugardalnum.
Bestu
kveðjur
Vatnssalerni

14. árgangur 7. tbl. ágúst 2015.

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

Tvær úr Tungunum 2015
Sveitahátíðin „Tvær úr Tungunum“ verður haldin laugardaginn 15. ágúst. Takið frá
daginn og kvöldið.
Að hátíðinni stendur áhugahópur heimamanna og undirbúningur er í fullum gangi.
Árleg keppni í gröfuleikni verður á sínum stað og járnkarlinn.
Sitthvað verður í boði fyrir börnin; krakkahlaup, fótboltaæfing, hoppukastalar og
loftboltar.
Fornbíla- og traktorasýning, markaður í Aratungu og um kvöldið skemmtun og
dansleikur.
Að þessu sinni verður „Uppsveitahringurinn“ haldinn sama dag, hlaupið og hjólað
mismunandi vegalengdir ungir sem eldri.
Kvenfélag Biskupstungna verður með markað og kaffisölu.
Þeir sem hafa áhuga á að vera með borð og selja varning í Aratungu á þessum degi
hafi samband við kvenfélagið tengiliður er Guðbjörg sími 898 5646.
Öllum íbúum og fyrirtækjum í Bláskógabyggð er velkomið að taka þátt og koma með
hugmyndir.
Áhugasamir hafi samband við Smára Þorsteinsson smari88@gmail.com
Undirbúningshópur

Reiðnámskeið fyrir börn og unglinga

og yoga teygjur.

Árlegt reiðnámskeið Hestamannafélagsins Trausta fyrir börn og unglinga hefst
mánudaginn 10. ágúst og lýkur fimmtudaginn 13. ágúst. Kennslan byrjar í
Hólmarshöll á Minni-Borg en í framhaldinu verður farið á hringvöllinn við
Laugarvatn.
Kennt verður seinni partinn og á kvöldin og kennari verður Sólon Morthens.
Skráning er hjá Auði á Hömrum í síma 867-1915 og Guðný á Ormsstöðum í síma
894-0932 fyrir kl. 22:00 sunnudagskvöldið 11. ágúst.
Föstudaginn 14. ágúst verður svo riðið inn í Kringlumýri, grillað, farið í leiki og gist.
Börn 12 ára og yngri þurfa að vera í fylgd með fullorðnum.
Skráning í reiðtúrinn og gistingu er hjá Auði á Hömrum í síma 867-1915 og Guðný
á Ormsstöðum í síma 894-0932.
Æskulýðsnefnd Trausta

Hótel Gullfoss
ehf magi!
Stinnur Flúðaleið
rass
og sléttur

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi ásamt 70 manna
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
Flúðaleið
ehf
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og
Mjög gott
aðgengi
fyrir fatlaða.
Tveir heitir nuddpottar.
13:00
frá Flytjanda
Klettagörðum
Verktaki
fyrir
Eimskip
Samskip
Brottför frá Selfossi alla virka
daga: og
14:00
Hótel Gullfoss
v/ Brattholt,
801frá
Selfoss
Brottför
Flúðum
alla virka
daga: 7:00-9:00
Vöruafgreiðsla
á Flúðum:
486-1070
fax 486-6693
S. 486-8979, fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
Brottför
frá Reykjavík alla virka daga:
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
KlSímar
12:00hjá
frábílstjórum:
Landflutningum Kjalarvogi og
Kl892-2370
13:00 fráPálmar.
Flytjanda Klettagörðum
892-2371 Snævar.
Brottför
fráBjössi.
Selfossi alla virka daga: 14:00
892-2372
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
Flytjum áburð
skeljasand
fyrir
söluaðila.
láttu og
samt
vita af þér
svoalla
það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar
Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frástyrkir
kl 8:00-17:00
alla virkaogdaga. sími:
allan líkamann
486-1070 fax 486-6693
gsm: 892-2370
gerir vöðvana
langa og fallega.
Liðkar
og
styrkir
hrygg
og
netfang: fludaleid@simnet.is mjaðmir og allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Símar hjá bílstjórum:
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..
892-2370- Pálmar
892-2371 -Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur.
892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
Með kveðju

.
.

Starfsfólk Flúðaleiðar
Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
Skráning í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

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

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

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Sumaropnunartími

Vallamót 2015

29. maí - 10. ágúst
Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21:00.

Árlegt Vallamót Hestamannafélagsins Trausta verður haldið laugardaginn 15. ágúst

Miðvikudaga 10:00-21:00.

n.k. á Laugarvatnsvöllum. Líkt og í fyrra verður keppt í smalakeppni og verður

Fimmtudaga 10:00-21:00.
Föstudaga 10:00-18:00.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga 10:00-18:00.

KV Starfsmenn.

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
smalakeppninni skipt í smala 1, þ.e. 14 ára og yngri (fæddir
og seinna) og
Losar og 2001
mýkir vöðvana.
smali 2, þ.e. 15 ára og eldri (fæddir 2000
og við
fyrr).
Viðbót
teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson

Mótið
hefstog
kl.rafvirkjameistari
10:00 og er dagskrá sem hér segir:
Vélstjóri

s: 692 4649

Barnaflokkur
Unglingaflokkur

Netfang: laufhaga12@internet.is

Pollaflokkur

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.
*Gjafabréf

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta
og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
FirmakeppniGefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari Úrslit unglinga
Smali 1
Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
VIOLA
Verðlaunaafhending
í
barnaflokki
fer
fram
strax
að
lokinni
keppni
í barnaflokki.
Járningaþjónusta
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana
Magnúsdóttir

Smali 2

Í barnaflokki skal ríða fet, stökk og tölt eða brokk.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í september 2015. Ath. Efni í blaðið þarf að
berast fyrir 1. september 2015.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
í síma 480-3000

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tek hendi
að mér
járningar
Sé áhugi fyrir
á verður
keppt í kappreiðum, þ.e.a.s.
skeiði meðferðir
eða stökki.í boði:
Eftirfarandi
upplýsingar í

Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Skráningar í barna- unglinga- og ungmennaflokka Heildrænt
þurfa að
berast á netfangið
líferni
síma 846-7048.
Litun og plokkun – Handsnyrting
hf.trausti@gmail.com í síðasta lagi fimmtudaginnÍþróttamiðstöðinni
13. ágúst.
Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Í firmakeppni
og smala
1 og 2 er skráning á staðnum.
Sigurjón
Sæland
Júlíana Magnúsdóttir

TímapantanirVallamótsnefnd
í síma 856-1599Trausta
Hlíf

Mötuneyti Menntaskólans að Laugarvatni
óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta
skólaár.

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

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson
matreiðslumeistari
( svennikokkur@ml.is )

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.
Kveðja, Rósa og Maggi í
Austurhlíð

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.
Afleysingar
Sími 587 6655
River
jetmér
er farin
að sigla.ogPantanir
í síma
863fyrir
4506
Tek að
afleysingar
ýmiskonar
vinnu,
bændur og aðra sem þess

óska.Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
Cafe
Mads Jörgensen
S:8458307
eldofninum
í byrjun
júní.
Borðapantanir í síma 486 1110.

***Fótaaðgerð***
Soffía Arngrímsdóttir er útskrifaður fótaaðgerðafræðingur frá
Fótaaðgerðaskóla Íslands.

Ný símanúmer

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

Fótaaðgerðafræðingar tilheyra heilbrigðisstéttum og því er fótaaðgerð
heilbrigðisþjónusta.

til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770

Fyrir hverja er fótaaðgerð? ALLA!
Fyrir alla þá sem vilja viðhalda heilbrigði fóta en lykillinn að almennri
vellíðan er góð umhirða fóta. Æskilegt er að sem flestir láti meta fætur

Aðalnúmer HSU 432 2000

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

Sími Neyðarlínu 112
.

sína, fái ráðgjöf um hentugan skófatnað og nauðsynlega
fótaumhirðu.
Sykursjúkir, gigtveikir og psoriasissjúklingar eru í sérstökum áhættuhóp
vegna fylgikvilla sjúkdóma. Einnig má nefna íþróttafólk, eða alla þá
sem eru undir miklu álagi með fætur sína.
Aldraðir þurfa að hugsa einstaklega vel um fætur sína þar sem oftar en
ekki er um að ræða ýmiskonar skekkjur, gigt og önnur margvísleg
óþægindi.
Fæturnir eru undirstaða okkar, förum vel með, hugsum vel um og berum
virðingu fyrir fótum okkar
Fótaaðgerðafræðingar eru hluti af heilbrigðiskerfinu. Aðeins þeir sem eru
löggiltir fótaaðgerðafræðingar hafa leyfi til að kalla sig
Fótaaðgerðafræðing.

Skemmtilegt og fjölbreytt starf í boði.

Fótaaðgerðafræðingar eru sérmenntaðir í meðhöndlun fóta sykursjúkra og
einstaklinga með hjarta-og æðasjúkdóma.
***Laugardaginn 12 júní verð ég með aðstöðu á neðri hæð í sundlauginni/
íþróttahúsinu á Reykholti.
Tek við pöntunum og veiti upplýsingar í síma # 666-5308.
Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Soffía Arngrímsdóttir, Löggildur fótaaðgerðfræðingur.

.

Ég er 21 árs fatlaður ungur maður og ég bý í sveit hjá foreldrum mínum. Ég
er að leyta að strák eða stelpu á aldrinum 20-30 ára til að aðstoða mig við
vinnu, heimilislíf, tómstundir, félagslíf o.fl. Ef þú ert sjálfstæð/ur í
vinnubrögðum, jákvæð/ur, sveigjanleg/ur og með góðan húmor ( ég er mikill
húmoristi) þá gæti þetta verið rétta starfið fyrir þig.
Unnið er á vöktum (nætur og dagvinna) og bílpróf er nauðsynlegt. Ef þú
hefur áhuga eða hefur einhverjar spurningar hafðu þá samband við hana
Dísu á netfangið gauksrimi10@internet.is eða í síma 661-2923.

Gæðingamót hmf Trausta 2015
Gæðingamót hestamannafélagsins Trausta í Grímsnesi, Grafningi, Þingvallasveit og
Laugardal var haldið á Þorkelsvelli við Laugarvatn laugardaginn 25 júlí síðastliðin
samkvæmt venju. Þáttaka var með besta móti en tæplega 40 skráningar voru á mótið.
Mótið hófst með setningu formanns Guðmundar Birkis Þorkelssonar klukkan 11 en
strax að lokinni setningu var byrjað á forkeppni í B-flokk gæðinga og ungmennaflokki.
Að því loknu var riðin forkeppni í A-flokk gæðinga.
Eftir matarhlé var síðan komið að þætti barna og unglinga en sú nýlunda hefur verið
tekin upp að nú ríða börn, unglingar og ungmenni sína gæðingakeppni á sama mótinu
og fullorðnir, þeas Gæðingamóti Trausta á Þorkelsvelli.
Veðrið lék við mótshaldara, sól og skúrir til skiptis svona rétt mátulega til að þurrka og
bleyta aftur í vellinum þannig að vallaraðstæður voru með besta móti. Höfðu dómarar
og keppendur orð á því að völlur okkar Traustafólks væri orðinn samanburðarhæfur við
hvaða keppnisvöll á Suðurlandi, hvað varðar undirlag og mýkt.
Klukkan þrjú hófst svo keppni í tölti en á þessu móti var keppt með fyrirkomulaginu T3
sem þýðir að það eru tveir knapar inná vellinum á sama tíma í forkeppni og geta þannig,
sé um lítið vana keppnisknapa að ræða, sótt styrk í að vera með öðrum keppanda á
vellinum.
Eftir úrslit í tölti var svo komið að skeiðkappreiðum en það hefur ekki verið gert áður á
Gæðingamóti Trausta á Þorkelssvelli þar sem skeiðbrautin var vígð á síðasta ári eftir
breytingar og viðbætur sem ráðist var í þá um sumarið.
Úrslit mótsins voru eftirfarandi:
Barnaflokkur:
1 Sara Dögg Björnsdóttir / Bjartur frá Holti
2 Thelma Rún Jóhannsdóttir / Freysting frá Skíðbakka III
3 Kristín Lilja Birgisdóttir / Píla frá Stóru-Hildisey

7,86 (keppti sem gestur)
7,80
6,40

Unglingaflokkur:
1 Snædís Birta Ásgeirsdóttir / Glæsir frá Borgarnesi
2 Thelma Rut Davíðsdóttir / Goði frá Hólmahjáleigu

8,07 (keppti sem gestur)
7,78 (keppti sem gestur)

Ungmennaflokkur:
1 Halldór Þorbjörnsson / Ópera frá Hurðarbaki

8,30

B-flokkur gæðinga
1 Vésteinn frá Snorrastöðum / Hanna Rún Ingibergsdóttir
2 Hamar frá Hömrum II / Sigurður Halldórsson
3 Trú frá Litla-Hálsi / Bjarni Bjarnason
4 Sindri frá Saltvík / Guðmundur Birkir Þorkelsson
5 Ígull frá Laugarvatni / Ragnheiður Bjarnadóttir

8,41
8,19
8,03
7,89
7,67

A-flokkur gæðinga
1 Dagsbrún frá Þóroddsstöðum / Bjarni Bjarnason
2 Bónus frá Feti / Snædís Birta Ásgeirsdóttir
3 Rjóð frá Saltvík / Guðmundur Birkir Þorkelsson
4 Mæra frá Saltvík / Guðmundur Birkir Þorkelsson

8,09
7,92
7,44
6,66

Tölt T3
1 Halldór Þorbjörnsson / Ópera frá Hurðarbaki
2 Ragnheiður Bjarnadóttir / Elding frá Laugarvatni
Snædísi
3 Snædís Birta Ásgeirsdóttir / Bónus frá Feti
4 Birgir Ólafsson / Prinsessa frá Stangarlæk 1
5 Johannes Amplatz / Ösp frá Kirkjuferjuhjáleigu

100m Skeið
Bjarni Bjarnason Randver frá Þóroddsstöðum
Ragnheiður Bjarnadóttir Blikka frá Þóroddstöðum
Birgir L. Ólafsson Esja frá Sandhólaferju
Guðmundur B Þorkelsson Rjóð frá Saltvík
Guðmundur B Þorkelsson Mæra frá Saltvík

6,67
5,33 2.sætið e hlutköst við
5,33
5,17
4,83

8.80
8.96
9.25
10.64
11.18

Við viljum svo minna á reiðnámskeiðið sívinsæla fyrir börn og unglinga sem byrjar
mánudaginn 10 ágúst og Vallarmótið sem haldið er á Laugarvatnsvöllm laugardaginn
15 ágúst, sjá auglýsingu annarsstaðar í blaðinu.

Fh stjórnar HestamannafélagsinsTrausta
Birgir Leó ritari stjórnar

