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
ÚtskriftZEN-hópur
elstu barna
í leikskólanum
Álfaborg
 10/10-14/10:
með námskeið
í Skálholtsbúðum
 13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Útskrift elstu barna í leikskólanum Álfaborg var þann 24. maí síðastliðinn.
 14/10:
kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Dagurinn
hófstMessa
meðí Skálholtsdómkirkju
því að börnin fóru
í útskriftarferð um morguninn. Eva

16. árgangur 6. tbl. júní 2017.

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

Vox Femine syngur í messunni

Hillströms kom á rútunni sinni og var bílstjóri dagsins. Börnin byrjuðu á því
 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
að fara í heimsókn á Spóastaði. Þar tóku þau Þórarinn
og Hildur María á

15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
móti þeim og þau fengu að fara í fjósið og gáfu hestunum, týndu egg hjá
 15/10:
Ferðamálafrömuðir
fund
ásamt
ogfóru
hádegismat
hænunum
og fengu
að smakkahalda
mjólk
beint
frástaðarkynningu
kúnni. Þaðan
þau á Engi
N
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15/10:
Heimsókn
tveggja
ráðherra
í
Skálholt
til Sigrúnar og Ingólfs þar sem þau fóru í völundargarðinn og berfótagarðinn
Aðstaða
fyrir
40 – 50
manns
 15/10:
listaverks
eftir
Gunnlaugsdóttur
hjá þeim.
Þar Afhending
gæddu þau
sér líka
á Kristínu
glænýjum
gulrótum og tómötum. Að því
Vatnssalerni
og
sturta

19/10-20/10:
12
spora
hópur
loknu fóru þau á Kaffi Sel á Flúðum
og fengu sér að borða þar. Vinir okkar í
Hesthús, gerði, heysala
 19/10-21/10:
A.A.-konur
í Skálholtsbúðum
leikskólanum
Undralandi
á Flúðum
buðu börnunum að koma og leika sér á
ÁRBÚÐIR
leiksvæði
 20/10-21/10:
skólans.ogNámskeið.
Einnig
fóru
Péturtil
þau
Þorsteinsson
á útivistasvæðið sem
bæði leik- og
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
grunnskólinn
eruí öllum
með.
Það voru
ogSigurði
glöð Arnarssyni
börn sem komu aftur í
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá ánægð
London. Sr.
húsum
leikskólann,
þar
sem
sjálf
útskriftarveislan
fór
fram.
sungu fyrir
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. EgillBörnin
Hallgrímsson
foreldra
sína og gesti
og
fengu
afhenta
möppu, útskriftarskjal og að
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
fyrir
20 - Náttúruferða
25 manns
sjálfsögðu
rauða
rós.
Eftir
útskriftarveisluna
buðu
Vatnssalerni og sturtabörnin foreldrum sínum og
 24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Hesthús,
gestum
á þessa
líka fínu
frá gerði,
Sindraheysala
bakara. Það má segja að börnin
 upp
25/10:
Fermingarbörn
fráköku
Akranesi
hafi farið26/10-28/10:
sæl og kannski
pínu
þreytt
heim
þennan
dag. Elsku Asparhópur. Til
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar í símum:
REMSTAVER
hamingju
með
fyrstu /útskriftina
í lífinu, megi gleðin ogFlukkan
fylgja ykkur
486
/ 895 9500
867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
allaNetfang:
tíð. gljasteinn@gljasteinn.is
 28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson

Á

KJÖLUR

Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur

Með vinsemdí og
virðingu
messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Regína Rósa Harðardóttir
Hestagerði og heysala
Leikskólastjóri Álfaborgar
Vatnssalerni

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar
lokuð frá 10. júlí til og með 4. ágúst 2017
Hægt er að senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is og verður
honum svarað svo fljótt sem hægt er.

Oddvitapistill
Kæru sveitungar. Við megum vera stolt af því að forseti Íslands Guðni Th.
Jóhannsesson og Eliza Reid forsetafrú skyldu hafa heiðrað okkur með nærveru
sinni í opinberri heimsókn á 15 ára afmæli Bláskógabyggðar. Það var bjartur og
fagur dagur þegar tekið var á móti forsetahjónunum snemma að morgni
föstudagsins 9. júní sl rétt við sveitarfélagamörk á Mosfellsheiði. Veðrið var
einstakt, eins og það hafi verið sérstaklega pantað fyrir þennan dag og
Bláskógabyggð skartaði sínu fegursta hvert sem litið var. Farið var vítt og breitt
um sveitarfélagið með forsetahjónin og kynntar fyrir þeim helstu
atvinnugreinar í sveitarfélaginu. Þau voru mjög áhugasöm um allt, sem fyrir
augu bar, og sýndu mikinn áhuga á öllu því sem kynnt var fyrir þeim. Það var
sérstaklega ánægjulegt hversu vel var tekið á móti forsetahjónunum, hvar sem
komið var, flaggað var víða um sveitarfélagið og þau fundu vel fyrir góðum hug
hvert sem farið var. Í Aratungu var opinber móttaka fyrir forsetahjónin og íbúa
Bláskógabyggðar sem fór vel fram. Í ávarpi forsetans til okkar íbúa
Bláskógabyggðar, sem var einstaklega fallegt, sagði hann að Bláskógabyggð
væri fyrir miðju þegar litið væri á íbúafjölda allra sveitarfélaga í landinu en
þegar litið væri á sveitarfélagið út frá sögulegu sjónarhorni væri það í efstu
sætunum allra sveitarfélaga á landinu. Forsetinn sagði að okkur Bláskógafólk
vantaði ekki merkisstaðina. Ég vil þakka öllum þeim, sem komu að heimsókn
forsetahjónanna, kærlega fyrir þeirra framlag, það hefði ekki verið hægt nema
allir hefðu lagst á eitt að taka vel á móti forsetahjónunum. Fyrir það ber að
þakka.
Í tengslum við heimsókn forsetahjónanna var, að viðstöddum
heilbrigðisráherra Óttarri Proppé, undirritaður samningur, í heilsugæslunni í
Laugarási við embætti landlæknis um heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð.
Það fór vel á því að skrifa undir samninginn við embætti landlæknis á sjálfan
afmælisdaginn, því það má í rauninni segja að þetta sé afmælisgjöf til okkar
sjálfra. En hvað felst í heilsueflandi samfélagi? Heilsueflandi samfélag er
samfélag þar sem heilsa og vellíðan allra íbúa er í fyrirrúmi í stefnumótun og
aðgerðum á öllum sviðum. Í heilsueflandi samfélagi er unnið kerfisbundið með
lýðheilsuvísa, gátlista og önnur viðeigandi gögn til að meta stöðuna með tilliti
til þarfa íbúa á öllum æviskeiðum og forgangsraða í samræmi við þá greiningu.
Meginmarkið með heilsueflandi samfélagi er að skapa umhverfi og aðstæður
sem stuðla að heilbrigðum lífsháttum, heilsu og vellíðan allra íbúa í
Bláskógabyggð. Heilsan er það dýrmætast sem við eigum og það er góð
framtíðarsýn hjá Bláskógabyggð að stíga þau skref og setja heilsu íbúa í
fyrirrúm.

Sumarið í Skálholti – tónlist, miðaldakvöldverður, pílagrímar og sögur
Í sumar verður fjölbreytileg dagskrá í Skálholti, Sumartónleikarnir eru á
sínum stað, Skálholtshátíð 23. Júlí og pílagrímagöngur, jafnt frá Bæ í
Borgarfirði, Þingvöllum og Strandakirkju sem enda á Skálholtshátíð. Einnig
verður boðið upp á þá nýbreytni að bjóða upp á „Sumarkvöld í Skálholti“ en
þá koma góðir gestir sýna og segja frá ýmsu markverðu á staðnum eða úr
sögu hans.
Opinn miðaldakvöldverður verður haldinn föstudagskvöldið 23. júní og geta
allir komið og tekið þátt, sjá nánar á www.skalholt.is
Sumartónleikarnir hefjast fyrstu helgina í júli eða 3. Júlí en þá verður m.a.
Flutt kórverkið Ljósbrot sem er samið um glugga Skálholtsdómkirkju.
Tónleikarnir verða svo allar götur til 6. Ágúst og eru tónleikadagarnir oftast
um helgar. Sjá nánar á heimasíðu Skálholts.
Skálholtshátíð er sunnudaginn 23. júlí.
Fyrsta pílagrímaganga sumarsins í Skálholt hófst sunnudaginn 28. Maí í
Strandakirkju en síðan er gengið fjóra sunnudaga í júní júlí, næst 11. Júní. Sjá
nánar á heimasíðu Skálholts og á vef Ferðafélags Íslands.
„Sumarkvöld í Skálholti“ verða á miðvikudagskvöldum og verður það fyrsta
28. Júní en þá mun Guðríður Helgadóttir segja frá ræktun í Skálholti og
kenna þátttakendum að lesa jurtir á staðnum. Hún verður svo aftur viku
seinna eða 5. Júlí, en 12. Júlí kemur Sveinn Einarsson f.v. þjóðleikhússtjóri og
segir frá því þegar kista Páls biskups fannst í Skálholti. Hildur Hákonardóttir
veflistakona segir frá listaverkum Skálholtsdómkirkju 19. Júlí en síðasta
miðvikudagskvöldið, 26. Júlí segir Bjarni Harðarson sögur af skemmtilegu og
skrítnu fólki í Skálholti. Á eftir veðrur kaffiterían opin og er hægt að kaupa
veitingar.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í júní
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.
Sumaropnunartími
27. maí – 7. ágúst
Mánudaga 10:00-21:00.

Kristín Hreinsdóttir skólastjóri Bláskógaskóla í Reykholti hefur sagt upp sínu
Nuddstofan
starfi frá og með 1. ágúst nk. Ég vil nota tækifærið í þessum
pistli og þakka
Heildrænt
Kristínu fyrir góð störf sem skólastjóri í Reykholti. Kristín hefurlíferni
eflt faglegt
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
starf með margvíslegum hætti, fyrir það ber að þakka. Í stað Kristínar
hefur
Hreinn Þorkelsson verið ráðinn til starfa og vil ég óska honum velfarnaðar í
*Heildrænt nudd
starfi. Drífa Kristjánsdóttir, sem gengt hefur starfi aðstoðarskólastjóra
-nær djúpt
uppsafnaðra
tilfinninga
Bláskógaskóla í Reykholti, hefur einnig sagt upp
sínutilstarfi
og hefur
Lára B.
sem sest hafa í líkamann.
Jónsdóttir verið ráðinn aðstoðarskólastjóri. Ég vil þakka Drífu fyrir vel unnin
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
störf í þágu skólans og um leið bjóða Láru velkomna
til starfa.
álags.

Nóg í bili.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Þriðjudaga 10:00-21.00.
Miðvikudaga 10:00-21.00.
Fimmtudaga 10:00-21.00.
Föstudaga 10:00-18:00.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga 10:00-18:00.

KV Starfsmenn.

Kæru sveitungar
Óskum eftir leiguíbúð
Gallerý Rós tekur við pöntunum á ullarvörum og
Óskum eftir íbúð á leigu
öðrum tækifærisgjöfum allt árið. Síminn hjá okkur
Í Reykholti eða nágrenni
er 4868946/8659300.
Upplýsingar í síma 847 6138
Kveðja, Rósa og Maggi í Austurhlíð
Astrid
Jarðarberjalandi

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari
NUDD Í REYKHOLTI.

s: 692 4649

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.
*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is
Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
*Gjafabréf
bara
smá dekur?
Allarí alhliða
viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Hafðu
þá samband
í síma: 892-5991
Uppsetningar
og viðgerðir
á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Íris Svavarsdóttir nuddari.

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

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tungnaréttir 2017
Eftirfarandi meðferðir í boði:

Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
símaTungnaréttir
846-7048. verða laugardaginn
9.
september.
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Fjallskilanefnd Biskupstungna.

Sigurjón Sæland

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær segja frá mörgu fróðlegu um fólk og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær 5000 kr.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112

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

síma 480-3000.

.
.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í ágúst 2017. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir
1. ágúst 2017.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
í síma 480-3000

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

.

útibú Laugarási
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
föstudaga
Verslum í heimabyggð!

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

Atvinnuauglýsing

Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

Sveitarfélagið Bláskógabyggð óskar eftir aðila til að sjá um þjónustu á
móttökustöðvum sveitarfélagsins, fyrir úrgang á Þingvöllum, Laugarvatni og í
Reykholti frá og með 1. september n.k.

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

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september 2017.

Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá

Lögð er áhersla á að umsækjandi hafi góða samskiptahæfileika, sé stundvís,
geti unnið sjálfstætt og sýni frumkvæði í störfum

kl. 17.00-18.00
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

Konur eru hvattar til að sækja um starfið jafnt sem karlar.
Umsóknir berist til Bjarna Daníelssonar, sviðsstjóra Bláskógabyggðar,
Aratungu, 801 Selfoss, netfang bjarni@blaskogabyggd.is, sem veitir nánari
upplýsingar í síma 860-4440

____________________________________________________________

Bjarkarhóll

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

dekkjaþjónusta

Magnesium og kísil heilsudrykkir íNudd
úrvali í búðinni.

Country Taxi
Sinni öllum uppsveitunum, ball, afmæli
eða annar mannfagnaður
Allar upplýsingar á facebook:
https://www.facebook.com/leigubill/

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Nú er í boði endurnærandi heilnudd og Bowen meðferð í
Sími 587 6655 Reykholti á laugardögum, mánudögum og
sundlauginni
þriðjudögum. Tímabókanir og nánari upplýsingar má finna
River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506
á
https://www.facebook.com/NGBowenognudd/ og á
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
https://ngehf.setmore.com/
eldofninum í byrjun júní.
Nils Guðjón tel:8976944
Borðapantanir í síma 486 1110.
nilsgudjon@gmail.com

Bowentækni meðferð
Við bjóðum upp á Bowen í Reykholti.
Bowen er mjúk heildræn meðhöndlun á vefjum, aðallega bandvef.
Meðferðin örvar líkamann og hefur þau áhrif að hann virkjar heilunarmátt
líkamans til þess að lækna sig sjálfur. Nánari upplýsingar má finna á bowen.is
Nils Bowentæknir vinnur á þriðjudögum og fimmtudögum í íþróttahúsinu í
Reykholti. Tímapantanir í síma 897-6944.
Regína Rósa Bowentæknir. Tímapantanir eftir samkomulagi í síma 6610053 .

———————————————————
Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Ágúst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss
_____________________________________________________
NUDD Í REYKHOLTI.

Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
bara í smá dekur?
Hafðu þá samband í síma: 892-5991
Íris Svavarsdóttir nuddari.

.

Hringtorgin í Reykholti - nafnasamkeppni

Leyndardómar Thailands
Bali í október
Thailand í nóvember
Margeir
Ferdin.is
____________________________________________________________

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur ákveðið að efna til samkeppni um nöfn
á hringtorgin í Reykholti. Hugmyndum að nöfnum skal skila á netfangið
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is fyrir 15. júlí nk. Nöfn hringtorganna verða
kunngjörð á hátíðinni Tvær úr Tungunum sem fram fer í Reykholti 19. ágúst
nk. Hvetjum alla til að senda inn sínar hugmyndir að nöfnum á
hringtorgunum.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar

Starfskraftur óskast í sumar í Gallerí Laugarvatn.
Um er að ræða vaktavinnu ca. 6-8 tímar (ekki kvöldvinna).
Starfið felst í vinnu við gistingu og almenna vinnu í kaffihúsi.
Nánari upplýsingar í síma 8470805
eða galleri @simnet.is .

____________________________________________________________

Frá SR grænmeti
Smiðjustíg 10
Flúðum

____________________________________________________________

Verðum með kálplöntur og kryddjurtir til sölu í heimagarða frá og
með 20. maí, einnig áburð og akril í metravís.
Opið um helgar 10 – 16.
Í miðri viku 13 -16.
Sími 862-2374 og 486-1070

Breytingar hjá heilsugæslunni í Laugarási

Komnar í sölu vel skipulagðar íbúðir að Herutúni 5 a, b, c og d. Um er að
ræða 134,6 fm þriggja herbergja endaíbúðir með bílskúr og 121,8 fm fjögura
herbergja íbúðir með 6,6 fm geymslu. Afhendist tilbúið til innréttinga en
hægt að semja um fullnaðarfrágang. Miklir möguleikar fyrir þá, sem vilja
innrétta að eigin smekk. Frekari upplýsingar gefur Fasteignasalan Bær á
Selfossi í síma 864 8090.

Þann 1. apríl var opnunartíma heilsugæslunnar breytt frá kl 8 til 16. Fyrsti
læknatíminn er frá kl 8:20. Símatímarnir tveir eru á sömu tímum og áður þ.e. kl
9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar á morgnanna frá kl 8:15 til kl
11.

Vorhátíð
Inn tilÁlfaborgar
fjalla
Bókasafn
að Laugarvatni
er opið
semfyrir
hérleikskólann.
segir:
Þann
18. maíMenntaskólans
síðastliðinn hélt foreldrafélag
Álfaborgar
vorhátíð
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
Mikið
um09.00-12.15
að vera og yndislegt
veður skemmdi ekki fyrir. Trúðurinn Singó mætti
Mánudaga
13.00-17.00
voru
ávar
sínum
tíma gefnar útog
af Félagi
Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær
segjaog
fráskemmti
mörgu
fróðlegu
um
fólk
og mannlíf
í Biskupstungum.
Þrjú
áÞriðjudaga
svæðið
börnunum
og
örugglega
nokkrum
fullorðnum líka.
Aukbindi
þess
10.30-12.15 og 13.00-17.00
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
fengu
börnin að13.00-18.00
sjá slökkviliðsbíll, fjórhjól og sexhjól. Guðjón Smári uppsveitalögga
Miðvikudaga
tíma.
mætti
einnig
og2000
sýndikr.
börnunum
lögreglubílinn
og eru
kveikti
að sjálfsögðu
á bláu
Fimmtudaga
09.00-12.15
13.00-17.00
Hver
bók
kostar
en efogallar
þrjár bækunar
keyptar
í einu kosta
þær
5000
kr.
ljósunum líka. Nemendur í 10.bekk í Bláskógaskóla komu og máluðu börnin og suma
Lestímar
menntaskólanema
og fimmtudaga
frá
Nánari
upplýsingar
er hægt að fámánudaga,
á skrifstofuþriðjudaga
Bláskógabyggðar
eða í
kennarana líka. Grillaðar voru pylsur
og Icelandic glacial gáfu okkur vatn með til að
kl. 17.00-18.00

síma 480-3000.

svalaBókasafnstímar
þorstanum. segja
má að allir hafi
skemmt sér
Kærar þakkir fær
í Bláskógaskóla
þriðjudaga
frá vel.
kl. 09.00-10.30
foreldrafélagið fyrir frábæran dag með börnunum ykkar.
Með vinsemd og virðingu
Regína Rósa Harðardóttir
Leikskólastjóri Álfaborgar

Aðalfundur hestamannafélagsins Loga var haldin á Cafe Mika þann 11.maí sl.
Margt var um manninn. Farið var yfir sl. ár og ársreikningar lagðir fram .
Kosið var um 2 nýja stjórnarmeðlimi , þar sem Líney Kristinsdóttir og Sólon
Morthens hættu í stjórn. Þökkum við þeim fyrir vel unnin störf í þágu Loga.
Ný inn í stjórn komu Helga María Jónsdóttir og Gústaf Loftsson.
Heiðraður var hestaíþróttamaður Loga Finnur Jóhannesson (sjá mynd)
Gestur okkar á fundinum var Súsanna Sand formaður félags tamningamanna.
Fór hún vítt og breytt yfir hestamennskuna og sýndi okkur skemmtileg vídeó .
Hestamannafélagið Logi.

Myndir frá opinberri heimsókn forseta Íslands Guðna Th.
Jóhannessonar og Elizu Reid forsetafrú.

10. bekkingar Bláskógaskóla í Reykholti plöntuðu trjám í reit
kvenfélagsins í Biskupstungum.
Kvenfélag Biskupstungna hefur verið með reit í landi Spóastaða í
aldarfjórðung. Þetta er skemmtilegt svæði sem alltaf er verið að dytta að.
Þangað er hægt að koma með nesti og njóta þess að vera í náttúrunni. 10.
bekkingar Bláskógaskóla í Reykholti mættu á svæðið á dögunum og
plöntuðu öspum og reynitrjám fyrir kvenfélagið og er það partur af fjáröflun
fyrir útskriftarferðina hjá þeim. Agnes Geirdal formaður kvenfélagsins,
Hildur María Hilmarsdóttir á Spóastöðum, Regína Rósa Harðardóttir og
Jóhanna Hafdís Leifsdóttir kvenfélagskonur voru á staðnum. Hressir og kátir
nemendur mættu á svæðið í brakandi blíðu og byrjað var á því að næra sig
með ýmsu góðgæti fyrir verkefni dagsins. Að því loknu fræddi Agnes þau
um það hvaða tegundir af trjám þau væru að fara að planta og hvaða aðferð
væri best að nota. Herdís Friðriksdóttir skaffaði plönturnar sem eru lífrænt
vottaðar frá Sólheimum í Grímsnesi og Hildur María kom með góðan áburð
til að nota í gróðursetninguna, þá var ekkert að vanbúnaði að hefjast handa.
Það var ekki annað að sjá en að þessir flottu krakkar hefðu bara gaman af
þessu verkefni og stóðu sig vel. Færum við þeim okkar bestu þakkir fyrir
skemmtilega samveru og vel unnin störf.
Fyrir hönd kvenfélagsins
Regína Rósa Harðardóttir

Undirritun milli Bláskógabyggðar og Embættis landlæknis um heilsueflandi
samfélag. Viðstaddir undirritunina voru forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson og
Óttarr Proppé, heilbrigðisráðherra.

Í opinberri heimsókn forsetahjónanna í Bláskógabyggð færðu þau sveitarfélaginu
að gjöf mynd sem sýnir alla fyrrverandi forseta lýðveldisins í embættis erindum í
Bláskógabyggð.

Myndir frá opinberri heimsókn forseta Íslands Guðna Th.
Jóhannessonar og Elizu Reid forsetafrú.

Myndir frá opinberri heimsókn forseta Íslands Guðna Th.
Jóhannessonar og Elizu Reid forsetafrú.

