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

Skóli á grænni grein
Bláskógaskóli í Reykholti er „Skóli á grænni grein“ og stefnir að því að flagga grænfánanum í
byrjun næsta árs. Mikið og gott starf í átt til sjálfbærni er nú unnið í skólanum. Grænfáninn er
umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og
umhverfisstefnu í skólum og auka með því og efla vitund nemenda, kennara og annarra
starfsmanna skólans. Með því er verið að styrkja grunn að því að tekin sé ábyrg afstaða og
innleiddar raunhæfar aðgerðir í umhverfismálum yfirleitt. Reynslan sýnir að skólar, sem taka
þátt í verkefninu, geta sparað talsvert í rekstri.
Markmið verkefnisins er að:
• Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku.
• Efla samfélagskennd innan skólans.
• Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu og utan.
• Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru ákvarðanir sem varða
nemendur.
• Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál.
• Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu.
• Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning.
Nú hefur umhverfisnefnd Bláskógaskóla í Reykholti, sem er skipuð einum nemanda úr
hverjum bekk skólans, ákveðið að koma upp útikennslustofu í vetur og jafnframt kaupa
flaggstöng fyrir grænfánann. Efnið verður keypt hjá Skógrækt ríkisins í Haukadal.
Umhverfisnefndin ákvað á fundi sínum 24. október að leita til fyrirtækja og einstaklinga um
styrk til kaupanna.
Þeir sem hafa áhuga á að styrkja verkefnið geta lagt inn á reikning nemendaráðs 0151-15370136. Kt. 681088-9119.
Með von um góðar undirtektir  Nemendur Bláskógaskóla Reykholti.

Oddvitapistill
Í október voru haldnir fjórir fundir um sorpmál með hagsmunaaðilum í
tengslum við umhverfisstefnu Bláskógabyggðar. Elísabet Björney
Lárusdóttir, umhverfisfræðingur og Bjarni D. Daníelsson, sviðsstjóri
undirbjuggu og stjórnuðu þessum fundum. Fundað var með sveitarstjórn og
umhverfisnefnd, íbúum, fyrirtækum og fulltrúum sumarhúsafélaganna.
Farið var yfir ýmsa greiningu, sem átt hefur sér stað að undaförnu,
magntölur og kostnað við hvern úrgangsflokk fyrir sig. Ljóst er að kostnaður
við þennan málflokk er að aukast talsvert milli ára og er nauðsynlegt að
bregðast við til að halda kostnaði í lágmarki og sýna umhverfismiðaða
ráðdeild. Þau sorpgjöld sem sveitarfélagið innheimtir með
fasteignagjöldunum eru þjónustugjöld, sem eiga að standa undir þessum
málaflokki. Þessi málaflokkur má því hvorki skila afgangi né tapi þegar litið
er yfir nokkura ára tímabil. Á þessu ári stefnir í talsverðan halla og því er
ljóst að bregðast þarf við með ýmsum hætti. Það sem greiðendur sorpgjalda
geta gert er t.d. að gæta vel að allri flokkun bæði á heimilum og á
gámasvæðunum. Með góðum samtakamætti getum við ýmislegt eins og
dæmin sanna.
Endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar hefur verið samþykkt í
sveitarstjórn. Skipulagsstofnun hefur fengið aðalskipulagið til sín til
staðfestingar. Skipulagsstofnun hefur fjórar vikur til að afgreiða skipulagið.
Þess má geta að Hrunamannahreppur afgreiddi sitt skipulag í sumar en
hefur ekki enn hlotið staðfestingu hjá Skipulagsstofnun, þótt frestur sé
löngu liðinn. Það er óskandi að aðalskipulagið okkar verði afgreitt sem fyrst,
enda mikil hagsmunamál að fá það gilt og getað farið að vinna eftir þeirri
stefnu sem þar er sett fram.
Nú fer viðhaldsframkvæmdum við íþróttamiðstöðina í Reykholti senn að
ljúka en lokað hefur verið fyrir gesti frá ágúst byrjun. Öll efri hæðinn var
tekinn í gegn, þ.e.a.s. afgreiðsla, búningsklefar og sturtuklefar. Það má
nánast segja að þessi rými hafi verið gerð fokheld enda þau farin að láta
verulega á sjá eftir rúmlega 40 ár notkun en sundlaugin var vígð árið 1976.
Ég hvet íbúa og gesti að koma og skoða þegar starfsemin opnar aftur. Sjá
má auglýsingu um opnunina hér í blaðinu. Svo er vonandi að aðstaðan verði
vel nýtt, af íbúum og gestum, sál og líkama til heilla.

Samband Íslenskra sveitarfélaga hefur gefið úr ÁrbókNuddstofan
sveitarfélaga 2017. Í
Árbókinni er farið yfir fjármál sveitarfélaga í víðastaHeildrænt
skilningi. Borin
lífernier saman
rekstur hinna ýmsu málaflokka á milli sveitarfélaga. Sem dæmi um
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
upplýsingar í Árbókinni er að stöðugildi hjá Bláskógabyggð eru samtals 55,2.
Hægt er að sjá Árbókina á heimasíðu Sambands Íslenskra
sveitarfélaga
á
*Heildrænt
nudd
slóðinni www.samband.is.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

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

sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar álags.

Nóg í bili.
Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Sundlaug og íþróttahús í Reykholti
verður lokað til 17. nóvember 2017
vegna framkvæmda við breytingar á
búningsklefum.
Á meðan liggur öll starfsemi niðri í
húsinu.

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

Bergholt – endurbætur

*Vöðvanudd
líkamsræktarfólk.
Fimmtudaginn 16. nóvember verða kynntar hugmyndir-fyrir
að breytingum
á
Losar
og mýkir
vöðvana.
félagsaðstöðu eldri borgara í Bergholti. Eins og flestir vita gaf
Haraldur
Kristjánsson
Viðbótaðstöðu
við teygjurnar.
í Einiholti Bláskógabyggð rausnarlega gjöf til að endurbæta
eldri borgara í

Bergholti. Kynningin
fer fram
í Bergholti og byrjar kl. 15:00. Allir áhugasamir eru
Sigurður
Frímann
Emilsson
hvattir til að
Vélstjóri
og mæta.
rafvirkjameistari
Helgi Kjartansson, oddviti

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

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

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

útibú Laugarási
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
föstudaga

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

síma 480-3000.

.
.

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

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

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á
Laugarvatni er mikið af kurli, sem
allir mega ganga í, sér að
kostnaðarlausu. (gæti breyst)
Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða
hvað sem þér dettur í hug.“

Bláskógabyggðar í síma 480-3000
.

Tilkynning frá félagi eldri borgara í Biskupstungum.
Vetrarstarf félagsins er hafið og verður með hefðbundnum hætti.
Fyrsta fimmtudag í mánuði verður formleg samkoma og fínna kaffi, aðra
fimmtudaga frjáls tími.
Íþróttatímar á þriðjudögum hefjast þegar að íþróttasalur opnar eftir
viðgerðir.
Allir sem orðnir eru 60 ára eru velkomnir í félagið.
Stjórnin.

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási

MENNINGARDAGSKRÁ Á MIKA

Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl

Sunnudaginn 12. nóvember nk. verður boðið upp á menningardagskrá á

8:20. Símatímar eru tveir þ.e. kl 9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru

Restaurant Mika. Bjarni Harðarson frá Sunnlenska bókakaffinu á Selfossi

teknar á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00

kynnir nýjar bækur og fær með sér þau Guðmund Brynjólfsson og ljóðskáldið

Sími stöðvarinnar er 432 2770

Sigríðu Helgu Sverrisdóttur sem bæði gefa út nýjar bækur fyrir jólin, Ingibjörg

Aðalnúmer HSU 432 2000

Elsa Björnsdóttir les upp úr splunkunýju smásagnasafni sínu og Unnur Malín

Sími Neyðarlínu 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

Sigurðardóttir leikur létta tónlist.

_______________________________________

Von okkar er að sveitungar sjái sér fært að mæta, njóta samvista í góðum

Aukastarf

félagsskap og fá fjölbreytta menningu beint í æð.
Dagskráin hefst kl. 20.00.

Starfskraftur óskast til aðstoðar á hrossaræktarbúi ofarlega í
Biskupstungum í vetur við gegningar o.fl. Vinnutími yrði að jafnaði nokkrar

Hlökkum til að sjá ykkur.

klst. á viku. Upplýsingar í síma 862 2847.

Menningarmálanefnd Bláskógabyggðar

_______________________________________

Málari
Málari getur bætt við sig verkum á svæðinu í vetur. Öll almenn
málningarvinna. Geri tilboð ykkur að kostnaðarlausu.
Meira en 30 ára reynsla. ArnarBjarkarhóll
s. 7775872

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

dekkjaþjónusta

______________________________________

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.

Country Taxi

Sími 587 6655

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

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

starfsmaður
gámasvæðanna.
River jet er farin aðNýr
sigla.
Pantanir í síma
863 4506
Cafe
opið
alla daga
vikunnar
kl 12-18 um
helgar
til kl 21. Kveikt á
Frá
ogMika
með 1.
nóvember
mun
Kristján frá
Kristjánsson
starfa
á gámasvæðum
eldofninum í byrjun júní.
Bláskógabyggðar.
Borðapantanir í síma 486 1110.

Opnun sundlaugar og íþróttahúss í Reykholti
Nú er endurbótum í Íþróttamiðstöðinni í Reykholti að ljúka eftir gagngerar
endurbætur á búningsklefum, sturtuklefum og afgreiðslu. Íþróttamiðstöðin
verður opnuð almenningi til sýnis föstudaginn 17. nóvember 2017 frá kl 15:00
-17:00. Kaffiveitingar verða í boði.
Íbúar eru hvattir til að koma og skoða aðstöðuna sem hefur tekið miklum
breytingum.
Íþróttamiðstöðin opnar aftur samkvæmt opnunartíma laugardaginn 18.
nóvember kl. 10:00.
Starfsmenn.

———————————————————

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.

.

BLUNDAR LEIKARI Í ÞÉR? - VILTU STARFA MEÐ SKEMMTILEGUM HÓPI FÓLKS?

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna setur upp leikrit í vetur eins og hún
hefur gert annað hvert ár undanfarna áratugi, við góðan orðstí. Föstudaginn
10. nóvember nk. verður fyrsti fundur leikdeildarinnar í Aratungu kl. 18.00.
Við bjóðum öllum sem hafa áhuga á að vera með í leiksýningu vetrarins að
mæta!
Gunnar Björn Guðmundsson leikstjóri mætir og stýrir samlestri. Að taka þátt í
leiksýningu er bæði gefandi og gott og maður eignast bæði góða vini og
skemmtilegar minningar.
Til að svona sýning verði að veruleika þarf að sjálfsögðu líka að hafa
tæknimál (ljós og hljóð), búninga, förðun, leikmynd og hvísl í lagi, svo ef þú
treystir þér ekki til að leika á sviði, en gætir hugsað þér að koma að annarri
vinnu í leikhúsinu bjóðum við þig að sjálfsögðu hjartanlega velkominn/
velkomna.
Hlökkum til að sjá þig!
Leikdeild U.m.f. Bisk
_______________________________________

Nýliðakynning
Mánudagskvöldið 13.nóvember verða félagar í Björgunarsveit Biskupstunga í
Björgunarhúsinu Bjarkarbraut.Við erum með vinnu-/fundarkvöld flesta
mánudaga þar sem ýmislegt er tekið sér fyrir hendur. Við myndum glaðir/
glöð vilja sjá og hafa með okkur fleiri andlit & hendur í starfinu okkar. Aldur
nýliða er ekkert vandamál, bara að þeir séu á bilinu 18-99ára
Ef þú hefur áhuga á einhverju eða öllu eftirfarandi:
Útivist, fjallamennsku, flugeldum, fjáröflun, ferðalögum um hálendi,
félagsskap, gæti vel verið að þú sért fullkominn félagi í sveitina hjá okkur.
Svo er líka í lagi að kíkja á okkur þó svo þú viljir bara fá þér kaffisopa með
okkur.
Stjórn Björgunarsveit Biskupstungna

Thailand í nóvember
Sri Lanka í febrúar
Vietnam um páskana
Flug hvert á land sem er, sjá flugmidi.is eða t2t.is
Margeir ferdin.is
____________________________________________________________
NUDD - BOWEN
Vegna framkvæmda í Íþróttamiðstöðinni í Reykholti hef ég fært aðstöðuna í
Bergholt og mun vera þar með nudd og Bowen á mánudögum og
miðvikudögum, þar til framkvæmdum lýkur.
Tímabókanir í síma 8976944 eða í gegnum facebook: NG ehf
kveðja Nils G.

Inn til fjalla
Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
Mánudaga
13.00-17.00
voru
á sínum09.00-12.15
tíma gefnar útog
af Félagi
Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær
segja
frá
mörgu
fróðlegu
um
fólk
og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
tíma.
Fimmtudaga
09.00-12.15
13.00-17.00
Hver
bók kostar
2000 kr. en efogallar
þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær 5000 kr.
Lestímar
menntaskólanema
og fimmtudaga
frá
Nánari
upplýsingar
er hægt að fámánudaga,
á skrifstofuþriðjudaga
Bláskógabyggðar
eða í
síma 480-3000.

kl. 17.00-18.00

Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

Kvenfélag Laugdæla
Heldur sitt árlega

BINGÓ
Miðvikudagskvöldið 22. nóvember
í matsal Menntaskólans að Laugarvatni.
Fjöldi glæsilegra vinninga og mun allur ágóði renna til líknarmála.

Bingóið byrjar kl. 20:00

Allir hjartanlega velkomnir!

Fjallmannakvöld
17. nóvember 2017

Fordrykkur kl. 20:00.
Fjörið byrjar kl. 21:00.
Kótilettur bornar fram frá kl. 18:00,
3.000 kr., borðapöntun í s: 774-7440/8481101
Skyldumæting fjallmanna í ÖLLUM leitum!
Kr. 500 inn. Sjáumst hress.

