Lokun sundlaugar og íþróttahúss í Reykholti
Sundlaug og íþróttahús í Reykholti verður lokað til 8. nóvember 2017 vegna
framkvæmda við breytingar á búningsklefum.
Á meðan liggur öll starfsemi niðri í húsinu.
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
Réttir
í Bláskógabyggð
 15/10-19/10: Breskur
skólahópur
í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
Tungnaréttir
í Biskupstungum
eru halda
laugardaginn
9. staðarkynningu
september kl. og
9.00
 15/10:
Ferðamálafrömuðir
fund ásamt
hádegismat
Laugarvatnsrétt
er
sunnudaginn
10.
september
c.a
kl.
16.30
 15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Heiðarbæjarrétt
í Þingvallasveit
verður
laugardaginn
16. september kl. 15.00
Aðstaða
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending
listaverks
eftir
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og
sturta
Brúsastaðarétt
í Þingvallasveit
verður sunnudaginn 17. september kl. 17.00
 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
frá London.í Sr.
Sigurði Arnarssyni
í öllum
húsum
Tafir
vegna
fjárrekstra
Biskupstungum.
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
 21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á vegum
Náttúruferða
fyrir
209.- september
25 manns má búast við
Föstudaginn
8. september
ogAðstaða
laugardaginn
Vatnssalerni
og sturta
 24/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
umferðartöfum
á eftirtöldum vegum
í Biskupstungum
vegna fjárrekstra.
Hesthús, gerði, heysala
Föstudaginn
8 .september
2017:
 25/10:
Fermingarbörn
frá Akranesi
Biskupstungnabraut
F35
,
milli
Gullfoss
og Geysis frá kl. 11:30 til 13:30.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FogREMSTAVER
Skeiðaog
Hrunamannavegur
F30
við
Gýgjarhól
milli kl. 14:00
15:30.
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir
í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Einholtsvegur
F358
fráí Kjarnholtum
að Tungnaréttum
frá sr.
kl.Egill
16:00
fram á kvöld.
 28/10:
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur
Hallgrímsson
Heimasíða: 9.
www.gljasteinn.is
Laugardaginn
september
2017:
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
Biskupstungnabraut
F35 frá Vatnsleysu að Múla frá kl. 13:00 og fram eftir degi.
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Einholtsvegur F358 frá Tungnaréttum
að Gýgjarhólskoti frá kl. 13:00 og fram eftir
Hestagerði og heysala
degi. Fjallskilanefnd Biskupstungna
Vatnssalerni
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16. árgangur 8. tbl. september 2017.

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

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Benedikt Jóhannesson ráðherra skrifar undir tímamótasamning við
Bláskógabyggð.
Þann 31. ágúst var undirritaður samningur milli fjármála- og efnahagsráðuneytisins og
Bláskógabyggðar um afhendingu á íþróttamannvirkjum á Laugarvatni.
Jafnframt var undirritaður samningur um makaskipti á landi þar sem sveitarfélagið fær í
sína umsjá land innan þéttbýlis Laugarvatns og ríkið fær land utan þéttbýlismarka sem
mun nýtast þeim varðandi samgöngur.
Frá því að Háskóli Íslands ákvað að færa íþróttasviðið til Reykjavíkur hefur alger óvissa
ríkt um framtíð íþróttamannvirkja á Laugarvatni sem með þessum samningi hefur verið
eytt.
Það ríkir mikil ánægja í samfélaginu með þessa niðurstöðu þó svo að í henni felist mikil
skuldbinding fyrir sveitarfélagið og ljóst að ráðast þarf í umtalsvert viðhald á næstu
árum.

Oddvitapistill
Bláskógabyggð skrifaði undir samning við Benedikt Jóhannesson, fjármálaog efnahagsráðherra, 31. ágúst sl. um yfirtöku Bláskógabyggðar á öllum
íþróttamannvirkjum og íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni. Skrifað var undir í
íþróttahúsinu á Laugarvatni að viðstöddu fjölmenni. Gaman var að sjá öll
skólastigin koma niður í íþróttahús í skrúðgöngu, en það setti skemmtilegan
svip á undirritunina. Með samningi þessum er allri óvissu eytt um
framtíðarfyrirkomulag íþróttamannvirkja á Laugarvatni, en eins og flestir
vita hefur alger óvissa verið með framtíð mannvirkjanna síðan HÍ tók þá
ákvörðun að hætta kennslu í íþrótta- og heilsufræði á Laugarvatni. Langan
tíma tók að fá niðurstöðu í málið en til að byrja með fór málið á milli
skrifborða fyrir sunnan, en eftir að fjármálaráðherra tók við málinu komst
niðurstaða í það fljótt og vel og fyrir það ber að þakka. Samhliða yfirtöku
sveitarfélagsins á íþróttamannvirkjunum er, einnig í samningnum, kveðið á
um makaskipti á landi milli samningsaðila. Bláskógabyggð fær allt land
ríkisins innan þéttbýlisins en ríkið fær í staðinn samsvarandi stærð á landi
Bláskógabyggðar fyrir utan þéttbýlið. Með þessum samningi getur
Bláskógabyggð nú skipulagt og stýrt allri uppbyggingu og nýtingu á landi
innan þéttbýlisins. En allir þeir sem til þekkja vita að eignarhaldið eins og
það var hefur torveldað uppbyggingu á Laugarvatni til margra ára.
Eignarhald á hvernum verður óbreytt. Nú er vinna framundan við ráðningar
á starfsfólki við íþróttahúsið/sundlaugina, í Bláskógafréttum eru auglýsingar
sem ég hvet áhugasama til að kynna sér vel. Ljóst er að yfirtaka á
íþróttamannvirkjunum mun taka til sín í rekstri sveitarfélagsins, því er
mikilvægt að gætt verði hagræðis við rekstur íþróttamannvirkjanna. Íbúar
hafa sýnt þolinmæði í allri þessari óvissu sem nú er búið að leysa, ég vil
þakka íbúum fyrir þolinmæðina á meðan aðilar ræddu saman til að leysa
málið til framtíðar.
Á hátíðinni Tvær út Tungunum, sem haldin var hátíðleg í Reykholti 19. ágúst
sl., voru kunngjörð nöfn á hringtorgin í Reykholti. Auglýst var eftir tillögum
að nöfnum sem byggðaráð fór yfir. Niðurstaðan er í samræmi við innsendar
tillögur en efra hringtorgið fékk nafnið Bjarkartorg og það neðra Bjarnatorg.
Óskar Boundy sá um að skera skiltin út úr greni úr Haukadalsskógi.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í september
samkvæmt dagatali
gámaþjónustunnar. 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.
Sundlaug og íþróttahús í Reykholti
verður lokað til 8. 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

Stjórnendur grunnskólanna í Bláskógabyggð tóku þá ákvörðun að útvega
Nuddstofan
nemendum námsgögn í haust. Þar með er Bláskógabyggð
komin í hóp þeirra
Heildrænt
líferni
fjölmörgu sveitarfélaga sem útvega sínum nemendum námsgögn.
Kostnaður
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
við námsgögnin er óverulegur og rúmast innan fjárhagsáætlunar skólanna.
Framvegis verður gert ráð fyrir þessum lið í fjárhagsáætlun skólanna.
*Heildrænt
nudd mikils
Framundan eru smalamennskur og réttir í sveitarfélaginu
í skugga
-nær djúpt til uppsafnaðra
kjarabrests hjá sauðfjárbændum. Vandi sauðfjárbænda
er mikilltilfinninga
í ljósi
sem sest hafa í líkamann.
afurðaverðs sem gefið hefur verið út, mikilvægt er að allir þeir sem koma að
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
málum taki höndum saman og leysi þann vanda
sem er til staðar. Ríkisvaldið,
álags.
sauðfjárbændur, afurðastöðvar og allir þeir aðilar sem koma að framleiðslu,
vinnslu og sölu á sauðfjárafurðum leysi þann vanda, sem er til staðar, áður
*Vöðvanudd
en bændur þurfi að bregða búi. Sveitir landsins verða fátækari og svipminni
-fyrir líkamsræktarfólk.
ef sauðfjárbændur þurfa að bregða búi.
Losar og mýkir vöðvana.
Nóg í bili.
Helgi
Kjartansson,
oddvitiEmilsson
Bláskógabyggðar
Sigurður
Frímann

Viðbót við teygjurnar.

*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari
-gefur
ró og jafnvægi.
Bestu þakkir frá hestamannafélaginu Trausta
Jafnar starsfemi og samvinnu

Eftirtaldir
aðilar tóku þátt í firmakeppni félagsins á Laugarvatnsvöllum 19. ágúst s.l.
s: 692 4649
milli orkustöðvanna.
og styrktu með
því félagsstarfið svo um munar:
Netfang:
laufhaga12@internet.is
Albatros-veitingar Golfskálanum Öndverðanesi, Ágúst Gunnarsson
Stærribæ
*Gjafabréf
Allar
alhliða
viðgerðir,
þjónusta
og
uppsetning
á
kæli–
og
frystikerfum.
Áslaug og Hörður í Haga, Ártangi Garðyrkjustöð,Gefðu
Baldvin
ogogÞorvaldur
Selfossi
vinum
vandamönnum
dekur
Uppsetningar
og
viðgerðir
á
mjólkurtönkum.
Bensaverk ehf Miðengi, Bifreiðaverkstæðið Klettur
Selfossi,
Bílaverkstæði
Jóns Þórs
nuddtíma.
Löggiltur
Rafvirkjameistari
Laugarv., Bílaþjónusta
Valbergs Laugarv., Bíldsverk ehf, Björk Grímsnesi,
Bláskógabyggð, BYKO Selfossi, Böðmóðsstaðir II, Eyvindartunga, Farfuglaheimilið
Laugarvatni,Ferðaþjónusta Efstadal, Ferðaþjónusta Miðdalskoti
Nú er ég flutt í Reykholt og
Ferðaþjónustan Seli, Félagsbúið Efstadal I, Fóðurblandan Selfossi,Friðheimar,
einfalt að fá tíma.
Garðyrkjustöðin Brúará, Golfskálinn Kiðjabergi, Grímsnesog GrafningsVIOLA
Járningaþjónusta
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
hreppur,Héraðsskólinn Laugarvatni, Hjálmsstaðir, Hótel Edda ÍKÍ Laugarvatni, Ísaga
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
Hæðarenda, Járntak ehf, Jáverk ehf, Jón Ingileifsson ehf, Jötunn vélar, Karl
út og geymdu
nafnspjaldið
hér fyrir neðan
Guðmundsson
Kerhestar ehf,Kipptu
Klausturhólar
Helga,
KÞ verktakar,
Tek aðúrsmiður,
mér járningar
Eftirfarandi meðferðir
í boði:
Laugardalshólar, Laugarvatn Fontana, Lífland hf, Miðengishestar,
Minni-Borgir,
upplýsingar
í
Nuddstofan
Pálmar K. Sigurjónsson ehf, Pálmatré ehf, Set hf, Sigurður
Karl Jónsson
verktaki,
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
Stjörnugrís hf,
Stofa
16 Eyvík, Stangarlækur I, Stóri-Háls,
Suðutak
ehf,
Tæki
og tól
síma
846-7048.
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
ehf, Verslunin Minni-Borg, Vélaleiga Ingólfs ehf Villingavatni,
Þóroddsstaðir.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Fyrir hönd stjórnar
og
Vallamótsnefndar
eru
þeim
færðar
innilegar þakkir fyrir
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
frábærar undirtektir og örlæti.
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf
Guðmundur Birkir Þorkelsson, formaður Trausta.

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 október 2017. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir
1. október 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

Breytingar hjá heilsugæslunni í Laugarási
.
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. Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8 – 9 í síma 432-2020.

Bjarnatorg og Bjarkartorg
Hringtorgunum í Reykholti hefur nú verið gefin nöfn. Nöfnin voru kunngjörð
á hátíðinni Tvær úr Tungunum sem fram fór í Reykholti 19. ágúst sl. Efra
hringtorgið fékk nafnið Bjarkartorg en það stendur m.a við Bjarkarbraut.
Neðra hringtorgið fékk nafnið Bjarnatorg en það stendur við Bjarnabúð þar
sem Bjarni Kristinsson er kaupmaðurinn. Auglýst var eftir ábendingum að
nöfnum og er niðurstaðan í samræmi við innsendar tillögur. Skiltin eru úr
heimabyggð en þau eru úr greni úr Haukadalsskógi og sá Óskar Boundy í
Reykholti um að skera þau út.

Bjarkarhóll

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

River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
eldofninum í byrjun júní.
Borðapantanir í síma 486 1110.

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
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.

.

ATVINNA
Starf við sorpmóttöku/ Praca na pełny etat / full time job

Starf við sorpmóttöku

Leyndardómar Thailands
Bali í október
Thailand í nóvember
Margeir

Starfmaður óskast við sorpmóttöku á gámasvæðum Bláskógabyggðar.
Starfið er fullt starf.
Þarf að geta hafið störf eigi síðar er 1 nóvember.
Umsóknarfrestur er til 15 september.

Ferdin.is
____________________________________________________________

Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs
Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.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.

Praca na pełny etat
Poszukiwany pracownik , praca przy obsludze wysypiska smieci w
Bláskógabyggð ,
Wiecej informacji dostepne u Bjarni Daníelsson tel 860-4440 ,
bjarni@blaskogabyggd.is

Full time job
We are looking for employee to work on community waste station in
Bláskogabyggð
More info : Bjarni Daníels tel 860-4440 or bjarni@blaskogabyggd.is
Endilega deilið meðal íbúa.

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 13.00-18.00
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

Leikskólakennari óskast
Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir leikskólakennara í 100 % stöðu í tveggja deilda
leikskóla, sem rúmar allt að 37 börn samtímis, frá 12 mánaða til 6 ára. Leikskólinn er

Rússneskar perlur í Skálholti
Rússneskar perlur í Skálholti 12. september kl.20:00 Miðaverð 2.000. Selt við
inngangin. Hægt að kaupa mat í skálholtsskóla fyrir tónleikanna, einnig verður
kaffiterían í skólanum opin í hléinu.
“Russian Souvenir” – efnisskráin inniheldur rómönsur, sönglög og píanó einleik
eftir rússnesk tónskáld. Á tónleikunum “Russian Souvenir “ verða fluttar þekktar
rússneskar perlur eins og “Nochnoy Zephyr” eftir A. Dargomyzhsky, “Bloha” eftir
M. Mussorgsky, “Adagio úr Hnettubrjótara” eftir P. Tchaikovkiy, “Sirjen” eftir S.
Rachmaninov, “Ochi chjernije” o.fl.

staðsettur í Bláskógaskóla í Reykholti Biskupstungum og starfar í anda Reggio Emilia
stefnunnar. Það eru spennandi tímar framundan, þar sem á döfinni er bygging nýs
leikskóla. Í leikskólanum starfar samstillt, glaðlynt og metnaðarfullt starfsfólk og mikil

Flytjendur: Vladimir Gerts – bassi
Alexandra Chernyshova – soprano

áhersla er lögð á góðan staðblæ og vellíðan barna. Auk þess er mikil og góð samvinna
á milli leik- og grunnskólans í Reykholti. Ef þú ert til í að taka þátt í spennandi

Elina Valieva – píanó

verkefni, ert glaðlynd/ur með mikinn metnað, sveigjanleg/ur og með einstaklega góða

Höfundum efnisskrárinnar er það mikil ánægja að leiða tónleikagesti um
stórfenglegan heim klassískrar tónlistar, rússneskra rómansa og píanó
meistaraverka. Þessir tónleikar eru frábært tækifæri til að upplifa á ný rómantíska
rússneska tónlist og fara í tónlistarferðalag með listamönnum í gegnum tvær aldir í
Rússlandi.

hæfileika í mannlegum samskiptum, þá hvetjum við þig til að sækja um.
Umsóknir sendast á netfangið reginarosa@blaskogabyggd.is
Umsóknarfrestur er til og með 11. September
Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um
Upplýsingar veitir Regína Rósa Harðardóttir leikskólastjóri í síma 4803045 og 6610053

Nánari upplýsingar er á heimasíðu Bláskógabyggðar og er slóðin: http://
www.blaskogabyggd.is/russneskar-perlur-i-skalholti-12-september-kl-2000/

