Starfsdagur grunnskóladeildar Bláskógaskóla
Laugarvatni myndir.

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

Starfsdagur grunnskóladeildar Bláskógaskóla
Laugarvatni.
Miðvikudaginn 16. mars fengum við til okkar góða gesti frá Brunavörnum
Árnessýslu, þá Eyjólf Óla Jónsson og Bjarna Daníel Daníelsson. Þeir fóru yfir
helstu eldvarnirnar með krökkunum, sýndu þeim útbúnaðinn sinn og svo fóru
þau öll út og fengu að sprauta með brunaslöngunni og slökkvitæki ásamt því
að nota eldvarnarteppi yfir eld í potti.
Dagurinn gekk mjög vel og allir fóru heim reynslunni ríkari. Við þökkum þeim
kærlega fyrir komuna.

Oddvitapistill
Á fundi byggðaráðs 1. apríl sl var ársreikningur Bláskógabyggðar 2015 lagður fram.
Ég mun í næsta pistli segja meira frá helstu lykiltölum ársreikningsins en
sveitarstjórn á eftir að fjalla um hann á næstu tveim fundum eins og lög gera ráð
fyrir.
Nú með vorinu fara helstu viðhalds- og nýframkvæmdir sveitarfélagsins af stað.
Það er of langt mál að telja öll verkefnin upp, en hér verða nokkur verkefni nefnd.
Framkvæmdir í og við dæluhús Bláskógaveitu í Reykholti verða kláraðar, slitlag sett
á Sólbraut og seinni umferð á Miðholt og Kistuholt og rampur reistur á
gámastöðinni á Laugarvatni. Skipta þarf um járn á þaki áhaldahússins, laga þarf
stiga í Gíslaskála og lokið verður við að klæða húsið við Kerlingu. Fara þarf í
frárennslismál við hreinsistöðina á Laugarvatni og í og við Skólabraut í Reykholti.
Endurnýja þarf þakglugga í grunnskólanum í Reykholti. Ýmisskonar viðhald verður
á eignum sveitarfélagsins eins og td. málningarvinna, rúðuskipti, endurnýjun á
gólfefnum svo fátt eitt sé nefnt. Haldið verður áfram að skipta um glugga í
Aratungu og í grunnskólanum á Laugarvatni. Leiksvæðið við grunnskólann á
Laugarvatni verður flutt til og endurnýjað. En stærsta framkvæmd sveitarfélagsins
verður gatnagerð á svæði verkalýðsfélagsins Eflingar á landi þess í Reykholti.
Verkalýðsfélagið Dagsbrún og síðar Efling eignaðist land fyrir ofan grunnskólann í
Reykholti árið 1944. Félagið ætlar að byggja þarna upp aðstöðu fyrir sína
félagsmenn. Sveitarfélagið mun sjá um framkvæmdina, en innheimta full
gatnagerðargjöld af öllum þeim húsum sem byggð verða á félagssvæðinu. Þetta
verk er í útboði þessa dagana en því á að vera að fullu lokið árið 2017.
Bláskógabyggð ásamt þeim sveitarfélögum sem standa að Laugaráslæknishéraði
hafa ákveðið að styrkja Skálholtskirkju um 2 milljónir til kaupa á hljóðkerfi og skjá
sem nýtast mun vel við allar stærri athafnir í kirkjunni.
Lionsklúbburinn Geysir í Biskupstungum færði sveitarfélaginu skjávarpa og
sýningartjald sem staðsett er í félagsaðstöðu eldri borgara í Bergholti í Reykholti.
Ég vil fyrir hönd sveitarfélagsins þakka kærlega fyrir þessa höfðinglegu gjöf frá
Lionsklúbbnum sem mun nýtast vel til funda og annarar starfsemi. Eins vil ég
þakka Kvenfélagi Biskupstungna kærlega fyrir stóla sem félagið gaf í
félagsaðstöðuna í Bergholt. Það er okkur öllum dýrmætt hversu öflug félög starfa í
okkar samfélagi og hvað þau eru tilbúin að gefa af sér til að gera gott samfélag
betra.

____________________________________________
Atvinna
Starfsfólk vantar í garðyrkjustöðina á Syðri-Reykjum áhugasamir
vinsamlegast hafa samband við Ingibjörgu í síma 699-8895

Ráðning sviðsstjóra hjá Framkvæmda- og veitusviði verður
á dagskrá
Nuddstofan
sveitarstjórnarfundar 7. apríl nk. Í næsta pistli verður sagt
frá
hvaðalíferni
aðili verður
Heildrænt
ráðinn í starfið. Ég vil í lokin minna á tillögu að aðalskipulagi Bláskógabyggðar sem
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
nú er í auglýsingu. Tillöguna er hægt á sjá á heimasíðu og á skrifstofu
Bláskógabyggðar.

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.

Óskum eftir leiguíbúð
Óskum eftir íbúð á leigu
Í Reykholti eða nágrenni
Upplýsingar í síma 847 6138
Astrid
Jarðarberjalandi

Íþróttamiðstöðin Reykholti.

Nóg í bili.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Vetraropnunartími

11.ágúst—28.maí

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

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

KV Starfsmenn.

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

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

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

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

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
síma 846-7048.
Starfsfólk Aratungu
biður ykkur, sem fengið hafa Litun
lánaðaogmuni
úr
að koma
plokkunAratungu,
– Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
þeim til skila.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir
í síma
861-7888
Það vantar flekaborð, kökudiska, kaffibrúsa og stóru
100 bolla
kaffikönnuna.
Sigurjón
Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Með von um góð viðbrögð.
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf
Starfsfólk Aratungu.

upplýsingar í
Góðir sveitungar.

Inn til fjalla

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

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

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.

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

.

Bókasafnið í Reykholtsskóla er opið
Opnunartímar eru á þriðjudögum kl. 17-19.

Hvað er betra en að lesa góða bók í
myrkri skammdegisins?
Kíkið við og kynnist heillandi hugarheimi
bókanna.
Athugið að einnig er hægt er að skila
bókum á opnunartíma skólans.

Lyfja-útibú Laugarási
Breyttur opnunartími
frá 1. febrúar 2016
kl 10 - 16.30 mánudaga –
fimmtudaga og
kl 10-13 á föstudögum
Stöndum vörð um þjónustu í
Uppsveitum
Verslum í heimabyggð!

Bowen bandvefsnudd
Nils, Bowentæknir, býður upp á nudd í íþróttahúsinu á þriðjudögum og
fimmtudögum. Tímapantanir eru í síma 897 6944.
Nánari upplýsingar um Bowen bandvefsnudd má finna á bowen.is

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

Atvinna i boði 2016.

Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

Sumarstarfsfólk óskast til starfa í íþróttamiðstöð Reykholts,

Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00

um er að ræða vaktavinnu.

Miðvikudaga 13.00-18.00

Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri

Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

Þarf að vera tilbúinn í að taka sundpróf og skyndihjálparnámskeið.
Ráðning miðast við 27. maí -14. ágúst 2016.
Laun samk,kjaras FOSS.
Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2016 .
Jafnframt er óskað eftir vetrarstarfsmanni í 23% starf (laugardaga)

Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá

.

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

sömu kröfur gerðar og til sumarstarfsmanna.

Bjarkarhóll
Nánari uppl og tek á móti umsóknum, Pétur í síma:8956603.

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Höfum aðstöðu fyrir hvern þann sem hefur áhuga á að bjóða uppá nudd,
fótaaðgerðir, naglasnyrtingar og þessháttar þjónustu.
Nú er bowentæknir og nuddari til staðar og yrði aðstaðan í boði í samráði við
hann varðandi tímasetningar.
Nánari uppl gefur Pétur í síma 480 3040.

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
TAXI 587
er á svæðinu
Sími
6655 sem mun
þjónusta Grímsnesið, Bláskógabyggð,
River
jet er farinogað
sigla. Pantanir í síma 863 4506
Hrunamannahr
Gnúpverjahr.
og allar sumarbústaðabyggðir á
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
þessum svæðum eftir bestu getu.
eldofninum í byrjun júní.
Með Kv. TAXI DRIVER
Borðapantanir
í síma
486 1110.
Sími: 7760810
& 7831224

Kveðja frá Kvenfélagi Biskupstungna
Okkur, stelpurnar í Kvenfélaginu, sárvantar stóru
100 bolla kaffikönnuna okkar, sjá meðfylgjandi mynd.
Það eiga að vera til 2 könnur í Aratungu, það vantar báðar.
Svo endilega, ef þú ert með hana hjá þér, þætti okkur vænt
um að henni verði skilað.
Kveðja

og yoga teygjur.
Stinnur rass og sléttur magi!

Afmælistónleikar í Selfosskirkju
sunnudaginn
Hótel Gullfoss
Flúðaleið
ehf 24. apríl kl. 16:00.

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2016
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
.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í maí 2016. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. maí 2016.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu
Bláskógabyggðar í síma 480-3000

.

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Gisting
-kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumkór
allamiðvikudaga.
virka
daga: 7:00-9:00
17.30 blandaður
mánudaga
og
Sex söngvarar,
og
hljómsveit
flytja tónlist eftir Björgvin Þ.
16
tveggja
manna
herbergi
með
baði
og
sjónvarpi
ásamt 70 manna
Brottför
frá
Reykjavík
alla
virka
daga:
Valdimarsson í tilefni af 60 ára afmælis hans.
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00 frá
Kjalarvogi ogÞóra Gylfadóttir, Egill Árni
Einsöngvarar
eru Landflutningum
Gissur Páll Gissurarson,
Mjög gott
aðgengi
fyrir fatlaða.
Tveir heitir nuddpottar.
13:00
frá
Flytjanda
Klettagörðum
Pálsson, Harpa Ósk Björnsdóttir, Gísli Stefánsson og Óskar Pétursson sem
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
er
jafnframt
Hótel
Gullfoss kynnir á tónleikunum. Einnig kemur fram Sönghópur
Suðurlands
er blandaður kór skipaður tónlistarmenntuðu fólki af
v/ Brattholt, sem
801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S.
486-8979,
fax
486-8691
Suðurlandi.
Hljómsveitin
Elektra Ensemble sér um undirleik auk þess að
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
frumflytja tvö verk eftir Björgvin sem heita Tangó 60+ og Gamli skódinn
www.hotelgullfoss.is
hans
pabba.
Það
geta þess að dóttir Björgvins, Helga Þóra er fiðluleikari
Símar
hjámá
bílstjórum:
í hljómsveitnni.
Mörg af þekktustu lögum Björgvins verða flutt á
892-2370 Pálmar.
tónleikunum,
m.a. Snævar.
kórlög, einsöngslög og dúettar.
892-2371
892-2372
Bjössi.
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
um
gott
samstarf
Björgvin er fæddur
og uppalinn
hóf
aðfyrir
aldriþig.
tónlistarnám
láttu
samt vitaáafSelfossi
þér svoog
það
séungur
til
bolti
Starfsfólk
Flúðaleiðar
í Tónlistarskóla Árnesinga. Síðan lá leiðin til Reykjavíkur í frekara
styrkir
allaná líkamann
og
tónlistarnám. Björgvin stjórnaði Samkór
Selfoss
árunum 1976-1982
og
vöðvana
og og
fallega.
frumflutti kórinn mörggerir
af hans
fyrstulanga
lögum
má þar nefna lögin Sýnin,
Liðkar
og
styrkir
hrygg
og
mjaðmir
og
allt stoðkerfið.
Maríubæn, Undir dalanna sól og Vorsól sem Júlíus
Vífill Ingvarsson söng
Þjálfar
djúpvöðva
og
losar
líkamann
við
óþarfa
fitu
og keppi.
með kórnum. Einnig var hann undirleikari með Karlakór
Selfoss
auk þess að
Stuðlar
að
réttari
og
betri
líkamsstöðu..
kenna nokkur ár við Tónlistarskóla Árnesinga. Eftir að Björgvin fluttist til
Reykjavíkur árið 1983 tók hann við stjórn Skagfirsku söngsveitarinnar og
stjórnaði kórnum í 25 ár. Auk þess að semja tónlist hefur Björgvin gefið út
margar kennslubækur fyrir píanó, m.a. Píanó-leikur 1., 2. og 3. hefti.
Björgvin hefur gefið út tvo geisladiska “Undir Dalanna sól” árið 2005 og
“Allt sem ég er” árið 2009.
Í dag rekur Björgvin
eiginvinnur
tónlistarskóla
semsinni
heitirgetu.
Tónskóli Björgvins.
Hversinn
og einn
samkvæmt
Í tilefni af 60 ára afmælinu
hefur
gefið út nýtt lag með
Áhrifin koma
mjögBjörgvin
fljótt í ljós.
söngkonunni Mörtu Kristínu Friðriksdóttur. Lagið heitir Annan dag. Hægt er
Skráning
í síma 861-7888
að sjá myndband með laginu
á youtube.com
Júlíana Magnúsdóttir
Aðgangseyrir að tónleikunum
er kr. 1500. leiðbeinandi í

________________________________________________________________

Tvær úr Tungunum
Sveitahátíðin „Tvær úr Tungunum“ verður haldin laugardaginn 13. ágúst.
Sama dag fer fram hlaupa og hjólreiðakeppnin „Uppsveitahringurinn“
Hefðbundin skemmtun yfir daginn fyrir fjölskylduna og dansleikur í Aratungu
um kvöldið.
Nánar auglýst síðar
Nefndin
Matthías Leó Matthíasson, sigurvegari í fimmgangi í

