Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskup
Afgreiðslutími
28-Des 16-20
29-Des 16-20
Október
30-Des 12-22
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið:
Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
31-Deskl.10-16
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju
11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
Styðjið starf Björgunarsveitanna
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
Ágætu íbúar og gestir Bláskógabyggðar
 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
Gleðileg
jól
og gott
ár.
Hesthús,
gerði,nýtt
heysala
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
Áramótabrennur
verða
á
eftirtöldum
stöðum
í
 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
sveitarfélaginu.
 21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Í Laugarási
við Höfðaveginn
kl.
20:30.
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Hesthús,
gerði, heysala kl. 20:30 og
Í Reykholti
á túninu bakvið
Bjarnabúð.
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar
flugeldasýningu
kl. 21:00- Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin Ingunn með brennu
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
www.gljasteinn.is
ogHeimasíða:
flugeldasýning
vatniðundir
kl. stjórn
21:00.
Kammerkór við
Mosfellbæjar
Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
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14. árgangur 11. tbl. desember 2015.

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

Opnunartími skrifstofu
Bláskógabyggðar um
hátíðarnar:
23. desember LOKAÐ
Aðfangadagur LOKAÐ
28. desember 8.30 - 16.00
29. desember 8.30 - 16.00
30. desember. 8.30 - 16.00
Gamlársdagur. LOKAÐ

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Gleðileg jól

Jólakveðja
Óskum íbúum Bláskógabyggðar
og öllum viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla.
Með ósk um gott og farsælt nýtt ár.
Þökkum liðið ár.
Sveitarstjórn og starfsfólk skrifstofu
Bláskógabyggðar.

Oddvitapistill
Á síðasta fundi byggðaráðs sem haldinn var 27. nóv sl var fjórum
íbúðarhúsalóðum úthlutað. Einni lóð var úthlutað á Laugarvatni og þrem í
Reykholti. Þetta eru afskaplega ánægjulegar fréttir og vonandi að fleiri
lóðum verði úthlutað á næstu misserum. Fjölmörg ár eru síðan
íbúðarhúsalóðum hefur verið úthlutað í þéttbýlisstöðum Bláskógabyggðar.
Eins og kom fram í síðasta pistli hefur sveitarstjórn lækkað gatnagerðargjöld
umtalsvert og jafnframt að veittur verði 50% afsláttur aukalega á
gatnagerðargjöldin til 1.júní nk.
Ráðgjafafyrirtækið R3 skilaði um miðjan nóv. greiningu sinni og úttekt á
Skipulags- og bygginafulltrúaembætti Uppsveita og á Tæknisviði Uppsveita.
Helstu niðurstöður skýrslunnar eru að sameina þessar tvær stofnanir, fjölga
starfsmönnum og að starfsstöðvar verði á Laugarvatni og á Borg.
Sveitarstjórnir aðildarsveitarfélaganna þurfa nú hver í sínu lagi að fara yfir
þessar niðurstöður.
Vinna við endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar stendur yfir, en

Flúðaleið ehf

og yoga teygjur.

Hótel Gullfoss
Flúðaleið
ehf magi!
Stinnur
rass
og sléttur
Verktaki
fyrir Eimskip
og Samskip

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Gisting -kl
veitingar
Brottför
fráFlúðum
Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga:
daga: 7:00-8:00
7:00-9:00
17.30frá
mánudaga
Brottför
alla
virka
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi ásamt 70 manna
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00 frá
Kjalarvogi
Brottför
fráLandflutningum
Reykjavík alla virka
daga: og
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir
heitir
nuddpottar.
13:00
frá
Flytjanda
Klettagörðum
Kl 12:00 frá Landflutningum og
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
Kl 13:00 frá Flytjanda
Hótel Gullfoss
v/ Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum:
486-1070
fax 486-6693
Brottför
Selfossi
alla virka
daga: 12:00
S. 486-8979,
faxfrá
486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
Flytjum
áburð og skeljasand fyrir alla söluaðila.
www.hotelgullfoss.is
Símar hjá bílstjórum:
Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frá kl 8:00-12:00 og 13:00-17:00 alla
892-2370 Pálmar.
virka
daga. Snævar.
sími: 486-1070, Halldóra og 892-2370 Pálmar
892-2371
892-2372
Bjössi.
netfang:
fludaleid@simnet.is
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu
samt vita af þér svo það
sé til
bolti
Símar hjá bílstjórum:
Starfsfólk Flúðaleiðar
892-2371-Dawid útkeyrsla og Selfoss
styrkir allan líkamann og
892-2372-Kamil Flúðir-Reykjavík.
vöðvana langa og fallega.
892-2316-Lukaszgerir
útkeyrsla
Liðkar
og
styrkir
hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
892-2308-Trailer.

Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Stuðlar að réttari og betriMeð
líkamsstöðu..
kveðju
Starfsfólk Flúðaleiðar

stefnt er á að nýtt skipulag taki gildi um mitt næsta ár. Á heimasíðu
sveitarfélagsins er mikið af gögnum sem tengist aðalskipulagsvinnunni, ég
hvet íbúa til að kynna sér þessi gögn og koma með ábendingar ef einhverjar
eru. Það er betra fyrir alla aðila að koma ábendingum og tillögum á
framfæri áður en vinnan klárast og aðalskipulagið fer í formlega auglýsingu.

Snyrting
Snyrtifræðingurinn Harpa Gunnarsdóttir frá Tjörn í Biskupstungum
ætlar að bjóða
upp
snyrtingar
dagana 12.sinni
og 13.
desember n.k.
Hver
ogáeinn
vinnur samkvæmt
getu.
Í boði er: litun og plokkun,
handsnyrting,
andlitsbað,
Áhrifin koma
mjög fljótt fótsnyrting,
í ljós.
húðhreynsun, andlitsnudd, og vaxmeðferðir (andlit, fætur nári, bak,
Skráning bringa
í síma )861-7888
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
Snyrtingin
fer fram
á Tjörn. í
Upplýsingar og pantanir í síma 8696854

Aðventan er gengin í garð og senn líður að jólum. Við skreytum hús okkar að

Nuddstofan
Heildrænt líferni
og gera laufabrauð eða baka piparkökur ogÍþróttamiðstöðinni
föndra. Þetta er tími
barnanna og
í Reykholti
utan sem innan og jólaljósin lýsa upp skammdegið. Fjölskyldur koma saman

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

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

gleðin og eftirvæntingin skín úr andlitum þeirra. Það *Heildrænt
er von mín
nuddað við
-nær djúpt
til uppsafnaðra
tilfinninga
njótum aðventunar og jólahátíðarinnar og óska
ég ykkur,
kæru íbúar
sem sest hafa í líkamann.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

Bláskógabyggðar og aðrir gestir, gleðilegra jóla
á nýju
ári ogmeð
Losarog
umfarsældar
vöðvabólgu vegna
streitu
þökk fyrir samstarfið á árinu.

11.ágúst—28.maí
Mánudaga 14:00-18:00.

Nóg í bili.

Þriðjudaga 14:00-22:00.

Með jóla- og nýárskveðju

Miðvikudaga 14:00-18:00.
Fimmtudaga 14:00-22:00.
Föstudaga lokað.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga lokað.
Opnunartími um jól og áramót.
23. til 27. des Lokað
28. des 14:00 -18:00
29. des 14:00-22:00
30. des 14:00-18:00
31. des Lokað
1. jan Lokað
Síðan tekur við hefðbundin vetraropnun.

Íþróttamiðstöðin í Reykholti óskar
öllum gleðilegra og farsældar á nýju
ári.
KV Starfsmenn.

Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649

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

Leiguíbúð í Bláskógabyggð
Netfang: laufhaga12@internet.is

Íbúðin að Kistuholti 5c í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin
er félagsleg íbúð
*Gjafabréf
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu
vinum
og vandamönnum
dekur um
sem eldri borgarar
hafa forgang
á að leigja.
Sæki
engir
eldri borgarar
Uppsetningar
og viðgerðir
á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
húsnæðið verður hún leigð almennum umsækjanda.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Íbúðin er laus til útleigu 1.1.2016 og umsóknarfrestur er til
15. desember 2015 Nú er ég flutt í Reykholt og
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar
einfalteða
að fáá tíma.
netfangið
VIOLA
SNYRTISTOFA
Járningaþjónusta
Sími 861-7888
Júlíana5c
Magnúsdóttir
kristinnl@blaskogabyggd.is, merktar
“Kistuholt
“
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
Upplýsingar gefur Kristinn í síma 860-4440.
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.

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
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar
á komandi
ári

Sigurjón Sæland

Afmæli
Árið 1985 í desember hófu Bjarni og Oddný rekstur Bjarnabúðar.
Er Bjarnabúð því 30 ára í ár og ætlum við að halda uppá afmælið, þann 12.des
næstkomandi frá 11-18.
Það verður boðið uppá kaffi, súkkulaði og kökur í tilefni dagsins ásamt tilboði
á völdum vörum.
Vonumst til að sjá sem flesta af okkar viðskiptavinum og sveitungum til að
fagna með okkur þennan dag.
Starfsfólk Bjarnabúðar

Karlaþrek
30 ára og eldri
Karlatímar í íþróttahúsinu í Reykholti undir leiðsögn þjálfara.
Tímarnir verða á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl 19:30 til 20:30
Tímabilið fram að jólum skiptist í tvö 6 vikna tímabil
Hvert tímabil kostar 10.000 kr, innifalið gjald í salinn og sund á eftir.
Fyrsti tími er 12. janúar 2016
Skráning í síma 693-8942 eða tölvupóst addimar76@gmail.com
ATH takmarkaður fjöldi síðasti skráningardagur 28.desember 2015
Andrés M. Heiðarsson. íþróttafræðingur

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 4803040.

Leikskólakennari óskast
Bláskógaskóli á Laugarvatni auglýsir eftir leikskólakennurum frá og með 4.
janúar 2016.
Bláskógaskóli á Laugarvatni er samrekinn leik og grunnskóli sem leggur meðal
annars mikla áherslu á samfellu á milli skólastiganna, fjölbreytta kennsluhætti
og einstaklingsmiðað nám. Grenndarkennsla er stór hluti af starfinu og verið er
að vinna að þróunarverkefni þar sem lögð er áhersla á útikennslu með
fjölbreytta kennsluhætti að leiðarljósi þvert á skólastig.
Starfið á leikskóladeild Bláskógaskóla er skipulagt eftir starfsaðferðum Reggio
Emilia. Meginmarkmið stefnunnar eru að hvetja barnið til að þess að nota öll
Bókasafn
Menntaskólans
að Laugarvatni
er opið
segir:
sín
skilningarvit,
„málin sín hundrað“
og starfa markvisst
að sem
því aðhér
virkja
frumlega og skapandi hugsun. Í starfinu eru notaðar opnar spurningar eins og
Mánudaga
09.00-12.15
13.00-17.00
hvað, hvernig
og hvers vegnaog
? Lögð
er áhersla á takmarkalaust traust og
virðingu fyrir10.30-12.15
barninu og getuogþess
til að afla sér reynslu og þekkingar á eigin
Þriðjudaga
13.00-17.00
forsendum. Sjálfsmynd barnsins mótast af þeim viðbrögðum og þeirri
Miðvikudaga
framkomu sem13.00-18.00
barnið mætir í umhverfinu. Áhersla er lögð á að skoða
einstaklinginn
og
hans eiginleika.
Barninu er gefinn kostur á að tjá tilfinningar
Fimmtudaga 09.00-12.15
og 13.00-17.00
sínar og hugsanir og tengja við tilfinningar annarra. Með alhliða þjálfun
skynjunar
Lestímarogmenntaskólanema
tilfinninga eykst sjálfsvitund
mánudaga,
og trú
þriðjudaga
á eigin getu.
og fimmtudaga frá
Hæfniskröfur:
kl. 17.00-18.00
.
Leikskólakennaramenntun
Bókasafnstímar
í Bláskógaskóla
Færni í mannlegum
samskiptum þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
Jákvæðni og áhugi fyrir margbreytilegu starfi
Lausnamiðun í starfi er mikilvægur eiginleiki
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Bjarkarhóll
Störfin henta jafnt körlum sem konum.
Opið
alla
daga
vikunnar frá kltil12-18.
Ef ekki
fæst
leikskólakennari
starfa verður litið til reynslu.
Nánari upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri í síma: 480-3030 eða í
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
gegnum tölvupóst elfa@blaskogaskoli.is
Bómullargarn , margir litir og gerðir.

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

Inn til fjalla

Ný símanúmer

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
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
síma 480-3000.

Opið frá kl 8:30 á morgnana
til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000

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

.

Sími Neyðarlínu 112
.

Jólaball Kvenfélags Laugdæla
Jólaball Kvenfélags Laugdæla verður haldið sunnudaginn 27.des. frá kl. 14:00 - 16:00
í Bláskógaskóla á Laugarvatni.
Aðgangur ókeypis.

Spilakvöld Kvenfélag Laugdæla
Spilakvöld Kvenfélags Laugdæla verður haldið sunnudagskvöldið 27. des og hefst kl.
20:00
Aðgangur 1.200 kr. - Tökum kort.
Kaffihlaðborð að hætti kvenfélagskvenna – Allir velkomnir.

Bókasafnið í Reykholtsskóla er opið

Meiraprófsbílstjóri óskast.

Opnunartímar eru á þriðjudögum kl. 17-19.

Flúðaleið ehf, sem sér um
vöruflutninga fyrir Eimskip og Samskip
í uppsveitir Árnessýslu, óskar eftir
meiraprófsbílstjóra til að sinna akstri á
sendibílum, flutningabílum og
trailerum.
Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá
Pálmari í síma 892-2370 og á
netfanginu: fludaleid@simnet.is

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.

Afgreiðslutími um jól og áramót
Bjarnabúð

Flugeldasala Björgunarsveitanna.
Kæru sveitungar

Björgunarsveitin Ingunn verður með sínar árlegu flugeldasölu dagana 28-31
desember.
Þar verður hægt að gera góð kaup í flugeldum, fjölskyldupökkum og
skottertum.
Við viljum þakka fyrir viðskiptin í flugeldasölu síðustu ára og minna á að allur
ágóði af flugeldasölu björgnunarsveitanna rennur óskiptur til viðkomandi
eininga.
Opnunar tími Laugarvatni, verðum við Samkaup strax Laugarvatn þetta árið.
28.des 16:00 til 20:00
29.des 12:00 til 20.00
30.des 12:00 til 21:00
31.des. 11:00 til 16:00

Þorláksmessa 23.12

9 - 18

Aðfangadagur 24.12

10 – 14

Jóladagur 25.12

Lokað

Annar í jólum 26.12

Lokað

Sunnudagur 27.12

11-18

Gamlársdagur 31.12

10 - 14

Nýársdagur 1.12

Lokað

2. janúar -

13 – 18

Jóla-og nýárs kveðja
Starfsfólk Bjarnabúðar

Jólamarkaður Kvenfélags Biskupstungna

Frá Búnaðarfélagi
Til sölu er mynddiskur um mannlíf í
Biskupstungum tekinn á
árunum 1985-1986,
Til sölu hjá Svavari Sveinssyni
Gilbrún, Dalbraut 1 Reykholti og á

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

skrifstofu Bláskógabyggðar
verð 2.500 kr
Sími 895-4430 og 486-8925.

Kveðja, Rósa og Maggi í
Austurhlíð

verður haldinn í Aratungu laugardaginn 5.desember og stendur frá kl 13:00
til 17:00
Að venju verður fjölbreytt vöruúrval og tilvalið að versla jólagjafir.
Kvenfélagið verður með tombólu og hið margrómaða kaffihlaðborð verður á
sínum stað.
Þeir sem hafa áhuga á að selja á markaðnum vinsamlegast hafið samband við
Herdísi; herdisfr@gmail.com eða í síma 696-6764, eða Þrúðu;
truda53@gmail.com eða 862 8640 sem fyrst. Hálft borð kostar 1000 kr og
heilt borð 2000 kr. Ef þið lumið á skemmtilegum tombóluhlutum þá er slíkt
vel þegið og hægt að láta vita af þeim eða koma með þá á markaðinn.
Við hlökkum til að sjá ykkur öll!
Kvenfélagskonurnar

Kvenfélag Biskupstungna
Kæru sveitungar og aðrir velunnarar.
Sendum ykkur öllum hugheilar óskir um gleðileg jól, gott og gæfuríkt komandi ár.
Hjartans þakkir fyrir stuðninginn á liðnum árum.

Ungmennafélag Biskupstungna
Ungmennafélag Biskupstungna óskar félagsmönnum sínum og íbúum
Bláskógabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Um leið þökkum við fyrir
árið sem er að líða.

.

Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á komandi
ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

.

Hestamannafélagið Logi
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á nju ári.
Þökkum stuðning og gott samstarf á liðnu ári.

Bláskógaveita
Sendum ykkur okkar innilegustu jólakveðjur og óskir um gæfu- og heillaríkt nýtt ár
Hafið það sem allra best um hátíðirnar kæru sveitungar okkar
Már Sigurðsson - Sigriður Vilhjálmsdóttir og fjölskylda

Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á komandi
ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

.
.

Jólamarkaður og jólatrjáasala
Björgunarfélagsins Eyvindar
Laugardaginn 12.desember verður okkar árlegi jólamarkaður og
jólatréssala í húsi okkar að Smiðjustíg 8 á Flúðum.
Jólamarkaðurinn byrjar kl 13 og verður til kl 16. Jólatrjáasalan
verður frá kl 13 til kl 20 laugardag og
frá kl 14 til 17 sunnudaginn 13.des.
Erum með allar helstu tegundir af jólatrjám.
Á markaðinum eru mikið úrval af söluvöru og fjáröflunartombólan
okkar verður á sínum stað. Í ár erum við að safna fyrir hand gps
tækjum sem nýtast munu leitar og björgunarhópum í útköllum.

.

Heitt súkkulaði og piparkökur verða í boði.
Um kl 14:30 koma jólasveinar sem ætlar að gefa krökkum smá jóla
glaðning.
Við stöndum einnig fyrir flóamarkaði sem verður í næsta húsi við
björgunarsveitarhúsið, Smiðjustíg 10.
Þeir sem hafa áhuga á að panta söluborð á markaði og á
flóamarkaði, vinsamlegast hafið samband við Else í síma 6906024 eða á netfangið else@internet.is borðaleiga kostar 1000 kr.
Hlökkum til að sjá ykkur.

.

Með jólakveðju, Björgunarfélagið Eyvindur.

Jólaganga í skógi
Sunnudaginn 13. desember kl 15
býður heimilisfólkið í Hrosshaga sveitungum og öðrum gestum að koma í
skógargöngu um skóginn í Hrosshaga
Boðið verður upp á heitt kakó í skóginum. Einnig ketilkaffi ef viðrar til að
kveikja eld
Gangan er létt og ekki löng, fróðleikur um skógrækt og skógarhögg í
Hrosshaga, en fyrst og fremst vonumst við eftir góðri stund í fallegum og
jólalegum skógi
Mæting á Svefnholtinu, sem er hæð skammt neðan við afleggjarann að
Hrosshaga (þar sem timburstæðan var sl. sumar)
Hlökkum til að sjá ykkur sem flest

UMFL – Gautaborgarleikar 2016
Laugdælir á aldrinum 11 - 16 ára stefna á Gautaborgarleikana í frjálsum íþróttum í júlí
á næsta ári. Næsta fjáröflunarverkefni þeirra er að safna saman jólatrjám á
Laugarvatni. Munu þau ganga á milli húsa og fjarlægja jólatré, gegn 500 kr. gjaldi,
föstudaginn 8. janúar og laugardaginn 9. janúar 2016.
Á sama tíma munu þau taka á móti flöskum og dósum sem fólk situr uppi með eftir
hátíðirnar. Einnig munu þau koma við á bæjum í Laugardal á laugardeginum og taka
við flöskum og dósum.
Með jólakveðju, frjálsíþróttadeild UMFL.

