Uppsveitabrosið 2015
Bros frá Uppsveitunum er viðurkenning sem veitt er árlega
einstaklingi eða fyrirtæki.
Að þessu sinni var það Sigurður Sigursveinsson
framkvæmdastjóri Háskólafélags Suðurlands sem hlaut brosið.
Sigurður stýrir Háskólafélagi Suðurlands styrkum höndum og
góð samvinna er aðalsmerki starfsmanna allra.
Megin tilgangur félagsins erOktóber
að auka búsetugæði og styrkja
efnahag á Suðurlandi með uppbyggingu þekkingarsamfélags.
 01/10-02/10:
Tónskólinn.
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Fjölmörg
verkefni
eru í Námskeið:
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 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkjuvið
kl. 11:00.
Prestur háskóla.
sr. Egill Hallgrímsson
býður
einnig
upp
á
þjónustu
fyrir
fjarnema
og
aðstöðu
 10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir fyrir
háskólanema í Fjölheimum á Selfossi.

15. árgangur 5. tbl. maí 2016.

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

 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
Vox óáþreifanlegt
Femine. Æfingabúðir fylgir því ævinlega hlutur
Þar sem13/10-14/10:
brosið er
sem handverkseðasamstarfhópur
listamaður
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 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Í ár er það
úr listasmiðju
Sólheima og listamaðurinn
Voxgripur
Femine syngur
í messunni
er Kristján Már Ólafsson.
 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
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 15/10: Afhending listaverks
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Gunnlaugsdóttur
það að senda út bros minnir
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á
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Vatnssalerni og sturta
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 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
Sigurður Sigursveinsson framkvæmdastjóri Háskólafélags
Hestagerði og heysala
Suðurlands Ásborg Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúi Uppsveita
Vatnssalerni
Árnessýslu sem afhenti brosið.

Sólon Morthens.
Sigurvegari Uppsveitadeildarinnar 2016

Oddvitapistill
Íbúafundur var haldinn á Laugarvatni 28. apríl sl. þar sem farið var yfir þá
ákvörðun Háskóla Íslands að færa nám í íþrótta- og heilsufræði frá Laugarvatni til
Reykjavíkur. Sú ákvörðun var tekin á fundi Háskólaráðs í febrúar og var gríðarlegt
áfall fyrir Laugarvatn, Bláskógabyggð og allt Suðurland. Með henni var endi
bundinn á rúmlega áttræða farsæla sögu íþróttanáms á Laugarvatni. Það er mín
staðfasta trú að ekki hafi verið fullreynt með íþrótta- og heilsufræðinámið á
Laugarvatni. Með samstilltum kröftum hefði mátt endurskipuleggja námið, fjölga
námsleiðum og bjóða uppá fjölbreyttara nám sem hentar fleirum, eða með öðrum
orðum útvíkka námið. Kennarar og fræðimenn á Laugarvatni höfðu sett fram
metnaðarfullar og raunhæfar hugmyndir sem ég tel að hefði þurft að gefa meiri
gaum. Ef öflug markaðssetning hefði fylgt í kjölfarið, á náminu, Laugarvatni og öllu
því sem samfélagið hefur uppá að bjóða er ég fullviss að nemendum hefði fjölgað.
Því er það áfall að ekki hafi verið lagt í þá vegferð. Á íbúafundinum undirrituðu Jón
Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, Siguður Ingi Jóhannsson,
forsætisráðherra, Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra og
undirritaður viljayfirlýsingu um að Háskóli Íslands muni halda úti starfsemi á
Laugarvatni en í breyttri mynd. Í yfirlýsingunni felst í fyrsta lagi að Háskóli Íslands
nýti aðstöðuna á Laugarvatni sem miðstöð Háskóla Íslands fyrir nám, kennslu,
rannsóknir og þróunarstarf. Markmið er að skapa aðstöðu fyrir nemendur,
kennara, fræðimenn og aðra starfsmenn Háskóla Íslands til náms, kennslu,
rannsókna og þróunarstarfs utan höfuðborgarsvæðisins. Starfsemin styðji við og
leiði til fjölbreyttra tengsla Háskóla Íslands við starfsemi á svæðinu og nágrenni. Í
öðru lagi að komið verði á fót rannsóknasetri Háskóla Íslands að Laugarvatni með
einum til tveimur starfsmönnum í rannsóknaverkefnum sem tengjast svæðinu.
Þeir hafi búsetu á staðnum. Rannsóknaverkefnin gætu tengst þróun svæðisins sem
ferðamannastaðar og þróun byggðar á Suðurlandi sem hefur verið mikil á
undanförnum árum. Áherslusvið rannsóknasetursins geta því verið fjölbreytt, svo
sem ferðamál, landnýting og byggðaþróun svo dæmi séu tekin. Í þriðja lagi að fara
í samstarf við Háskólafélag Suðurlands um námskeiðahald og e.t.v. fjarkennslu. Á
fundinum kynnti Auður Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ, hugmynd að
stofnun lýðháskóla og ungmennabúða á Laugarvatni. Hugmyndir UMFÍ eru mjög
spennandi og geta vel fallið að þeirri starfsemi sem Háskóli Íslands hyggst
starfrækja. Ef rétt verður á spilunum haldið mun þetta styrkja hvert annað og á
Laugarvatni verði í framtíðinni starfrækt öflug starfsemi, sem laðar að sér fjölda
nemenda.

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.

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

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

Á fundi sveitarstjórnar þann 7. apríl sl. var samþykkt samhljóða að ráða Bjarna D.
Daníelsson í stöðu sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs.Nuddstofan
Bjarni býr í Miðdal og er
m.a. búfræðingur og viðskiptafræðingur að mennt. Þá hefur
hann víðtæka
Heildrænt
líferni reynslu
af björgunarsveitar- og slökkviliðsmálum. Ég vil nota tækifærið til að bjóða Bjarna
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
velkominn til starfa.
Foreldradagur var haldinn í leikskólanum Álfaborg sunnudaginn 24. apríl. Þá komu
*Heildrænt nudd
allmargir foreldrar í skólann til að gera fínt úti á leikskólalóðinni og inni í
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
leikskólanum. Það er ótrúlega mikið hægt að gera
þegar öflugt fólk kemur saman til
sem sest
hafa í líkamann.
bæta samfélagið sitt. Þarna var samtakamáttur fólks svo
sannarlega
til staðar.
Nóg í bili.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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.

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

Leikskólakennarar og Þroskaþjálfar
Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir leikskólakennara og eða Þroskaþjálfa til að starfa í
tveggja deilda leikskóla sem rúmar allt að 36 börn samtímis, frá 12. mánaða til 6.
ára. Leikskólinn er staðsettur í Reykholti Biskupstungum og starfar í anda Reggio

Bókasafn
Menntaskólans
að Laugarvatni
er glaðlynt
opið sem
segir:
Emilia
stefnunnar.
Í leikskólanum
starfar samstillt,
og hér
metnaðarfullt
starfsfólk og09.00-12.15
mikil áhersla erog
lögð
á góðan staðblæ og vellíðan barna. Verið er að
Mánudaga
13.00-17.00
innleiða læsistefnu
í leikskólann
í samvinnu við leik og grunnskóla Árnesþings og
Þriðjudaga
10.30-12.15
og 13.00-17.00
mikill metnaður13.00-18.00
er lagður í þá vinnu. Auk þess er mikil og góð samvinna á milli leikMiðvikudaga
og grunnskólans
í Reykholti. Ef þú
glaðlynd/ur með mikinn metnað, sveigjanleg/
Fimmtudaga
09.00-12.15
og ert
13.00-17.00

.

ur og með einstaklega góða hæfileika í mannlegum samskiptum, þá hvetjum við þig
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
til að sækja um.
kl. 17.00-18.00
Umsóknir
sendast í Leikskólann
Álfaborg,þriðjudaga
Reykholti 801
Selfoss
(dreifbýli) eða
Bókasafnstímar
í Bláskógaskóla
frá
kl. 09.00-10.30
Á netfangið reginarosa@blaskogabyggd.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. Maí 2016
Við hvetjum jafnt karla sem konurBjarkarhóll
til að sækja um
Opið alla daga
frá klHarðardóttir
12-18.
Upplýsingar
veitirvikunnar
Regína Rósa
leikskólastjóri í síma 480-3045
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

Taktu daginn frá
Laugardaginn 28. maí verður viðburðurinn Borg í sveit – alvöru sveitadagur
í Grímsnes- og Grafningshreppi haldinn í annað skipti.
Þann dag munu fyrirtæki, bændur og einstaklingar í sveitarfélaginu taka
höndum saman, hafa opið hjá sér og bjóða gesti og gangandi velkomna í
heimsókn.
Dagskrá verður auglýst síðar.
Viðburðinn má finna undir Borg í sveit á Facebook
Kveðja íbúar og fyrirtæki í Grímsnes- og Grafningshreppi

—————————————————————
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

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

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.

Hótel Gullfoss
ehf magi!
Stinnur Flúðaleið
rass
og sléttur

Íhlaupavinna!

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
16 tveggja
manna
með
baði
sjónvarpi
70 manna
Brottför
fráherbergi
Reykjavík
alla
virka
daga:
Nokkrir
íbúar
Bláskógabyggðar
ætla
aðogskella
sér tilásamt
Thailands
í nóvember.
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00
frá Landflutningum Kjalarvogi og
Kemur þú
með?
Mjög gott
aðgengi
fyrir fatlaða.
Tveir
13:00
Flytjanda
Klettagörðum
Upplýsingar
umfráferðina
á ferdin.is
og heitir
í símanuddpottar.
893 8808.
Margeir Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
Hótel Gullfoss
v/ Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S. 486-8979, fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
Netfang: info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Símar hjá bílstjórum:
892-2370 Pálmar.
892-2371 Snævar.
892-2372
Bjössi.
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar

Vantar starfskraft í afleysingar í mötuneytinu í Aratungu. Viðkomandi þyrfti
að geta komið inn dag og dag með stuttum fyrirvara ef upp koma veikindi
hjá öðrum af tveimur starfsmönnum mötuneytisins.
Allar upplýsingar fást hjá Steinunni kokk í síma 865-7916 eða á netfanginu
steinunnl@gmail.com

———————————————————————
Tungnaréttir 10. september
Í ljósi þess að sláturleyfishafar hafa gefið út að auknar álagsgreiðslur til

sauðfjárbænda verða mestar frá 31. ágúst til 16. September, samþykktu
sauðfjárbændur í Biskupstungum á fundi 29. apríl sl. að fjallreiðardagur
verði laugardagurinn 3. sept. og Tungnaréttardagur þ.a.l. laugardaginn
10. sept. Óbreyttar tímasetningar verða á seinni leitum.
Stefnt er að því að Tungnaréttir verði eftirleiðis annan laugardag í
september.
Fjallskilanefnd Biskupstungna.

styrkir allan líkamann og
gerir vöðvana langa og fallega.
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..

————————————————————

Leiguíbúð í Bláskógabyggð

.

Íbúðin að Kistuholti 5b í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja.
.
Íbúðin er laus til útleigu 1.6.2016 og umsóknarfrestur er til
20. maí 2016.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5b “
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.

Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.
Olíuskipti
á öllum
farartækjum
vinnuvélum.
Áhrifin
koma
mjög fljóttogí ljós.
Jón Águst: 868-5565
Netfang:
Skráning
í símavidhald.drattur@gmail.com
861-7888
Hrosshagi
801
Selfoss
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi
í

Hrosshagi / Sunnuhvoll
Sigurvegarar Uppsveitadeildarinnar 2016.

________________________________________________________________

Efstu knapar í einstaklingskeppni Uppsveitadeildarinnar 2016

