Sveinbjörn Jóhannesson íþróttamaður Bláskógabyggðar 2015

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
ZEN-hópur
með námskeið
í Skálholtsbúðum
Í hófi,sem10/10-14/10:
Æskulýðsnefnd
Bláskógabyggðar
efndi
til 9. janúar var Sveinbjörn
 13/10-14/10:
Vox Femine.
Æfingabúðirútnefndur Íþróttamaður
Jóhannesson,
frá Heiðarbæ
í Þingvallasveit,
Bláskógabyggðar.
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Sveinbjörn
er fæddur
1998 en hefur þegar
skapað
sérsr.nafn
körfuboltanum.
 14/10:
Messa árið
í Skálholtsdómkirkju
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Egill íHallgrímsson.
Hann hóf ungur
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Vox
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 15/10-19/10: Breskur skólahópur
Skálholtsskóla
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flutti hann á höfuðborgarsvæðið og æfir
15/10:
halda fundunglingaflokki
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og hádegismat
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meðFerðamálafrömuðir
Breiðablik í drengjaflokki,
og
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 15/10: Heimsókn
tveggja
í Skálholt allra flokka og staðið sig vel og
meistaraflokki.
Sveinbjörn
hefurráðherra
verið í byrjunarliði
Aðstaða
fyrir
40 – 50
manns
verið þessum
liðum
mikilvægur
í vörn
og
sókn.
15/10:
Afhending
listaverks
eftir
Kristínu
Gunnlaugsdóttur

Á

KJÖLUR

Vatnssalerni og sturta

 19/10-20/10:
12spilað
spora hópur
Sveinbjörn
hefur einnig
með
yngri landsliðum
Íslands allt frá því hann hafði
Hesthús,
gerði, heysala
19/10-21/10:
A.A.-konur
í Skálholtsbúðum
aldurtil. Árið
2015 spilaði
Sveinbjörn,
þá 17 ára, með U18 landsliðinu í körfubolta
ÁRBÚÐIR
bæði á NM
í Svíþjóð og
EM í Austurríki.
20/10-21/10:
Námskeið.
Pétur Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til

20/10-21/10:
Fermingarbörn
London.þau
Sr. Sigurði
matseldar
í öllum
húsum
Fjóriraðrir
íþróttamenn
voru
einnig frá
tilnefndir,
BjarniArnarssyni
Bjarnason frá

21.10:
Messa
í
Skálholtsdómkirkju
kl.
11:00.
Prestur
sr.
Egill frá
Hallgrímsson
Hestamannafélaginu Trausta, Brynhildur Hrönn Sigurjónsdóttir
UMF. Bisk.,
21/10-26/10:frá
Breskir
unglingarfyrir
á vegum
Náttúruferða
Aðstaða
20 -Loga
25 manns
Finnur Jóhannesson
Hestamannafélaginu
og Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Vatnssalerni
og sturta
 24/10:
Fermingarbörn
frá Akranesi
frá UMF.
Laugdæla.
Auk þess hlutu
fjórir aðrir íþróttamenn
viðurkenningu fyrir
Hesthús,
gerði,
heysala
góðan árangur
árinu í íþróttum
þau Agnes Erlingsdóttir og Guðmundur Gígjar
25/10:áFermingarbörn
frá Akranesi
Sigurbjörnsson
úr
Laugdælum
og
Sævar Ásberg Sigurjónsson og Ólafur
 26/10-28/10:
KyrrðardagarSigurður
- Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
Magni
Jónsson
frá
UMF.
Bisk.
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Sérstök
veitt kraftlyftingamanninum,
Ólafi
Aroni
Einarssyni frá
 viðurkenning
28/10:
Messavar
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur
sr. Egill
Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is

Kammerkór
undir
syngur
Geysi fyrir góðan
árangur áMosfellbæjar
íþróttasviðinu
enstjórn
hannSímons
kepptiÍvarssonar
fyrir Íslands
hönd á
í messunni

alþjóðasumarleikum Special
Olympics
Los- Angeles
í júlí og kom heim með tvö
Aðstaða
fyrirí 15
20 manns
Hestagerði og heysala
bronsverðlaun af leikunum.
Vatnssalerni

15. árgangur 3. tbl. mars 2016.

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

Oddvitapistill
Eins og flestir vita tók stjórn Háskóla Íslands þá ákvörðun 18. febrúar sl. að
færa nám í íþrótta- og heilsufræði frá Laugarvatni til Reykjavíkur. Nemendur
sem innritast í haust byrja sitt nám í Reykjavík en aðrir nemendur klára sitt
nám á Laugarvatni. Saga íþróttafræðináms á Laugarvatni verður því 85 ára
þegar kennslu verður þar hætt. Það er of langt mál að rifja allt þetta ferli
upp sem var undanfari þessarar ákvörðunar, sem hófst fyrir um ári síðan.
Það eru gríðarleg vonbrigði að ekki skuli hafa verið tekið tillit til sjónarmiða
þingmanna, Bláskógabyggðar og síðast en ekki síst til tillagna starfsmanna
og stjórnenda á Laugarvatni sem komu með mjög faglegar tillögur að
breytingum til að efla, bæta og þróa námið. Ekkert tillit var tekið til þessara
sjónarmiða og er það miður en það staðfestir þann grun að ákvörðun hafi
verið tekin fyrir löngu, aðeins hafi átt eftir að færa hana til bókar. Háskóli
Íslands hefur sagt að hann fari ekki frá Laugarvatni nema eitthvað annað
komi í staðinn, svokallaðar mótvægisaðgerðir. Nefndar hafa verið ákveðnar
hugmyndir sem stjórnendur HÍ eru að útfæra þessa dagana, þær tillögur
sem ég hef séð geta gengið upp ef rétt verður á haldið. Það er vonandi að
þetta allt saman geti gengið upp. Íbúar hafa gagnrýnt þessa ákvörðun HÍ og
krafist svara við ansi mörgum spurningum. Til að fá svör við þessari
ákvörðun HÍ mun sveitarstjórn Bláskógabyggðar boða til íbúafundar þar
sem rektor Háskóla Íslands mun sitja fyrir svörum. Forsætisráðherra hefur
einnig líst yfir áhuga á að mæta á fundinn. Stjórnendur HÍ munu á þessum
fundi kynna það starf sem ráðgert er að verði á Laugarvatni eftir að nám í
íþrótta- og heilsufræði fer frá Laugarvatni. Þegar þessar línur eru ritaðar
liggur ekki fyrir dagsetning á íbúafundi en hann verður auglýstur með
dreifibréfi um leið og dagsetning liggur fyrir. Íbúar eru hvattir til að mæta á
fundinn til að láta skoðun sína í ljós og fá svör við sínum spurningum.

Leikskólabörn á Álfaborg komu í heimsókn á skrifstofu
Bláskógabyggðar og buðu Valtý sveitarstjóra í kaffi.

Nuddstofan
Á fundi sveitarstjórnar í janúar var samþykkt að gera
skipulagsbreytingu
á
Heildrænt
líferni
stjórnsýslu Bláskógabyggðar sem tekur til Íþróttamiðstöðinni
Bláskógaveitu og Þjónustuog
í Reykholti
Rúlluplast

framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar. Breytingin felur það í sér að þessar

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.

stjórnsýslueiningar verði sameinaðar undir nýju
heiti,
Framkvæmdaog
-nær djúpt
til uppsafnaðra
tilfinninga

*Heildrænt nudd

veitusvið Bláskógabyggðar. Búið er að auglýsa eftir
sem mun fara
semsviðsstjóra
sest hafa í líkamann.
Íþróttamiðstöðin Reykholti.

um vöðvabólgu
streitu og á
fyrir þessu nýja sviði. Umsækjendur voru 12Losar
og verður
farið vegna
yfir umsóknir
álags.

Vetraropnunartími

næstu dögum og vikum, sveitarstjórn mun að lokum ráða í starfið. Ekki er

11.ágúst—28.maí

um breytingu á starfsmannafjölda að ræða en störf verða
m.a.
*Vöðvanudd

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.

-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Nú fer vinnu við endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar senn að ljúka.
Viðbót við teygjurnar.

endurskilgreind.

Þá fer tillagan
í sinn hefðbundna
Sigurður
Frímann
Emilssonauglýsingaferil þar sem hægt verður að

koma á framfæri
athugasemdum við hana. Ég hvet íbúa *Heilun
og hagsmunaðila til
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
-gefur ró og jafnvægi.
að kynna sér aðalskipulagstillöguna vel þegar hún verður auglýst.
Jafnar starsfemi og samvinnu

s:
692 4649
Á fundi
sveitarstjórnar í janúar var framkvæmda- ogmilli
viðhaldaáætlun
orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is
Bláskógabyggðar fyrir árið 2016 samþykkt. Mörg stór og smá verk eru
*Gjafabréf
framundan
mun ég í næsta
pistliog
telja
það helstaá upp
sem
Allar
alhliðaogviðgerðir,
þjónusta
uppsetning
kæli–
og framkvæmt
frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar
og
viðgerðir
á
mjólkurtönkum.
verður á þessu ári.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Nóg í bili.

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

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

Helgi Kjartansson,
oddviti Bláskógabyggðar
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

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

Starfsfólk óskast
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

Skálholtsstaður óskar eftir að ráða fólk til starfa við
almenna gisti - og veitingaþjónustu.
Heilsársstarf, sumarstarf.
Um hlutastarf getur verið að ræða.
Einnig við kirkjuvörslu og móttöku
ferðamanna í sumar.
Umsóknareyðublöð á heimasíðunni skalholt.is
Upplýsingar í síma 486-8870 eða 856-1545
netfang skoli@skalholt.is

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

Bjarkarhóll
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

Vöfflukaffi fyrir eldri borgara í leikskólanum Álfaborg.
Börnin í leikskólanum Álfaborg buðu á dögunum eldri borgurum úr
Tungunum í vöfflukaffi. Við breyttum matsalnum í kaffihús og höfðu börnin
útbúið diskamottur til þess að setja á borðin. Auk þess var kveikt á kertum til
þess að skapa alvöru kaffihúsa stemningu. Elstu börnin í Asparhópi þjónuðu
þeim svo til borðs og skemmtu sér mjög vel við það. Mikil stemning
skapaðist og fengum við að heyra margar sögur um skólavist eldri borgara,
sem höfðu verið í skóla hér. Auk þess leyndust kennarar í hópnum og var
mjög gaman að heyra allar þessar sögur af liðinni tíð. Það var nánast eins og
gamli tíminn lifnaði við og við gátum séð fyrir okkur aðstæðurnar eins og þær
voru. Eldri borgara skoðuðu húsið frá toppi til táar og var gaman að fylgast
með hvað þeim þótti skemmtilegt að skoða breytingarnar og hvað var enn
eins og það var þegar þau voru hér. Börnin voru með söngatriði fyrir þau og í
lokin sungu allir saman lagið ,,Allir krakkar“ bæði ungir og aldnir. Öll vorum
við sammála um að þetta hafi verið yndisleg stund sem verður endurtekin
síðar.

og þú
yoga
teygjur.
Feðgar á ferð sumariðHótel
2016 -Gullfoss
lumar
á góðri
hugmynd ?
ehf magi!
Stinnur Flúðaleið
rass og sléttur

Velkominn
áað
hótel
Gullfoss
Okkur
langar
biðja
ykkur um
smá aðstoð,
því við erum
að leita
Á nýju
ári
í salnum
í Bergholti,
Reykholti
kl 16:15
og að skemmtilegu,
Gisting
veitingar
Brottför
frá
Flúðum
allamiðvikudaga.
virka
daga:sem
7:00-9:00
17.30
og
jákvæðu-kl
og
hressumánudaga
fólki
á Suðurlandi
og víðar
gæti komið fram í þætti okkar
16
tveggja
manna
herbergi
með
baði
og
sjónvarpi
manna
Brottför
frá
Reykjavík
alla
virka
daga:
"Feðgar á ferð", sem sýndir verða á Stöð 2 í sumar, hverásamt
þáttur70
er um
25 mínútur.
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og
Við vorum með tíu svona þætti í fyrra sumar sem tókust mjög vel og fengu mikið
Mjög gott
aðgengi
fyrir fatlaða.
Tveir heitir nuddpottar.
13:00
frá Flytjanda
Klettagörðum
áhorf. Allar hugmyndir eru vel þegnar, þó ykkur finnist hugmyndin skrýtin eða
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
Hótel Gullfoss
kjánalega
þá getur verið að okkur finnist hún stórsniðug og höfum samband við
v/
Brattholt, 801 Selfoss
viðkomandi.
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S. 486-8979, fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
Netfang: info@hotelgullfoss.is
Tökur verða í apríl og maí 2016. Nr. 1, 2 og 3, viðmælendurnir þurfa að vera
www.hotelgullfoss.is
hjá
bílstjórum:og hafa eitthvað áhugavert fram að færa, ungir sem
jákvæðir,Símar
hressir,
skemmtilegir
892-2370 Pálmar.
aldnir, konur sem karlar og allt þar á milli. Hér er líka kjörið tækifæri á að koma
892-2371 Snævar.
Suðurlandi í sjónvarpið á jákvæðan hátt. Best að senda mér tölvupóst
892-2372 Bjössi.
11.á góðum
janúar hugmyndum
er kynningartími
og kostar
ekkert,
(mhh@stod2.is)Fyrsti
ef þiðtími
lumið
eðavon
senda
Með
ummér
gotteinkaskilaboð
samstarf á
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
fyrir
þig.
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Feðgum á ferð
Starfsfólk
Flúðaleiðar
Magnús Hlynur Hreiðarsson og Fannar Freyrstyrkir
Magnússon,
Selfossi. og
allan líkamann

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..

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

.
.

Iðnaðarhúsnæði til leigu á Flúðum
Til leigu á FlúðumHver
er caog
180
fermetra
einn
vinnur iðnaðarhúsnæði
samkvæmt sinni auk
getu.30 rúmmetra
kæligeymslu og 30 rúmmetra
Áhrifinfrystigeymslu.
koma mjög fljótt í ljós.
Nánari upplýsingar gefur Pálmar í síma 892-2370 eða á fludaleid@simnet.is
Skráning í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í

Flúðaleið ehf

________________________________________________________________

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

Frá og með 1.febrúar var breyting á vöruflutningaþjónustu í uppsveitum
Árnessýslu.
Flúðaleið ehf mun hætta starfsemi, frá og með sama tíma.
Landflutningar og Eimskip/Flytjandi munu taka við þjónustunni svo
viðskiptavinir ættu ekki að verða mikið varir við breytingarnar.
Vörunni verður dreift út frá Selfossi og eru símanúmer á afgreiðslunum hér:
-Eimskip/Flytjanda er 525-7951
-Samskip/Landflutningum er 458-8820
Starfsfólk Flúðaleiðar þakkar fyrir viðskiptin og góða samvinnu á liðnum
árum.
Kær kveðja
Flúðaleið ehf
Smiðjustíg 10
845 Flúðir
S:486-1070

