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










Á

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

14. árgangur 10. tbl. nóvember 2015.

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

Jólin nálgast

Oddvitapistill
Um miðjan október fór undirritaður og Valtýr sveitarstjóri á fund
fjárlaganefndar Alþingis. Fjárlaganefnd býður sveitarfélögum árlega upp á
að koma á fund til að fara yfir þau mál sem tengjast málefnum ríkis og
sveitarfélaga. Þau mál sem við lögðum mestu áherslu á að þessu sinni voru
samgöngumál, fjarskiptamál, málefni Háskóla Íslands á Laugarvatni, málefni
ferðaþjónustunnar og - lögreglunnar og ART verkefnið. Við áttum góðar og
gagnlegar viðræður við nefndarmenn og er vonandi að þessi ferð hafi skilað
einhverju.
Í október voru haldnir fundir í Héraðsnefnd Árnesinga og hjá Samtökum
sunnlenskra sveitarfélaga (Sass). Í gegnum þessi samtök eru mörg verkefni
sem við erum aðilar að. Má t.d. nefna að undir héraðsnefndina falla:
Brunavarnir Árnessýslu, Héraðsskjalasafn Árnesinga, Listasafn Árnesinga,
Byggðasafn Árnesinga, Tónlistarskóli Árnesinga og Almannavarnir. Við í
Bláskógabyggð tökum þátt í rekstri allra þessara stofnana. Mikil starfsemi er
í stofnununum og í þær þarf að leggja fjármagn. Í tengslum við aðalfund
Sass var haldinn aðalfundur Bergrisans sem er byggðasamlag 13
sveitarfélaga á Suðurlandi um málefni fatlaðs fólks. Ljóst er að mikið vantar
uppá til að endar nái saman í þessum málaflokki, því eftir að sveitarfélögin
tóku við málaflokknum hefur allur kostnaður aukist sem svo lendir á
sveitarfélögunum. Talað er um að kostnaður sveitarfélaga á landsvísu sé vel
á annan milljarð eftir að málaflokkurinn færðist yfir til þeirra. Það er því
augljóst að ríkið þarf einfaldlega að gera mun betur og setja meira fjármagn
í málaflokkinn. Það er eitthvað sem sveitarfélög á landsvísu þurfa að standa
saman með í viðræðum sínum við ríkið.
Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 7. október sl. að lækka
gatnagerðagjöld umtalsvert. Jafnframt samþykkti sveitarstjórn að veita
tímabundinn 50% afslátt af gatnagerðargjöldum skv. gjaldskrá til 1. júní
2016, fyrir lóðir sem liggja að gatnakerfi þéttbýla í Bláskógabyggð. Þessi
ákvörðun er m.a. tekin til að létta undir með húsbyggjendum og lækka
byggingakostnað. Það er vonandi að hreyfing komist á
byggingaframkvæmdir en með þessari ákvörðun eru gatnagerðargjöld í
Bláskógabyggð einna hagstæðust á Suðurlandi.

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: 7:00-9:00
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 Kjalarvogi
og
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
Kl 13:00 frá Flytjanda Klettagörðum
Hótel Gullfoss
v/ Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum:
486-1070
fax 486-6693
Brottför
Selfossi
alla virka
daga: 14:00
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 8:00-17:00 alla virka daga. sími:
892-2370 Pálmar.
486-1070
486-6693 gsm: 892-2370
892-2371fax
Snævar.
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
892-2370- Pálmar
styrkir allan líkamann og
892-2371 -Grímsnes,
Laugardalur
gerir vöðvana
langaog
ogBiskupstungur.
fallega.
Liðkar
og
styrkir
hrygg
og
mjaðmir
og allt stoðkerfið..
892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
kveðju
Stuðlar að réttari og betriMeð
líkamsstöðu..
Starfsfólk Flúðaleiðar

Dönsum á Selfossi
Geymslan í Bergholti

Þann 24. nóvember nk. Verðum við hjá

Dönsum ásinni
Selfossi
með línudansaball í
Hver
og einn vinnur samkvæmt
getu.
Í geymslunni í Bergholti
er prjónavélagarn
Áhrifin
koma mjög
fljótt í ljós.
Hliðskjálf
(félagsheimili hestamanna á
ásamt öðrum hlutum sem enginn
kannast
við að eiga. Ef einhver veit hver á það
Selfossi) klukkan 19 – 23
Skráning
861-7888
vinsamlegast hafið samband við
skrifstofuí símaKveðja
Bláskógabyggðar, þannigJúlíana
að hægtMagnúsdóttir
sé að
leiðbeinandi í
Eyþór Örn Óskarsson
koma því til skila.

netfang: donsumaselfossi@internet.is

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.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

11.ágúst—28.maí
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.

Nuddstofan
Þau sveitarfélög sem standa að Skipulags- og byggingafulltrúaembættinu
á
Heildrænt
líferni
Laugarvatni samþykktu að láta gera úttekt á starfseminni og var
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
ráðgjafafyrirtækið R3 fengið til að gera þessa
úttekt. Gert er ráð
fyrir að R3
skili sínum niðurstöðum um miðjan nóv.
*Heildrænt nuddfyrir árin
Þessa daga stendur yfir vinna við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins
-nær djúptþegar
til uppsafnaðra
tilfinninga
2016-2019. Þeirri vinnu líkur um miðjan desember
sveitarstjórn
hefur
sem sest hafa í líkamann.
lokið annarri umræðu um fjárhagsáætlunina. Mikilvægt er að
um vöðvabólgu vegna streitu og
fjárhagsáætlunarvinnan sé vönduð svo hægtLosar
sé að
fara eftir henni.
álags.
Tímaritið Vísbending gefur árlega út lista og útnefnir draumasveitarfélagið en
það er það sveitarfélag, sem stendur best fjárhagslega samkvæmt nokkrum
*Vöðvanudd
mælikvörðum. Að þessu sinni lenti Bláskógabyggð í fjórða sæti á eftir
-fyrir líkamsræktarfólk.
Seltjarnarnesi, Garðabæ og Grindavík. Það er mjögLosar
gaman
að fá þessa
og mýkir vöðvana.
viðurkenningu og er góð vísbending um að rekstur Viðbót
sveitarfélagsins
sé alltaf
við teygjurnar.
að styrkjast.
Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari
Nóg í bili.
s:
692
4649
Með
kveðju,
Netfang:
laufhaga12@internet.is
Helgi Kjartansson,
oddviti Bláskógabyggðar

*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.

Athugið

Tek að mér járningar

Næstu Bláskógafréttir koma út í desember 2015. Ath. Efni í blaðið þarf að
berast fyrir 1. desember 2015.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
í síma 480-3000

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

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

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

TAXI er á svæðinu sem mun

Bómullargarn , margir litir og gerðir.

þjónusta Grímsnesið, Bláskógabyggð,

Sími 587 6655

Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
River
jet sumarbústaðabyggðir
er farin að sigla. Pantanir
og allar
á í síma 863 4506

þessum
svæðum
eftir
bestu
getu. frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
Cafe
Mika
opið alla
daga
vikunnar
eldofninum
í byrjun
júní.
Með
Kv. TAXI
DRIVER
Borðapantanir
í síma &
486
1110.
Sími: 7760810
7831224

Ný símanúmer

Jólamarkaður
Söluborð!

Frá heilsugæslunni í Laugarási.

Jólamarkaður verður í Grunnskólanum Laugarvatni 28. nóvember. Þeir sem vilja

Opið frá kl 8:30 á morgnana

leigja söluborð hafi samband sem fyrst:

til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770

Björg
Þórdís

862 0959
868 8150

bjorg@efstidalur.is Eva
fenjar@simnet.is

868 2684

evah@hi.is

Aðalnúmer HSU 432 2000

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

.

Sími Neyðarlínu 112
.

Lítið borð: 1.000 kr.
Stór borð: 1.500 kr.

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.

Batasetur Suðurlands
Batasetur Suðurlands, virknimiðstöð fyrir einstaklinga með geðröskun hóf starfsemi
í september sl. Skemmst er frá því að segja að það fer vel af stað og mikil ánægja
með þetta verkefni. Í Batasetrinu hittist fólk með geðraskanir, talar um líðan sína og
fær ráð hjá hver öðrum um hvað virkar hjá þeim. Einnig er unnið með valdeflingu
þ.e. að fá völdin aftur í sínar hendur eftir að hafa þurft að láta þau af hendi í
veikindum, bati er annað hugtak sem unnið er með þar sem rætt er að það megi ná
bata af geðröskun, en hver gerir það á sinn hátt. Oftast skilgreinir hver og einn sinn
bata mismunandi og það getur verið með því að halda jafnvægi í daglegu lífi til þess
að þurfa ekki lyf að staðaldri til að viðhalda þessu jafnvægi á meðan aðrir þurfa lyf
til þess. Öll vinna fer fram á jafningjagrundvelli, þ.e. það er enginn sem er öðrum
æðri og allir hafa jafnan rétt til að tjá sig um það sem þeir vilja. Allt sem fólk segir í
Batasetrinu er undir trúnaði.
Batasetur er opið alla föstudaga frá 9:00-16:00 og er með aðstandendafundi annan
hvern mánudag og verður sá fyrsti þann 12.október n.k. kl 20:00. Allir sem telja sig
eiga erindi í annan hvern þessara hópa, eða báða eru hjartanlega velkomnir. Við
erum til húsa að Skólavöllum 1 á Selfossi (á horni Skólavalla og Bankavegar) Hafa má
samband ef frekari upplýsinga er þörf á netfangið batasetrid@gmail.com og á
facebooksíðu Batasetursins: https://www.facebook.com/Batasetur.
Hlakka til að sjá ykkur
Jóna Heiðdís Guðmundsdóttir
Forstöðumaður Bataseturs Suðurlands og iðjuþjálfi.

Frá Búnaðarfélagi
Til sölu er mynddiskur um mannlíf í
Biskupstungum tekin 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

Breyttur opnunartími hjá
Lyfju-útibúi Laugarási
Frá 1. okt. 2015 er opnunartíminn
kl 10 - 16.30 alla daga nema miðvikudaga,
þá er opið 10-13.

Blóðsykurmælingar
Lionsklúbburinn Geysir býður uppá fríar blóðsykurmælingar í Bjarnabúð
laugardaginn 14. nóvember kl. 12 til 17.

.

.

.

.

Karl Hallgrímsson, kennari í Bláskógaskóla, hefur sent frá sér hljómplötuna Draumur
um koss. Platan er 2. sólóplata Kalla. Hann stýrði sjálfur upptökum á þessari plötu í
félagi við upptökustjórann og trommuleikarann Birgi Baldursson.
Það getur verið erfitt að skilgreina tónlistina á plötunni. Þar er ýmsu blandað saman.
Einn gagnrýnandi sagði á Netinu að á plötunni væri „ekki beinlínis rokk, ekki beinlínis
popp, ekki kántrí, ekki soul, en allt þetta og meira.“ „Hin ánægjulegasta útgáfa að
öllu leyti“ skrifaði landsþekktur tónlistarmaður á Facebook og bætti því að gæði
hljóðfæraleiksins á plötunni væru á heimsmælikvarða. Það er ekki leiðinlegt fyrir
Kalla að fá þessi viðbrögð við plötunni og frábært fyrir okkur Uppsveitafólk að hann
skuli vera búinn að stefna hingað því hæfileikaríka tónlistarfólki sem leikur með
honum og halda útgáfutónleika í Aratungu laugardagskvöldið 5. desember. Af þeim
má enginn missa.
Plötuna selur Kalli sjálfur. Hann sendist með diskinn heim á bæi og sendir hann um
lengri veg með pósti. Áhugasömum er bent á að hafa samband við hann í gegnum
netfangið karlinn@simnet.is og panta hjá honum plötuna. Hún fæst líka í
Bókakaffinu hjá Elínu Gunnlaugs og Bjarna Harðar á Selfossi.
DRAUMUR UM KOSS
Útgefandi: Karl Hallgrímsson
Höfundur laga og texta: Karl Hallgrímsson
Stjórn upptöku: Karl Hallgrímsson og Birgir Baldursson
Hljóðblöndun : Birgir Baldursson
Upptökur: Hljóðver.is / Jónas Björgvinsson og Birgir Baldursson
Hljóðfæraleikur:
Söngur, kassagítar, mandólín, munnharpa, píanó: Karl Hallgrímsson
Trommur og ásláttur: Birgir Baldursson
Rafbassi, píanó, orgel: Davíð Þór Jónsson
Rafgítar, klassískur gítar: Eðvarð Lárusson
og gestir í sumum laganna eru:
Rósa Guðrún Sveinsdóttir, söngur og þverflauta
Rakel Pálsdóttir, söngur
Friðrik Sturluson, rafbassi og kontrabassi
Þorkell Jóelsson, franskt horn
Rúnar Óskarsson, klarinett og bassaklarinett
Jóhann Stefánsson, flygilhorn og trompet

.
.

.
.

