Ný Heiðarbæjarrétt
Ný og glæsileg Heiðarbæjarrétt var tekin í notkun á réttardaginn. Vinna við
endurbyggingu réttanna hófst á síðasta ári þegar unnið var að
jarðvegsskiptum, en í ár var allt timburverk reist og borið í vegi og bílastæði.
Réttirnar voru reistar í sjálboðavinnu og eiga allir þeir aðilar sem komu að
uppbyggingu réttarinnar hrós skilið fyrir sitt framlag. Fjölmenni var á
staðnum og gekk vel að draga fé í dilka.
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
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Haust

Oddvitapistill
Heiðarbæjarrétt var vígð á sjálfan réttardaginn 19. september sl. við
hátíðlega athöfn. Það er ekki á hverjum degi sem réttir eru vígðar sem
alfarið hafa verið unnar í sjálfboðavinnu. Réttirnar standa fyrir ofan
bæjarstæðið á Heiðarbæ og ekki skemmir útsýnið fyrir. Vinna við
endurbyggingu réttanna hófst á síðasta ári þegar unnið var að
jarðvegsskiptum en í ár var allt timburverk reist og borið í vegi og bílastæði.
Það liggur mikil vinna á bakvið svona stórt mannvirki, hún er miklu meiri en
maður gerir sér grein fyrir. Það verður seint hægt að fullþakka öllum þeim
sem komu að þessari uppbyggingu en „kærar þakkir öll fyrir ykkar framlag
til uppbyggingar á Heiðarbæjarrétt.“
Í haust hefur Illugi Gunnarsson, menntamálráðherra, gert samninga við
sveitarfélög landsins um þjóðarsáttmála um læsi. Skrifað var undir samning
við Bláskógabyggð 15. september sl. á Stokkseyri. Undirritaður skrifaði
undir samninginn fyrir hönd Bláskógabyggðar. Í samingnum er gert ráð fyrir
því að ráðneytið, Menntamálastofnum og sveitarfélögin beini kröftum
sínum að því að auka lestrarfærni og læsi ungs fólks á Íslandi. Sveitarfélögin
munu í samstarfi við menntamálayfirvöld vinna að því að a.m.k. 90%

og yoga teygjur.

Hótel Gullfoss
ehf magi!
Stinnur Flúðaleið
rass
og sléttur

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
mannafráherbergi
með
sjónvarpi ásamt 70 manna
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og
Flúðaleið
ehf
Mjög gott
aðgengi
fyrir fatlaða.
Tveir heitir nuddpottar.
13:00
frá Flytjanda
Klettagörðum
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
Hótel Gullfoss
Verktaki fyrir Eimskip og Samskip
v/ Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S. 486-8979, fax 486-8691
netfang:frá
fludaleid@simnet.is
Brottför
Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00
Netfang: info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Brottför
frábílstjórum:
Reykjavík alla virka daga:
Símar hjá
Kl892-2370
12:00 fráPálmar.
Landflutningum Kjalarvogi og
892-2371
Snævar.
Kl 13:00 frá Flytjanda Klettagörðum
892-2372
Bjössi.
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar
Flytjum áburð og skeljasand fyrir alla söluaðila.
styrkir allan líkamann og
vöðvana
fallega. alla virka daga. sími:
Vöruafgreiðsla ágerir
Flúðum
opin langa
frá kl og
8:00-17:00
Liðkar
og
styrkir
hrygg
og
mjaðmir
486-1070 fax 486-6693 gsm: 892-2370 og allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
netfang: fludaleid@simnet.is
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..
Símar hjá bílstjórum:

nemenda geti lesið sér til gagns árið 2018. Þess má til gamans geta að þegar

892-2370- Pálmar

meðaltal síðustu fimm ára í lessskilningshluta samræmdra prófa í 10. bekk í

892-2371 -Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur.

íslensku í Bláskógabyggð eru gerðar sambærilegar við niðurstöður PISA frá

892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .

2012 ná 92% nemenda þessu markmiði. Bláskógabyggð er eitt fjögurra
sveitarfélaga á landinu sem er yfir 90%. Við í Bláskógabyggð getum verið
stolt af þessum árangri en mikilvægt er að halda áfram og slaka hvergi á
hvað lestrarkennslu varðar. Hægt er að nálgast upplýsingar um
þjóðarsáttmálann á vef Menntamálaráðuneytisins á slóðinni: http://
www.menntamalaraduneyti.is/gottadlesa

Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.
Meðí ljós.
kveðju
Áhrifin koma mjög fljótt
Starfsfólk Flúðaleiðar
Skráning í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í

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

Málefni Háskóla Íslands að Laugarvatni hefur talsvert verið til umræðu að
Nuddstofan
undanförnu. Fyrir stuttu síðan kom út skýrsla sem háskólinn
vann og ber
Heildrænt
nafnið „Sóknarfæri í námi í íþrótta- og heilsufræði við Háskólalíferni
Íslands.” Það
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
verður að segjast eins og er að þessi skýrsla er afskaplega illa unnin,
í fyrstu
drögum að henni voru rangfærslur og einnig má efast um hlutleysi
nuddað leggja
skýrsluhöfunda. Niðurstaða skýrslunnar er sú að fyrsti*Heildrænt
kostur sé
-nær djúptog
til uppsafnaðra
tilfinninga
námið niður á Laugarvatni, færa það til Reykjavíkur
fara í samstarf
við
sem sest hafa í líkamann.
Háskólann á Akureyri. Sveitarstjórn hefur lagt mikla áherslu á, við rektor
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Háskólans og háskólaráð, að skólinn verði áfram
á Laugarvatni og hann fái
álags.
tækifæri til að blómstra. Þingmenn suðurkjördæmis hafa allir lýst yfir
áhyggjum sínum af stöðu mála og hafa einnig beitt sér í málinu. Ef rétt er á
*Vöðvanudd
málum haldið, styrkleikar nýttir og markvisst unnið að markaðs- og
-fyrir líkamsræktarfólk.
kynningarmálum er það með ólíkindum ef HÍ tekstLosar
ekkiogaðmýkir
fjölga
nemendum í
vöðvana.
íþrótta- og heilsufræði á Laugarvatni. Grundvallaratriðið
er,
að
þeir
sem bera
Viðbót við teygjurnar.
ábyrgð á þeim rekstri, verða einnig að hafa trú á verkefninu af heilum hug.
Sigurður
Frímann Emilsson
Það er ljóst að kennarar, fagfólk og sérfræðingar innan greinarinnar
hafa
*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari
fulla trú á verkefninu. Athyglinni verður að beina í rétta
átt
og
nýta
þá
-gefur ró og jafnvægi. og
aðra styrkleika sókninni til framdráttar. Að flytja Jafnar
starfsemina
tilsamvinnu
Reykjavíkur
starsfemi og
s:
692
4649
mun ekki leysa þann vanda sem við er að etja, í þeirrimilli
ákvarðanatöku
orkustöðvanna. liggur
Netfang:
laufhaga12@internet.is
ekki sá metnaður
sem þarf til að láta þetta nám blómstra og auka aðsókn að
náminu sem full innistæða er fyrir í dag.
*Gjafabréf
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar
og viðgerðirsuðurkjördæmis
á mjólkurtönkum.
Fundur með þingmönnum
var
haldinn 29. sept. sl. í
nuddtíma.
Löggiltur
Rafvirkjameistari
Félagslundi.
Þarna gafst tækifæri til að koma ýmsum málum á framfæri við
okkar þingmenn. Mörg mál voru rædd við þingmennina má þar m.a. nefna:
aukið fé til samgöngumála, ljósleiðaramál, málefni
á flutt
Laugarvatni,
NúHÍ
er ég
í Reykholt ogmálefni
einfalt að fá tíma.
ferðaþjónustunnar og löggæslumál.

Járningaþjónusta

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

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.
Talsvert hefur verið um framkvæmdir og viðhaldsmál
hjá sveitarfélaginu
það
sem af er þessu ári. Flestum verkefnum
erútlokið
en nokkur
eruhéreftir.
Kipptu
og geymdu
nafnspjaldið
fyrir neðan
Tek að mér járningar
Gatnaframkvæmdir
í Miðholti og Kistuholti í Reykholti
hafa
gengið
og
Eftirfarandi meðferðir vel
í boði:
upplýsingar
í
klárast vonandi á næstu dögum. FramkvæmdumAndlitsbað
viðNuddstofan
Sólbraut
sem átti að
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
vera hluti af
þessum
gatnaframkvæmdum varLitun
frestað
af ýmsum
ástæðum.
síma
846-7048.
og plokkun
– Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti

Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Nóg í bili.
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón
Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Með kveðju,
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Vatnsleikfimi
Súper skemmtilegir tímar í sundlauginni á Laugarvatni á
mándögum og miðvikudögum klukkan 17:00. Sex vikna námskeið
á 18.000 plús aðgangseyrir ofan í laugina. Námskeiðið er í gangi
núna. Byrjaði 14. september, síðasti tíminn er 14.október.
Næsta námskeið byrjar svo 19.október og er til 25.nóvember.
Möguleiki er á því að mæta bara annan daginn ef vilji er fyrir því.
Nánari upplýsingar í síma 820-4464 eða í tölvupósti emj@hi.is
Hlakka til að sjá sem flesta.
Emilía Jónsdóttir íþróttakennari.

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

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Félagsmiðstöðin í Bláskógabyggð—laust starf
Félagsmiðstöðin í Bláskógabyggð auglýsir eftir áhugasömum einstaklingi til að
halda utan um starfið. Félagsmiðstöðin er rekin í nánu samstarfi við

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

félagsmiðstöðina á Borg en stefnt er á að starfað verði á þessum stöðum tvö

Aðalnúmer HSU 432 2000

kvöld í mánuði yfir vetrartímann. Þá þarf einnig að vinna í nánu samstarfi við

Sími Neyðarlínu 112

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

þá aðila sem sjá um nemendafélögin í Bláskógaskóla á Laugarvatni og

.

Bláskógaskóla í Reykholti. Félagsmiðstöðin verður starfrækt í grunnskólum
sveitarfélagsins. Laun eru skv. kjarasamningi Foss. Nánari upplýsingar veitir
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, í síma 480-3000 og valtyr@blaskogabyggd.is.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Bláskógabyggðar eigi síðar en föstudaginn
23. október nk.
Umsækjandi þarf að sýna fram á hreint sakavottorð.
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri

________________________________________
Fréttaskot
Við hjá “Dönsum á Selfossi” erum komin af stað með dansleikina okkar í
Hliðskjálf (félagsheimili hestamanna á Selfossi). Dansleikir verða öll
þriðjudagskvöld frá kl. 19.00 - 23.00. Einnig erum við með æfingakvöld í
línudönsum kl. 20.00 öll mánudagskvöld og eru allir velkomnir að taka þátt
með okkur.

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

Kveðja
Hvað er betra en að lesa góða bók í myrkri skammdegisins?
Eyþór netfang: donsumaselfossi@internet.is

.

Kíkið við og kynnist heillandi hugarheimi bókanna.
Athugið að einnig er hægt er að skila bókum á opnunartíma skólans.

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 22.september
Skráning í síma 693-8942 eða tölvupóst addimar76@gmail.com
ATH takmarkaður fjöldi
Andrés M. Heiðarsson. íþróttafræðingur

Kæru sveitungar
Gallerý Rós tekur við pöntunum á ullarvörum og öðrum
tækifærisgjöfum allt árið. Síminn hjá okkur er
4868946/8659300.
Kveðja, Rósa og Maggi í Austurhlíð

