Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
í Reykholti
Afgreiðslutími









Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.desmeð
fimmtudagur
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
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
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
15/10: Afhending listaverksVatnssalerni
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
og sturta
Hesthús, gerði, heysala
19/10-20/10: 12 spora hópur

16. árgangur 11. tbl. desember 2017.

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

Opnunartími skrifstofu
Bláskógabyggðar um
hátíðarnar:

Kjölur







___________________________________
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Gleðileg
jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum stöðum í
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í Laugarási
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
Í Reykholti
kl. í20:30
og flugeldasýningu
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson

Áningastaðir

Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

25. desember LOKAÐ
26. desember LOKAÐ
27. desember 8.30 - 16.00
28. desember 8.30 - 16.00
29. desember. 8.30 - 12.30
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
Fyrir stuttu var úthlutun úr verkefninu ,Ísland ljóstengt fyrir árið 2018, gert
kunngjört. Bláskógabyggð fær að þessu sinni úthlutað tæplega 6,2
milljónum en áður var búið að úthluta okkur 5,6 milljónum í svokallaðan
byggðastyrk. Það liggur því fyrir að hafist verður handa við
ljósleiðaralagningu í Bláskógabyggð á næsta ári. Nú hefst vinna við að
skipuleggja verkefnið og ákveða viss atriði áður en hægt er að byrja, má þar
m.a. nefna inntaksgjöld og eignarhaldið á ljósleiðarakerfinu, svo fátt eitt sé
nefnt. Sveitarfélög hafa farið ýmsar leiðir varðandi eignarhaldið, Míla hefur
t.d eignast ljósleiðarakerfi í ákveðnum sveitarfélögum, en í öðrum hefur
sveitarfélagið ákveðið að eiga kerfið og reka. Þessa ákvörðun þarf
sveitarstjórn að taka áður en langt um líður. Verkefnið, Ísland ljóstengt er til
ársins 2020 og þá eiga 99,9% heimila í dreifbýli kost á því að verða tengd við
ljósleiðara. Í Bláskógabyggð eiga því öll heimili eins og annarsstaðar
möguleika á því að tengjast ljósleiðarakerfi í síðasta lagi 2020.
Fjárhagáætlun Bláskógabyggðar fyrir árið 2018-2021 verður tekin til
annarrar og lokaumræðu á sveitarstjórnarfundi 7. des nk. Á þeim fundi
verða einnig gjaldskrár fyrir árið 2018 teknar til afgreiðslu og birtar í næsta
fréttabréfi. Mikil vinna hefur átt sér stað hjá stjórnendum sveitarfélagsins
síðustu misseri, sem er að skila sér í góðri og ábyrgri fjárhagsáætlun, sem
starfa þarf stíft eftir, svo rekstur sveitarfélagsins verði réttu megin við
strikið. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum stjórnendum stofnana
Bláskógabyggðar fyrir mikla og góða vinnu.
Þau sveitarfélög sem tóku þátt í að skoða kosti og galla þess að sameina
Árnessýslu í eitt sveitarfélag, hafa ákveðið að þeirri vegferð sé lokið án þess
að leggja það til að sveitarfélögin verði sameinuð. Ástæðan fyrir þessari
niðurstöðu er m.a. lítill áhugi innan sveitarfélaganna og góður rekstur
þeirra. Bláskógabyggð tók ekki þátt í þessum viðræðum nema að því leiti að
tekið var þátt í sviðsmyndagreiningu sem KPMG sá um, þar sem rekstur
sveitarfélaganna og fleiri atriði voru skoðuð.
Árið hefur verið okkur í Bláskógabyggð gott. Við fögnuðum m.a. 15 ára
afmæli Bláskógabyggðar og tókum á móti forseta Íslands, að því tilefni, í
blíðskaparveðri. Mun sá góði dagur lengi verða í minni hafður fyrir hversu
vel íbúar tóku á móti forsetahjónunum og hve Bláskógabyggð skartaði sínu
fegursta þennan dag.

Nú er aðventan gengin í garð og jólaundirbúningurinn að hefjast hjá flestum.
Jólaljósin eru farin að lýsa upp skammdegismyrkrið ogNuddstofan
spenningurinn
Heildrænt
líferni
magnast hjá börnunum þegar dagarnir brenna niður hver á fætur
öðrum á
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
dagatalskertinu.
Að lokum vil ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári með
*Heildrænt nudd
þökk fyrir árið sem er að líða.

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.

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

Nóg í bili.
sem sest hafa í líkamann.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
8.ágúst – 26. 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.
Opnunartími um jól og áramót.

Leikskólakennari óskast

*Vöðvanudd
Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir leikskólakennara í -fyrir
100líkamsræktarfólk.
% stöðu frá og með 2
Losar
og
janúar 2017 í tveggja deilda leikskóla, sem rúmar allt að 37 mýkir
börnvöðvana.
samtímis, frá 12
Viðbót við teygjurnar.

mánaða til 6 ára. Leikskólinn er staðsettur í Bláskógaskóla í Reykholti

Sigurður
Frímann Emilsson
Biskupstungum og starfar í anda Reggio
Vélstjóri og rafvirkjameistari

Emilia stefnunnar. Það eru spennandi
*Heilun

tímar framundan, þar sem á döfinni er bygging nýs leikskóla.
Í leikskólanum
starfar
-gefur ró
og jafnvægi.

glaðlynt
s:samstillt,
692 4649

og metnaðarfullt starfsfólk og mikil
ersamvinnu
lögð á góðan
Jafnar áhersla
starsfemi og

Netfang:
laufhaga12@internet.is
orkustöðvanna.
staðblæ og
vellíðan barna. Auk þess er mikil og góðmilli
samvinna
á milli leik- og
grunnskólans
í Reykholti. þjónusta
Ef þú ertog
tiluppsetning
í að taka þátt
í spennandi
verkefni, ert
Allar
alhliða viðgerðir,
á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
glaðlynd/ur meðogmikinn
metnað,
sveigjanleg/ur og með einstaklega góða hæfileika
Uppsetningar
viðgerðir
á mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Löggiltur
Rafvirkjameistari
í mannlegum
samskiptum, þá hvetjum við þig til að sækja um.
nuddtíma.

23. til 26. des Lokað

Óskum eftirá leiguíbúð
Íþróttahúsið
Laugarvatni
Opnunartímar
Óskum eftir íbúð
á leigu
Mánudag og miðvikudag 14:00 – 20:30

Í Reykholti eða nágrenni

Þriðjudag og fimmtudag 14:00 – 21:30

Upplýsingar í síma 847 6138

Föstudag 16:00 – 19:00

Astrid Laugardag 13:00 – 18:00
Sunnudag Lokað
Jarðarberjalandi

27. des 14:00 –18:00
28. des 14:00 –22:00
29. des Lokað
30. des 10:00-18:00.
31. des Lokað
1. jan Lokað
Síðan tekur við hefðbundin vetraropnun.

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

Umsóknir sendast á netfangið reginarosa@blaskogabyggd.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2017
Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um Nú er ég flutt í Reykholt og

einfalt að fá tíma.
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir

Upplýsingar
veitir Regína Rósa Harðardóttir leikskólastjóri
síma 480-3045 og 661VIOLA í SNYRTISTOFA
Járningaþjónusta
0053

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tek
að mér járningar
———————————————————
Eftirfarandi meðferðir í boði:
Andlitsbað
– Húðhreinsun
upplýsingar í
Nuddstofan
________________________________________________________
Litun
og plokkun
Heildrænt
líferni – Handsnyrting
síma 846-7048.

Íþróttamiðstöðinni
Fótsnyrting –Reykholti
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári

Inn til fjalla
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.

útibú Laugarási
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
föstudaga

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í janúar
2018. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. janúar 2018.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu
Bláskógabyggðar í síma 480-3000

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

.

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á
Laugarvatni er mikið af kurli, sem
allir mega ganga í, sér að
kostnaðarlausu. (gæti breyst)
Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða
hvað sem þér dettur í hug.“

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

Frá Búnaðarfélagi

Málari

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

Málari getur bætt við sig verkum á
svæðinu í vetur. Öll almenn
málningarvinna. Geri tilboð ykkur
að kostnaðarlausu.
Meira en 30 ára reynsla.

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

.

Arnar s. 7775872

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási
Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl
8:20. Símatímar eru tveir þ.e. kl 9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar
á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og
dekkjaþjónusta

Country Taxi
Sinni öllum uppsveitunum, ball, afmæli
eða annar mannfagnaður
Allar upplýsingar á facebook:
https://www.facebook.com/leigubill/

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Ágúst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss

———————————————————
NUDD Í REYKHOLTI.

Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
bara í smá dekur?
Hafðu þá samband í síma: 892-5991
Íris Svavarsdóttir nuddari.
__________________________________________________

.

Inn til fjalla
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.

Sri Lanka í febrúar
Vietnam um páskana
Flug hvert á land sem er, sjá flugmidi.is eða t2t.is
Margeir ferdin.is
____________________________________________________________

Inn til fjalla
Bækurnar
til fjalla eru til sölu
skrifstofu Bláskógabyggðar.
Bækurnar
BókasafnInn
Menntaskólans
að áLaugarvatni
er opið sem hér
segir:
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
Mánudaga
ogum
13.00-17.00
þær
segja frá09.00-12.15
mörgu fróðlegu
fólk og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
Þriðjudaga
og 13.00-17.00
voru
gefin út10.30-12.15
á sínum tíma, annað
bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
tíma.
Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
Hver
bók kostar
2000 kr. en efogallar
þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
Fimmtudaga
09.00-12.15
13.00-17.00
þær 5000 kr.
Lestímar
menntaskólanema
og fimmtudaga
frá
Nánari
upplýsingar
er hægt að fámánudaga,
á skrifstofuþriðjudaga
Bláskógabyggðar
eða í
kl. 17.00-18.00
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

síma 480-3000.

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 komandi ári.
Þökkum stuðning og gott samstarf á liðnu ári.

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

Feðgar á ferð á DVD fyrir jólin + 16 þættir af Ísland í sumar
Feðgar á ferð eru skemmtilegir þættir sem sýndir hafa verið á
Stöð 2 þrjú síðustu sumur. Í þáttunum heimsækja þeir feðgar,
Magnús Hlynur Hreiðarsson, fréttamaður á Selfossi og Fannar
Freyr Magnússon jákvætt og skemmtilegt fólk sem er á öllum
aldri og hefur frá mörgum skemmtilegu að segja. Jákvæðni og
lífsgleði er mottó þáttanna. Á nýja disknum eru þættirnir tíu
sem sýndir voru sumarið 2017, auk sextán skemmtilegra innslaga
frá Magnúsi Hlyni sem hann var líka með á Stöð 2 sumarið 2017
en þeir þættir hétu „Ísland í sumar“.
Nú gefst öllum tækifæri á á að sjá þættina, ekki síst þeim sem eru
ekki áskrifendur á Stöð 2 og misstu því af Feðgum á ferð og Ísland
í sumar. Tveir diskar eru í coverinu, annar með þáttunum tíu og
hinn með innslögunum sextán.
Diskurinn er seldur í Bónus á Selfossi, Hveragerði og í Bónus
Smáratorgi, ásamt
Krónunni á Selfossi, í Nettó á Selfossi + Bókakaffinu á hjá Bjarna
Harðar á Selfossi. Það er líka hægt að panta diskinn og fá hann
sendan heim í
Gegnum heimasíðuna www.fedgaraferd.is Flott tækifæris eða
jólagjöf.

Haustfundur Loga 2017
Freydís, formaður Loga, sagði okkur frá formannafundi LH, sem haldinn var 27. október.
Kom þar fram að dagur hestsins verði haldinn 1. maí og bar upp þá tillögu,að allir
hrossabændur hefðu opið hús þann dag fyrir gesti, þannig að fólk kæmist í nálægð við
hestinn. Þá voru afhent verðlaun fyrir hæst dæmda kynbótahross í eigu Logafélaga, dæmt
á árinu. Tók Magnús Einarsson, Kjarnholtum I, við verðlaunum fyrir Kolskegg frá
Kjarnholtum I, sem hafði hlotið einkunnina 8,86 á héraðssýningu í Hafnarfirði.
Önnur mál. Stjórn Loga falið að skoða hvert framhaldið yrði með hlutabréf í
Rangárbökkum og kynna niðurstöðurnar og fá félaga til umræðu um Rangárbakka, þ.e.
hvort við eigum að hætta okkar hlutdeild og gefa frá okkur hlutaféð á næsta aðalfundi.
Helga María tilkynnti að framvegis yrði sendur gíróseðill fyrir félagsgjöldum í heimabanka
nn, en ef einhver vill fá hann sendan bréfleiðis þarf að hafa samband við hana og hún
póstleggur þá seðil til viðkomandi.
Veitingar voru í boði félagsins eftir fundinn, en mjög fámennt var á fundinum.
Ritari Loga.

_________________________________________

Frá Æskulýðsnefnd Loga

__

Hefðbundið starf hjá Æskulýðsnefnd Loga hófst með uppskeruhátíð, sem að þessu sinni
var 19. okt. Þá var farið yfir starf vetrarins og kynning á því sem við ætlum að gera á
komandi vetri. Börnin fengu viðurkenningar fyrir þátttöku á námskeiðum og í keppni. Að
þessu sinni fengum við ekki fyrirlesara heldur spiluðum bingó, sem sló algjörlega í
gegn. Flottir vinningar voru í boði og svo að lokum gæddum við okkur á kökum og kaffi.
Hefð hefur verið fyrir hnakkaþrifum fyrir krakkana. Félagið skaffar sápur og feiti og svo
hjálpumst við að við að gera reiðtygin okkar fín fyrir veturinn.
Við hittumst seinni part á föstudegi í Fellskoti og eftir þrifin grillaði nefndin hamborgara og
svo var hlaupið um og krakkarnir léku sér. Mikið fjör eins og alltaf.
Undanfarin ár höfum við farið í haustferð með félögum okkar í hestamannafélaginu
Smára. Að þessu sinni fórum við alla leið í Friðheima, fengum sýniningu á gangtegundum
íslenska hestsins, fræddumst um tómataræktina og svo fengum við tortillur að borða.
Við hvetjum alla sem hafa gaman að hestamennsku og skemmtilegum félagsskap að skoða
það sem við erum að gera hverju sinni.
Þið finnið okkur á facebook undir Logakrakkar :)

