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Október
28.des
28.desmiðvikudagur
miðvikudagur
opið
opið18-21
18-21
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið
29.des
29.desmeð
fimmtudagur
fimmtudagur
opið18-21
18-21
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
30.des föstudagur
föstudagur
opið12-22
12-22
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
31.des
31.des
gamlársdagur
gamlársdagur
opið
opið10-16
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

17. árgangur 12. tbl. desember 2018.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Ásta Stefánsdóttir

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
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jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
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verða
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 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.
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í
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20:30
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Egill 21:00
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24. desember LOKAÐ
25. desember LOKAÐ
26. desember LOKAÐ
27. desember 8.30 - 16.00
28. desember 8.30 - 12.30
31. desember LOKAÐ
Gleðileg jól

Áningastaðir
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Á
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- 20 21:00.
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við
vatnið
kl.
21:30.
Vatnssalerni

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
Frá og með næstu áramótum verða skólamáltíðir fyrir leik- og
grunnskólabörn í Bláskógabyggð gjaldfrjálsar. Sveitarstjórn tók þessa
ákvörðun á fundi sínum í nóvember sl. Með þessari ákvörðun
sveitarstjórnar er öllum börnum í Bláksógabyggð tryggður hollur og
næringarríkur matur óháð efnahag foreldra eða forráðamanna. Þá munu
ráðstöfunartekjur foreldra/forráðamanna aukast talsvert en þessi ákvörðun
mun kosta sveitarfélagið um 15 milljónir króna á ári. Umræðan um
gjaldfrjálsar skólamáltíðir hefur síðustu árin verið að aukast og eftir þessa
ákvörðun Bláskógabyggðar hafa önnur sveitarfélög fylgt í kjölfarið.
Menningarmálanefnd Bláskógabyggðar stóð fyrir svokallaðri bókagleði á
Laugarvatni 2. des sl. Þar komu saman fjölmargir rithöfundar og lásu uppúr
verkum sínum fyrir börn og þau sem eldri eru. Þetta framtak
menningarmálanefndar tókst mjög vel, en fjölmargir lögðu leið sína í
Héraðsskólann til á hlýða á rithöfundana. Stemmingin var mjög notaleg og
afslöppuð og jólaandinn sveif yfir vötnum.
Byggingu leikskólans í Reykholti miðar ágætlega, enda hefur veður verið
einstaklega hagstætt það sem af er vetri. Það er helst síðustu daga sem
frost hefur aðeins sett strik í reikninginn en við skulum vona að veður verði
áfram hagstætt. Fyrir stuttu voru opnuð tilboð í 2. áfanga
leikskólabyggingarinnar, sem er lokafrágangur innandyra og á lóð. Það voru
þrjú tilboð sem bárust, lægsta tilboðið var frá HK-verktökum sem hljóðaði
uppá 235 milljónir, Vörðufell bauð 245 milljónir og Smíðandi 310 milljónir.
Kostnaðaráætlun hljóðaði uppá 208 milljónir. Þessa dagana er verið að fara
yfir tilboðið með lægstbjóðanda og er stefnt að því að skrifa undir
verksamning sem fyrst.

Starf forstöðumanns íþróttamannvirkja á Laugarvatni.
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns
íþróttamannvirkja á Laugarvatni.
Verkefni forstöðumanns felast m.a. í:
Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum
og rekstri íþróttamannvirkja.
Að hafa umsjón með viðhaldi og rekstri tækja og búnaðar.
Ráðningum afleysingafólks.
Menntunar og hæfniskröfur:
Uppfylli skilyrði sem fram koma í reglugerð nr. 814/2010 um
hollustuhætti á sund- og baðstöðum.
Búi yfir skipulags- og stjórnunarfærni.
Hafi þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og reynslu af því
að umgangast börn og unglinga.
Sé í starfi sínu hvetjandi og góð fyrirmynd.
Hafi hreint sakavottorð.
Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og
fyrirspurnir skulu berast til sviðsstjóra á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins í Aratungu
Reykholti 801 Selfoss.

Sundlaugin á Laugarvatni hefur verið lokuð um nokkurt skeið en unnið er að
endurbótum á lagnakerfi og endurnýja sandsíur. Viðhaldi á sundlauginni var
orðið verulega ábótavant þegar við tókum við lauginni frá ríkinu og er þetta
einn liðurinn í að vinna það upp. Með endurbótum sem þessum er verið að
tryggja og bæta virkni laugarinnar. Við vonum að viðskiptavinir laugarinnar
sýni lokuninni góðan skilning og mæti vel þegar laugin opnar aftur um jólin.
_________________________________________________

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

Vinna við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins er á lokametrunum þessa dagana
og verður hún tekin til seinni umræðu á fundi sveitarstjórnar þann 6. des,
ekki er hægt að segja frá helstu tölum og niðurstöðum að svo stöddu, þar
sem sveitarstjórn hefur ekki samþykkt áætlunina. Þó er ljóst að miklar
nýframkvæmdir verða á næsta ári og er leikskólabyggingin í Reykholti að taka
langmest til sín. Í næsta pistli verður hægt að segja frá öllum helstu tölum.

Sími Neyðarlínu 112

Nú er aðventan gengin í garð og kærkomið að fá birtu jólaljósanna til að lýsa
upp skammdegið. Það er einlæg ósk mín að komandi jólahátíð færi okkur
öllum gleði og góðar samverustundir með fjölskyldu og vinum.

Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

Kæru íbúar og gestir Bláskógabyggðar ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári. Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

Hefur þú áhuga á útivist?
Hefur þú áhuga á jeppum eða jeppamennsku?
Hefur þú áhuga á að vera með í björgunarsveit?
Ef þú segir já, eða kannski ,við einhverjum af þessum spurningum ert þú
manneskjan sem við viljum hafa með okkur. Við erum alltaf í þörf fyrir fólk sem er
tilbúið að vera með.
Engu máli skiptir hversu lítið eða mikið þú telur þig geta gert, við getum notað
allar hendur og hausa.
Einu sinni í mánuði eða meira er ekki málið, við höfum eitthvað fyrir þig
Ef þú vilt gefa kost á þér hafðu samband við Kristinn í 896-7003 eða komdu og
spjallaðu við okkur á mánudagskvöldum í húsinu okkar Bjarkarbraut 2.
You ! do you like the outdoors?
Do you like jeeps and traveling in the mountains? Maybe we can use you
knowledge or hands. We are part of the Ice-Sar in Iceland and could do with more
volunteers. Everybody welcome older than 18 and willing to do some good work.
If you want to know more, contact Kristinn in 896-7003 or meet us in our house
monday nights.

Björgunarsveit Biskupstungna.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

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

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
13.ágúst – 26.maí

Vetraropnunartími
Opnunartímar
Mánudaga og miðvikudaga 14:00 – 20:30

Þriðjudaga og fimmtudaga 14:00 - 21:30
Föstudaga 16:00 - 19:00
Laugardaga 13:00 - 18:00
Óskum
eftir leiguíbúð
Sunnudaga
lokað
Opnunartími um jól og áramót.
22.des
13 - 18
Óskum eftir íbúð
á leigu
23.-26.des Lokað
Í Reykholti eða nágrenni
27.des 10-18
Upplýsingar í28.des
síma 847
6138
10-18
29.des 13-18
30.des 13-18
Astrid
31.des Lokað
Jarðarberjalandi
1.Jan Lokað

*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.

Íþróttahúsið á Laugarvatni

*Heildrænt nudd
-nær djúpt á
til komandi
uppsafnaðra tilfinninga
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar
ári
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga lokað.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Opnunartími um jól og áramót.
22.des opið10-18
23 des lokað
24 des lokað
25 des lokað
26 des lokað
27 des opið 14-22
28 des lokað
29 des opið 10-18
30 des lokað
31 des lokað
1 jan lokað
2. jan hefst hefbundin vetraropnun.
Íþróttamiðstöðin í Reykholti óskar
öllum gleðilegra jóla og farsældar á
nýju ári.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649

Leiguíbúð í

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Bláskógabyggð
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is
Íbúðin að Kistuholti 5a í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
sem eldri borga
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Löggiltur Rafvirkjameistari
nuddtíma.

Járningaþjónusta
Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.
Sigurjón Sæland

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
VIOLA
SNYRTISTOFA
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Nuddstofan
Litun
og plokkun
Heildrænt
líferni – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni
Fótsnyrting –Reykholti
Vaxmeðferðir.

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf

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
s: 486-8655
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
Föstudaga
laugaras@lyfja.is

Athugið

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

.

Frá Búnaðarfélagi
Til sölu er mynddiskur um mannlíf í

Næstu Bláskógafréttir koma út í janúar

Biskupstungum tekinn á

2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. janúar 2019.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

árunum 1985-1986,
Til sölu hjá Svavari Sveinssyni

sendið það á

Gilbrún, Dalbraut 1 Reykholti og á

blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða

skrifstofu Bláskógabyggðar

hafið samband á skrifstofu
Bláskógabyggðar í síma 480-3000

.

verð 2.500 kr
Sími 895-4430 og 486-8925

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

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-15.00
Þriðjudaga 09.00-12.15 og 13.00-16.00
Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
.
Fimmtudaga 09.00-12.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
.
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
.

Gröfuþjónusta Auðuns
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
S:896 0071
Email : audunn62@gmail.com

_________________________________________________

Trjásala
Er með stór tré til sölu!
1.5 -3.0 m
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

NLP- Markþjálfun - dáleiðsla - sjálfstyrking
Losaðu þig við hindranir, ef eru.
Sjálfstraust og innri styrkur að góðum breytingum.
Katrín Erla markþjálfi og ráðgjafi. Verið velkomin
Laugarvatni tímapantanir sími 862-4809.

"Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.
5 min. á næsta gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.
Heitt og kalt vatn í boði.
Simi : 8960071

Gröfuþjónusta á staðnum. "

E-mail : audunn62@gmail.com

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

Aðstoðarmatráður
Vegna forfalla auglýsir sveitarfélagið Bláskógabyggð stöðu aðstoðarmatráðs
lausa til umsóknar. Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og dugandi
einstaklingi á líflegan og skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum jafnt konur
sem karla að sækja um starfið.
Meginverkefni:
Aðstoð við matseld
Umsjón með frágangi og þrif í eldhúsi.
Menntunar og hæfniskröfur:
Reynsla af starfi í eldhúsi æskileg
Góð færni í mannlegum samskiptum.
Stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og
fyrirspurnir skulu berast til sviðsstjóra á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins í Aratungu
Reykholti 801 Selfoss.
______________________________________________________________

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.

ATH: Breytta sorphirðu í desember.
Í vikunni 17-21 desember verður pappírstunnan losuð í stað plasts.
Á móti mælumst við til að aukaplasti sé safnað í poka sem verður tekið með
losuninni í byrjun janúar. Einnig má fara með aukaplast á gámastöðvarnar.
____________________________________________________________

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.

ATVINNA Í BLÁSKÓGABYGGÐ
Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og dugandi einstaklingum á líflegan og
skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um störfin.
Starfsmaður Framkvæmda- og veitusviðs
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir stöðu starfsmanns Framkvæmda- og
veitusviðs lausa til umsóknar.
Meginverkefni:
Verkefni sem snúa að verklegum framkvæmdum s.s. tæknivinnu,
viðhaldsverkefnum, nýframkvæmdum, umsjón og verkeftirliti.
Aðstoða við framkvæmd viðhaldsverkefna.
Verkefni sem snúa að starfi á skrifstofu, s.s. áætlanavinna og aðstoð
við gerð útboða.
Menntunar og hæfniskröfur:
Menntun starfsmanns skal vera iðnaðar og/eða tæknimenntun.
Stundvísi og reglusemi og færni í almennum samskiptum, en mikil
áhersla er lögð á góða þjónustu hjá Bláskógabyggð.
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð góð yfirsýn.
Nákvæmni og skilvirkni í starfi.
Krafa um góða almenna tölvukunnáttu.
Hafi skilning og þekkingu á áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og
fjárhagsáætlanagerð.
Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2018 en umsóknir og fyrirspurnir skulu
berast til sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu
sveitarfélagsins í Aratungu Reykholti 801 Selfoss.
__________________________________________________________________

!! BINGÓ BINGÓ !!
Hestamannafélögin Smári, Logi og Trausti standa saman fyrir
Bingói þann 7 janúrar 2019, nánar tiltekið mánudagskvöld.
Bingóið verður haldið í Reiðhöllinni á Flúðum og vonumst við til
þess að sjá sem flesta, stóra sem smáa.
Fullt af flottum vinningum í boði
Heyrst hefur að folatollar séu í vinning ásamt ýmsu fleiru
Bingóið er fyrir alla
Bingókveðjur frá Smára, Loga og Trausta

Feðgar á ferð í jólapakkann
Enn eru til nokkrir DVD diskar af Feðgum á ferð, ef einhvern vantar, sem
tækifærisgjöf eða sem jólagjöf fyrir jólin 2018, eða bara til að eiga. Um er að
ræða þrjár þáttaraðir, alls 30 þættir af allskonar skemmtilegu efni, ekki síst úr
sveitum landsins + 16 innslög af þættinum „Ísland í sumar“ frá sumrinu
2017. Diskur 1 (fyrsta og önnur þáttaröð, 20 þættir) kostar 1.500 krónur og
diskur 2 (þriðja Þáttaröðin (10 þættir) + Ísland í sumar innslögin) kostar 1.500
krónur líka. Kaupi fólk hins vegar báða diskana fara þeir saman á 2.500
krónur. Hægt að kaupa beint af Magnúsi Hlyni á Selfossi með því að
senda honum einkaskilaboð á Facebook (Magnús Hlynur Hreiðarsson), eða í
gegnum netfangið, magnushlynurh@gmail.com

Myndatexti: Feðgar á ferð eru þættir, sem voru á Stöð 2 og hafa nú verið
gefnir út á DVD diska. Þættirnir voru sýndir sumarið 2016 og 2017.
Umsjónarmenn eru feðgarnir Magnús Hlynur Hreiðarsson og Fannar Freyr
Magnússon á Selfossi.
__________________________________________________________________

Luktarganga um Laugarvatn
Þann 19. Desember milli klukkan 10 og 11 munu nemendur í Bláskógaskóla
Laugarvatni ganga um þorpið með luktir og söng.
Íbúar eru hvattir til að koma út í dyr og hlýða á söng nemenda og taka undir.
Þessi skemmtilega hefð hefur verið að vinna sér sess í skólanum undanfarin
ár.
Hlökkum til að sjá sem flesta og njóta ljósanna með okkur.
Nemendur og starfsfólk
Bláskógaskóla Laugarvatni

Það er mikil og góð dagskrá framundan í Skálholtsdómkirkju í
desember. Ásamt fjölda annarra glæsilegra viðburða er vakin
sérstök athygli á eftirfarandi viðburðum sem gaman væri að sjá
sem flesta á.
10. desember. Jólastund klukkan 20:00
Karlakór Selfoss og Skálholtskórinn flytja fallega jóladagskrá þar sem kórarnir
syngja hvor í sínu lagi dásamlega jólatónlist og hver veit nema þeir taki
eitthvað sameiginlegt lag á tónleikunum. Sr. Kristján Björnsson vígslubiskup í
Skálholti flytur hugvekju. Allir eru hjartanlega velkomnir að njóta hátíðlegrar
söngstundar á þessu mánudagskvöldi í aðdraganda jóla. Aðgangseyrir er
1500 krónur sem rennur óskiptur í gluggasjóð Skálholtsdómkirkju. Stjórnandi
og organisti er Jón Bjarnason.
13. desember. Helgileikur klukkan 15:00
Börn í 1. – 4. bekk úr grunnskólum Bláskógabyggðar á Laugarvatni og
Reykholti sýna helgileik í kirkjunni eins og gert hefur verið um áratugaskeið.
Umsjón með helgileiknum er í höndum kennara grunnskólans á Laugarvatni,
Bergþóru Ragnarsdóttur djáknakandídats, Jóns Bjarnasonar dómorganista og
sr. Egils Hallgrímssonar sóknarprests.
16. desember. Messa þriðja sunnudag í aðventu kl. 11. Það er Gluggamessa
til að þakka fyrir frábæra vinnu og dýrmæt framlög til lagfæringa á steindu
gluggum Gerðar Helgadóttur í Skálholtsdómkirkju en þeim er núna lokið, auk
viðgerða á altarismynd Nínu Tryggvadóttur. Messan er haldin í samstarfi við
Verndarsjóð Skálholtsdómkirkju, Skálholtsfélagið nýja, stjórn Skálholts og
kirkjuráð. Sr. Egill Hallgrímsson og sr. Kristján Björnsson þjóna ástamt fleiri
prestum og leikmönnum. Hlaðborð í boði Skálholts eftir messu og stutt
dagskrá í Skálholtsskólanum undir máltíðinni.
16. desember. Aðventuhátíð klukkan 16:00
Þriðja sunnudag í aðventu verður glæsileg dagskrá þar sem fram koma
Skálholtskórinn, börn úr grunnskólum Bláskógaskóla á Laugarvatni og í
Reykholti syngja nokkur lög. Kristján Gíslason, hringfarinn sem hjólaði
kringum hnöttinn, flytur hugvekju. Sr. Egill Hallgrímsson sóknarprestur í
Skálholtsprestakalli og sr. Kristján Björnsson vígslubiskup sjá um bæn og
blessun. Organisti og kórstjóri er Jón Bjarnason

