Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
Úrbeiningarnámskeið í Uppsveitunum!
í Reykholti
Í tilefni þess að þema í Heilsueflandi
samfélagi í bæði Bláskógabyggð og
Afgreiðslutími
Hrunamannahrepp er næring og fókusinn hefur verið á hollt og gott úr
Október
sveitinni. Þá er tilvalið 28.des
að halda
úrbeiningarnámskeið
sem kennir okkur að
miðvikudagur
opið 18-21

01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
vinna hágæðavöru úr því hráefni sem Uppsveitirnar bjóða uppá.
 06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.desmeð
fimmtudagur
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Leiðbeinandi
verður NEKK/WICAS.
Ævar
Austfjörð,
en hann
er yfirmatráður
við Flúðaskóla og
 10/10-12/10:
Vinnufundur.
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des
föstudagur
opið
12-22
er menntaður
kjötiðnaðarmaður
matartæknir.
Áður en hann tók við
 10/10-14/10:
ZEN-hópur meðog
námskeið
í Skálholtsbúðum
31.des
gamlársdagur
opið
10-16
starfinu
Flúðaskóla
hann í sex ár sem yfirbryti hjá HSU í
 hjá
13/10-14/10:
Voxstarfaði
Femine. Æfingabúðir
Vestmanneyjum.
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Námskeiðið
er Messa
4 tímaí Skálholtsdómkirkju
langt og verður haldið
í eldhúsi
félagsheimilisins
 14/10:
kl. 11:00.
Prestur sr.
Egill Hallgrímsson. á
Vox
Femine
syngur
í
messunni
Flúðum og geta 8 manns skráð sig á námskeiðið. Ef næg þátttaka næst þá er
 15/10-19/10:
Breskur
skólahópur
í Skálholtsskóla
Svartárbotnar
möguleiki
að endurtaka
það.
Ævar mun
byrja með sýnikennslu
og síðan

15/10:
Stjórn
Skálholt.
Fundur
aðstoða þátttakendur við að vinna lambaskrokk.
 15/10: Ferðamálafrömuðir
fund ásamt
staðarkynningu
og hádegismat
Námskeiðsgjald:
17.000 kr. og tilhalda
viðbótar
kemur
einn lambaskrokkur
á 14.000
tveggja ráðherra
í Skálholt
kr., en þó15/10:
geta Heimsókn
bændur komið
með eigið
kjöt ef það er stimplað frá sláturhúsi/
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
 15/10:
Afhending
listaverks
eftir Kristínu
Gunnlaugsdóttur
dýralæknir.
Hver
þátttakandi
vinnur
með einn
lambaskrokk og tekur með sér
Vatnssalerni
og sturta
Hesthús,
gerði,
heysala
19/10-20/10:
12 spora
hópur
heimað loknu
námskeiði.
Hver
þáttakandi
þarf
að koma með úrbeiningarhníf
___________________________________
 19/10-21/10:
A.A.-konur
í Skálholtsbúðum
og skurðarbretti,
gjarnan
um það
bil 50x50 sm. Einnig gott að hafa með klút
Árbúðir

20/10-21/10:
Námskeið.
Pétur
eðaGaseldunaráhöld
viskustykki. og góð aðstaða tilÞorsteinsson
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
matseldar
í öllum
húsum
 Félagsheimilið
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London.
Sigurði Arnarssyni
Staður:
á Flúðum,
gengið
innSr.
bakdyramegin
inn í eldhúsið.
 21.10:
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Dagsetning
31.Messa
Október,
kl. 13
Gleðileg
jól
og
gott
nýtt
ár.
Aðstaða
fyrir
25
manns

21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á
vegum
Skráning og fyrirspurnir sendist inn til 20 - Náttúruferða
Vatnssalerni og sturta
 Gunnarsson
24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi gerði, heysala
Gunnar
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum stöðum í
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
verkefnastjóri
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Heilsueflandi
Uppsveitir
Fremstaver
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í
Laugarási
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
heilsueflandi@fludir.is
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
Í
Reykholti
kl. í20:30
og flugeldasýningu
Heimasíða:
8925532
28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson
sími:

19. árgangur 10. tbl. október 2020.

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

Haust í Bláskógabyggð

Kjölur

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

Mynd Jón K B S

Oddvitapistill
Miklar breytingar eru að eiga sér stað þessa dagana vegna aukningar á Covid
smitum í þjóðfélaginu. Ljóst má vera að hertar aðgerðir, til að bregaðst við auknu
smiti, munu hafa áhrif á okkur öll með einum eða öðrum hætti. Hér í Bláskógabyggð
hafa allar stofnanir brugðist við og tekið mið af þeim reglum og leiðbeiningum sem
settar hafa verið. Allar upplýsingar og breytingar á þjónustu eru kynntar á
heimasíðu og facebooksíðu sveitarfélagsins. Dæmi eru um að fólk sé að fara mjög
illa útúr þessum veikindum og því er rík ástæða til að forðast smit eins og hægt er.

Mikilvægt er að allir íbúar fari mjög varlega og gæti að ýtrustu sóttvörnum svo
útbreiðsla veirunnar verði sem minnst á okkar svæði. Munum að hugsa sérstaklega
vel um hvort annað á þessum tímum, því hætta er á kvíða og einangrun, hjá fólki
sem á ekki marga að.
Sveitarstjórn ákvað á fundi sínum 17. sept. sl. að loka hjólhýsasvæðinu á
Laugarvatni með þeim hætti að samningar verði ekki endurnýjaðir við eigendur
hjólhýsa. Samningar eru allir til tveggja ára og munu því allir samningar renna út á
næstu tveim árum. Þessi ákvörðun er tekin vegna þess að öryggi fólks á svæðinu er

verulega ábótavant, komi þar upp eldur. Í bréfi lögreglustjórans á Suðurlandi og
slökkviliðsstjóra Brunavarna Árnessýslu frá því í maí kemur fram að ástandið á
svæðinu með tilliti til brunavarna og öryggis fólks sé með öllu óviðunandi. Í bréfi
Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar frá því í ágúst kemur fram að það sé á ábyrgð

Fréttabréf haustið
2020ráðinn
til 60sem
plúsþjónustufulltrúi
Laugardal.
Áslaug Alda Þórarinsdóttir
hefur verið
seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög í Árnessýslu, auk Ásahrepps í
Kæru félagar. Við í stjórn 60 plús Laugardal vonum að sumarið hafi verið
Rangárvallasýslu
standa
að. í þjóðfélaginu.
ykkur ljúft þrátt fyrir
ástandið
Aðalstarfsstöð þjónustufulltrúans er á Borg í Grímsnesi.
Helstu
að vera
í samskiptum
Ætlum verkefnin
að reyna eru
að hefja
vetrarstarfið
sem við
fyrstfasteignaeigendur
með Covid 19. varðandi
seyrulosun og miðlun upplýsinga.
Verðum að bíða eftir fyrirmælum þríeykisins.
Sími: 832-5105
Reynum að byrja með göngunni á mánudögum. Það verður tilkynnt síðar.
Netfang:
Sjáum til aslaugalda@fludir.is
með að hittast á miðvikudögum og maturinn í M.L. bíður betri tíma.
Haustfundur og aðrar uppákomur bíða í bili.
Ef þetta á að vera hægt verða allir að gæta að sóttvörnum alltaf og þetta er
mjög mikilvægt.
Ekki má koma í félagsstarf ef þáttakendur; -eru í sóttkví.
-eru í einangrun/einnig meðan beðið er sýnatöku.
-hafa verið í einangrun vegna Covid 19.
-smits og ekki eru liðnir 14 dagar frá útskrift.
-eru með einkenni
(kvef,hósta,hita,höfuðverk,beinverki,þreytu,kvíðaverki,niðurgang o.fl.9 gætið að þeim fjarlægðarmörkum sem í gildi eru hverju sinni.
Munið; við hlýðum Þórólfi,Víði og Örnu
_____________________________________________________________

eiganda eða rekstraraðila að tryggja fullnægjandi aðgerðir gegn eldsvoða. Þá kom
fram í bréfi frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að óheimilt sé að hafa
hjólhýsabyggðir eins og á Laugarvatni, þó þær hafi verið byggðar. Þetta var mjög
erfið ákvörðun fyrir sveitarstjórn þar sem hjólhýsabyggðin hefur verið stór hluti af

Athugið

samfélaginu á Laugarvatni í áratugi.
Framundan er vinna við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2021. Þar sem
sveitarfélagið hefur orðið fyrir miklu tekjutapi vegna Covid er ljóst að mikil vinna
bíður sveitarstjórnar og stofnana sveitarfélagsins að láta fjárhagsáætlunina ná
saman. Miklar fjárestingar hafa verið á síðustu árum en nú þarf að draga allverulega
úr þeim og forgangsraða þarf framkvæmdum á nokkurra ára tímabil sem hvað
brýnastar eru.

Næstu Bláskógafréttir koma út í nóvember 2020. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. nóvember 2020.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 480-3000

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

Nú er farið að sjá fyrir endann á lagningu ljósleiðara um sveitarfélagið. Samkvæmt
samningi við Leiðarann sem sér um lagninguna eru verklok 25. okt nk. Ef ekkert
óvænt kemur upp, ættu verklok að standast eða því sem næst. Verkið hefur
gengið ágætlega, en í svona stóru verki er ekki óeðlilegt að eitthvað óvænt komi
upp. Vinna við hönnun í þéttbýlisstöðunum stendur nú yfir, það mál verður kynnt

Aðalnúmer HSU 432 2000

þegar allar forsendur liggja fyrir. Mikil breyting er hjá þeim sem hafa nú þegar

Sími Neyðarlínu 112

fengið tenginu og nú er m.a. orðið raunhæft að markaðsetja svæðið í allskonar

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

fjarvinnu.
Með góðri kveðju,

__________________________________________________

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Bókhaldsþjónusta
Tek að mér bókhald fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
Ingibjörg Óskarsdóttir
Vatnsleysu
s. 695 4255

Velkomin í Skálholt
Hótel Skálholt
Veitingahúsið er opið í hádeginu alla virka daga og bíður upp á venjulegan
heimilismat. Einnig er hægt að panta af matseðli, tekið er á móti hópum í
mat eða kaffi alla daga sé þess óskað. Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg í
síma 899 3093, 486 8870 eða á netfangið hotelskalholt@skalholt.is

Gjaldskrá

Inn tilBláskógabyggðar
fjalla
fyrir gámasvæði
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum
tíma rúmmetra
gefnar út af
í Reykjavík
en
Fyrir hvern
af Félagi
úrgangiBiskupstungnamanna
sem skilað er á gámasvæði
skal greiða
þær segja
frá mörgu
fróðlegusorpeyðingargjalds
um fólk og mannlíf
í Biskupstungum.
Þrjú
bindiá
5.500
kr. Greiðendur
fá klippikort
sem myndar
inneign
voru gefin
út
á
sínum
tíma,
annað
bindið
hefur
ekki
verið
fáanlegt
í
nokkurn
gámasvæðum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá sorphirðu í Bláskógabyggð fyrir
Næring
50% afsláttur
til heilsuþjálfa
tíma. árið 2020. Um
flokkaog
úrgangs
og gjaldskyldu
á gámasvæðum fer samkvæmt
Hver bók
kostar
2000
kr.
en
ef
allar
þrjár
bækunar
eru keyptar í einu kosta
eftirfarandi töflu:
þær
kr. Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð að byrja á nýju þema.
Nú er5000
verkefnið
Nánari
upplýsingar
er hægtogaðnúfátekur
á skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða í
Fyrsta árið
var það hreyfing
við næring.
Við skorum á félagasamtök
og

.

síma
heilsuþjálfa
480-3000.
að hafa samband og koma með hugmyndir að verkefnum.

.

Sveitarstjórnin hefur samþykkt að heilsuþjálfar, sem hafa hugmyndir að
námskeiðum, sem eru í anda Landlæknisembættisins, geti fengið 50% afslátt á leigu
á salarkynnum. Á það við, hvort sem er, fyrirlestararsal, íþróttahús eða sundlaug.
Nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra í síma: 4803008 eða í tölvupósti:
heilsueflandi@blaskogabyggð.is

________________________________________________________________

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

útibú Laugarási
s: 486-8655
ATH! Breyttur opnunartími
Frá 7/9 2020
OPIÐ
mánudaga - fimmtudaga
kl 10.00 - 16.00
Föstudaga
Kl 10.00 - 13.00
laugaras@lyfja.is

Verslum í heimabyggð!

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
.

Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

.

.

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

_________________________________________________

Trjásala

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

Er með stór tré til sölu!
1.5 -3.0 m
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.

Viðhald & Dráttur

Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Ágúst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 806 Selfoss

"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

Við höfum opnað verslun í Laugardalshólum og erum við með nauta- og
lambakjöt ásamt ýmsum hannyrðum til sölu. Verið hjartanlega velkomin.
Erum á facebook undir Laugardalshólar.
Opnunartími verslunar er
Mán-fimtudag 13-18
Föstudag
13-21
Laugardag og
Sunnudag
13-17
Heiða Björg sími
8931281
Jóhann Gunnar sími 8948081

þjónustufulltrúi seyruverkefnis
Áslaug Alda Þórarinsdóttir er þjónustufulltrúi seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög í
Árnessýslu, auk Ásahrepps í Rangárvallasýslu standa að.
Aðalstarfsstöð þjónustufulltrúans er á Borg í Grímsnesi.
Helstu verkefnin eru að vera í samskiptum við fasteignaeigendur varðandi
seyrulosun og miðlun upplýsinga.
Sími: 832-5105

Netfang: aslaugalda@fludir.is

Til eldri borgara í Bláskógabyggð.
Sæl verið þið kæru félagar.
Ég vona að þið séuð öll við góða heilsu, hress og kát.
Ennþá er covid að sækja í sig veðrið.
Við í stjórn Félags eldri borgara í Biskupstungum ákváðum að fresta enn um sinn
reglulegum samverustundum okkar í Bergholti. Það eru komin upp smit í Reykholti
svo við teljum okkur ekki fært boða til fundar að svo komnu máli.
Aftur á móti ætlar Freydís að taka upp þráðinn í leikfiminni þar sem frá var horfið
síðast liðinn vetur. Tímarnir verða sem fyrr á þriðjudögum klukkan 16:00 frá og
með 13. október.
Það er nægjanlegt pláss í íþróttasalnum svo það ætti að vera auðvelt að halda góðri
fjarlægð. Freydís ætlar að láta hvern og einn hafa sína teygju svo það fari örugglega
ekkert smit á milli manna með þeim. Ekki verður hægt að fara í botsía því þar er ekki
hægt að komast hjá sameiginlegum snertiflötum. Pottarnir eru opnir og mönnum
frjálst að fara í þá, en gæta þarf að fjarlægðarmörkum þar, í búningsklefunum sem
og annars staðar.
Hver og einn mætir á sína eigin ábyrgð.
Við tökum stöðuna þegar líður tekur á október og vonandi getum við haldið
aðalfund og síðan byrjað okkar reglulegu samverustundir í nóvember. Þangað til
verðum við að vera þolinmóð og skynsöm.
Reynum að vera dugleg að tala við vini okkar og ættingja í síma, svo væri ekki
vitlaust að skrifa eitt og eitt sendibréf eins og gert var í eina tíð.
Hafið það sem allra best og verið þolinmóð, þessu linnir áður en við vitum af.
Kærar kveðjur,
Elín Siggeirsdóttir

Gerum það einfaldara að velja hollt
Í ár er holl næring þema í heilsueflandi samfélagi í Bláskógabyggð. Í sumar var lögð
áhersla á að vekja athygli á þeirri frábæru matarkistu sem við höfum í
uppsveitunum, þar sem við getum fengið úrvals hráefni með lágt kolefnisspor.
Meira um það undir Heilsueflandi samfélag á sveitir.is
Ísskápastríð: Nú sendum við ísskápa segla með ráðleggingum um hvernig megi
velja hollt, t.d. með að velja fituminni og hreinar mjólkurvörur, borða fisk tvisvar til
þrisvar í viku eða velja vörur með minna af viðbættum sykri. Þetta snýst ekki um
að gera stórar breytingar strax í dag, heldur breyta einu í senn.
Til að einfalda það fyrir okkur að velja hollara þegar við verslum þá má leita eftir
græna skráargatsmerkinu á matvörum. Skráargatið er opinbert merki sem setja
má á umbúðir matvara sem uppfylla ákveðin skilyrði varðandi samsetningu
næringarefna:

• Minni og hollari fita
• Minni sykur
• Minna salt
• Meira af trefjum og heilkorni

