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

19. árgangur 12. tbl. desember 2020.

Opnunartími skrifstofu
Bláskógabyggðar um
hátíðarnar:

Kjölur







___________________________________
 ___________________________________
19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir

20/10-21/10:og
Námskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð
aðstaða
Ágætu
íbúar
og
gestir
Bláskógabyggðar
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
jól og
og gott
gott nýtt
nýtt ár.
ár.
Gleðileg
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
stöðum íí
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
sveitarfélaginu.
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
Í Laugarási
Laugarási
við
Höfðaveginn
kl. 20:30.
20:30.
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í
Höfðaveginn
kl.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
Í Reykholti
Reykholti
við í20:30
Vegholt
20:30
og flugeldasýningu
Í
kl.
ogkl.
flugeldasýningu
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson

23. desember
24. desember
25. desember
26. desember
27. desember
28. desember
29. desember
30. desember
31. desember
Gleðileg jól

Áningastaðir

kl.Laugarvatni
21:00. Kammerkór
Á
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
Á
Laugarvatni
er
Björgunarsveitin
Ingunn
með
brennu
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
og flugeldasýninguHestagerði
á malarvellinum
við
sundlaugina
kl. 21:30
og heysala
Vatnssalerni

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

Jólakveðja
Óskum íbúum Bláskógabyggðar
og öllum viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla.
Með ósk um gott og farsælt nýtt ár.
Þökkum liðið ár.
Sveitarstjórn og starfsfólk
Bláskógabyggðar.

LOKAÐ
LOKAÐ
LOKAÐ
LOKAÐ
LOKAÐ
8.30 - 16.00
8.30 - 16.00
8.30 - 16.00
LOKAÐ

Oddvitapistill
Á þessum árstíma er allra veðra von og getur færð spillst með stuttum fyrirvara.
Bláskógabyggð sinnir snjómokstri og hálkuvörnum í okkar þéttbýlisstöðum og
eru verktakar sem sjá um þá vinnu. Vegagerðin sér um vetrarþjónustu á öllum
þjóðvegum eins og td. Biskupstungnabraut, Skálholtsvegi, Þingvallavegi og
Laugarvatnsvegi. Héraðsvegir og tengivegir eru þjónustaðir af Vegagerðinni og
sveitarfélaginu, þá borgar Vegagerðin helming kostnaðar á móti sveitarfélaginu
allt að þrisvar í viku, þessi þjónusta er kölluð helmingamokstur, nokkrar
heimreiðar falla einnig undir þá skilgreiningu Vegagerðarinnar en þær eru ekki
margar. Aðrar heimreiðar eru þjónustaðar alfarið af sveitarfélaginu. Haustið
2018 samþykkti sveitarstjórn að moka heim að öllum bæjum þar sem föst
búseta er og íbúar eru með skráð lögheimili. Sveitarstjórn hefur samþykkt
viðmiðunarreglur um snjómokstur í dreifbýli og er hægt að sjá þær á
heimasíðunni. Umsjón með snjómokstri og hálkuvörnum fyrir hönd
sveitarfélagsins hefur Bjarni Daníel Daníelssson, sviðsstjóri framkvæmda- og
veitusviðs.

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem 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
__________________________________________________________

__________________________________________________________

Vinna við ljósleiðaraverkefnið er á lokametrunum, verktakinn er að keppast við
að klára þá áfanga,sem eftir er að tengja. Á allra næstu dögum munu margir
áfangar klárast og þá ættu íbúar að getað tengst í beinu framhaldi. Á heimasíðu
Bláskógaljóss, www.blaskogaljos.net, eru upplýsingar um stöðu verksins og
þeirra áfanga, sem eftir er að tengja. Verkið hefur aðeins dregist á langinn undir
það síðasta m.a. vegna bilana á sérhæfðum búnaði verktakans en allt kapp er
lagt á að klára verkefnið sem allra fyrst.
Eitt stærsta verkefni sveitarstjórnar í desember er að klára fjárhagsáætlun 2021
og þriggja ára áætlun. Sveitarstjórn er búinn að taka fyrri umræðu um
fjárhagsáætlun en seinni umræðan fer fram á fundi sveitarstjórnar 10 des nk.
Ljóst er að tekjur sveitarfélagsins munu ekki aukast með sama hætti og verið
hefur síðustu ár, jafnvel dragast saman. Miklir óvissutímar eru framundar hvað
tekjurnar varðar, það eru ytri aðstæður, sem hafa mikið um það að segja. Allt
stefnir í að rekstur sveitarfélagsins verði í járnum á árinu 2021. Í næsta pistli
mun ég geta sagt meira frá helstu lykiltölum í fjárhagsáætluninni eftir að
sveitarstjórn er búin að samþykkja hana.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í janúar 2021. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir
1. janúar 2021.
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

Nú er aðventan gengin í garð og jólin á næsta leyti. Ólíklegt er að við getum
haldið jólin eins og við erum vön vegna Covid, við getum ekki kallað saman alla
stórfjölskylduna í jólaboð eða hitt mismunandi vinahópa yfir jólaglöggi en við
getum átt notalega jólahátíð með okkar allra nánustu. Nú í upphafi desember
eru börnin orðin full eftirvæntingar og geta varla beðið eftir sjálfum jólunum,
þar sér maður hinn sanna jólaanda. Gaman er að sjá hvað margir skreyttu hús
sín og garða snemma þetta árið, allt þetta lífgar upp á lífið og tilveruna á
þessum skrýtnu tímum.

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

Árið 2020 hefur tekið verulega í og verið erfitt fyrir mjög marga, en það er senn
á enda, og ég hef fulla trú á því að árið 2021 verði okkur gott og gjöfult. Ég vil
að lokum óska ykkur öllum gleðilegra jóla og forsældar á nýju ári með þökk
fyrir árið sem er að líða.
Með góðri jólakveðju,
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
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gámasvæðum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá sorphirðu í Bláskógabyggð fyrir
Næring
50% afsláttur
til heilsuþjálfa
tíma. árið 2020. Um
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og gjaldskyldu
á gámasvæðum fer samkvæmt
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Nú er5000
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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

OPIÐ
mánudaga - fimmtudaga
kl 10.00 - 16.00
Föstudaga
Kl 10.00 - 13.00
laugaras@lyfja.is

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
.

Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

.

Verslum í heimabyggð!
.

Gröfuþjónusta
Auðuns
Til eldri
borgara í Biskupstungum.
mér
ýmis
verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Sæl Tek
veriðaðþið
kæru
félagar.
Bláskógabyggð.
S:896hitti
0071
Vonandi
ég á ykkur við góða heilsu og gleði í hjarta í upphafi aðventunnar.
Email
:
audunn62@gmail.com
Því miður eru litlar líkur á að við getum hist desember. Einhvers staðar var slakað of
mikið á svo árans veiran blossaði upp að nýju. Nú er bara að bíða af sér þessa bylgju og
treysta því að_________________________________________________
við fáum bóluefni til að koma okkur út úr þessu ástandi.
Vonandi eigið þið öll góða aðventu og gleðileg jól og áramót.
Stefnum
að því að geta gert okkur glaðan dag á þorranum.
Trjásala

NLP- Markþjálfun - dáleiðsla - sjálfstyrking
Nú er opið aftur í heilsumeðferðir á Heilsustofuna á Laugarvatni.
Jákvæð sálfræði therapy, Markþjálfun, Heilnudd, Svæðameðferð.
Auktu vellíðan þína á þessum viðkvæmum tímum.
Hjartanlega velkomin. s. 862-4809 Kv Katrín

Mínar
kveðjur.
Er allra
með bestu
stór tré
til sölu!
Góðar
stundir.
1.5 -3.0 m
Elín Sitkagreni,
Siggeirsdóttir,
formaður
Stafafura,
Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.

_______________________________________________________________
Gröfuþjónusta Auðuns
S:896viðskiptavinum
0071
Óskum
okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á
Email: ári.
audunn62@gmail.com
komandi
Þökkum viðskiptin á árinu.

_________________________________________________

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 - 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

Frá Reiðhöllinni á Flúðum
Stefnt er að því að halda Uppsveitadeildina í vetur ef allt gengur vel og
ekki verða takmarkanir í gangi.
Dagsetningarnar verða:
19. febrúar fjórgangur
26. mars fimmgangur
16. apríl tölt og skeið
Skráning hefst 1. desember og líkur 31. desember. Ekki verður
tekið við skráningum fyrir 1. desember.
Skráning sendist á uppsveitadeild@gmail.com
Einstaklingur ber ábyrgð á skráningu sinni.
Aldurstakmark keppenda miðast við ungmennaflokk eins og hann
er skilgreindur í lögum LH eða 18 ára.
Deildin er opin og eru 35 sæti í boði.
Með kveðju
Framkvæmdanefndin
_______________________________________________

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 liðnu ári.

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.

Steinsögun
Tek að mér steinsögun í uppsveitum Árnessýslu, get sagað allt að 27 cm.
Verð og aðrar upplýsingar veitir Kristján Valur í síma: 8657158

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

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

Bókasafn Bláskógabyggðar
Bláskógaskóla Reykholti
Opnunartímar
Opið er fyrir almenning á þriðjudögum kl. 17-19
Fyrir börn og starfsmenn skólans er aðgengi að safninu einnig á
skólatíma.
Bókasafnið heldur úti útibúi í Íþróttamiðstöðinni í Reykholti og
þar sem hægt er að taka að láni úrval bóka, leggja inn pantanir
og skila af sér lesefni.

___________________________________________________
Athugið að vegna nýjustu viðbragða almannavarna við Covid 30. október
2020 þá hefur verið ákveðið að takmarka öll samskipti almennings að
bókasafninu við opnunartímann á þriðjudögum kl. 17-19.
Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

Aflestur af hitaveitumælum
Vegna þessa að ekki hefur verið hægt að lesa af eldri hitaveitumælum , viljum við
biðja þá sem eru með eldri hitaveitumæla að senda mynd af mælunum á
netfangið blaskogaveita@blaskogabyggd.is eða hringja inn stöðuna í síma
4803000 . Þeir sem eru með nýju mælana þurfa ekki að senda inn aflestur þar
sem það hefur verið lesið af rafrænt.

Næring 8925532
Í vetur höldum við áfram með næringu sem þema í Heilsueflandi samfélagi. Þennan
mánuðinn leggjum við áherslu á heilkorn, enda hefur það ýmis jákvæð áhrif á heilsu
okkar.
Heilkorn er mikilvægur hluti af hollu mataræði enda góð uppspretta B-vítamína, Evítamíns, magnesíums og trefja sem eru nauðsynlegar fyrir heilbrigða meltingu. Neysla
heilkornavara tengist minni líkum á sykursýki af tegund 2, hjarta- og æðasjúkdómum og
þyngdaraukningu. Þá tengist neysla á trefjaríkum mat úr jurtaríkinu minni líkum á
krabbameini í ristli.
Hvernig má auka :
• Velja brauð eða aðrar matvörur úr heilkorni að minnsta kosti tvisvar á dag.
• Nota heilkorn í bakstur og grauta, t.d. rúg, bygg, heilhveiti, grófmalað spelt eða hafra.
• Nota bygg, hýðishrísgrjón og heilkornapasta sem meðlæti í stað fínunninna vara.
• Velja kornvörur sem eru merktar með Skráargatinu.
______________________________________________________
Spáð í bollan
Á þessum skrítnu tímum er mikilvægt að huga vel að heilsu sinni og skorum við á fólk að
vera meðvitað um hvað það setur í heilsubollan sinn (líkama okkar). Líkami okkar er eins
og bolli sem við fyllum á og vonum að við holdum góðri heilsu. Það gæti verið einhverjar
sprungur, misstórar, þar sem er leki sem hefur áhrif á okkar heilsu. Þessar sprungur geta
verið vegna álags, andleg eða líkamleg, sem
hefur neikvæð áhrif á heilsu okkar.
Þess vegna er mikilvægt að vera meðvituð um
hvað við setjum í heilsubollan okkar og minnka
það sem hefur neikvæð áhrif á heilsu okkar.
Hvað fer í heilsubollann þinn?
_____________________________________________________________________
Látum það ganga!
Það er gott fyrir líkama og sál að fara út að ganga. Ekki bara fyrir líkamann heldur líka fyrir
okkar andlegu líðan. Okkur líður betur og við fáum meiri orku og lífsgæði aukast. Ef
gengið er í náttúrulegu umhverfi þá sýna rannsóknir að það hefur betri áhrif á líkama og
sál heldur en að ganga á malbiki eða á göngubretti. Hugum að sóttvörnum en bjóðum
öðrum með í göngutúr, hvort sem er vini, maka eða fjölskyldumeðlimum, t.d gæti
hundurinn eða kötturinn veið mjög ánægður með stuttan göngutúr.
Skorum líka á aðra að gera hið sama og þannig höfum við jákvæð áhrif áhrif á samfélagið í
kringum okkur.

Látum það ganga! 

Í Heilsueflandi samfélagi í Bláskógabyggð höldum við áfram með þema: Næring, og
þennan mánuðinn er það fiskur.
Regluleg neysla á feitum fiski getur dregið úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum.
Bæði feitur fiskur og magur hefur jákvæð áhrif á heilsuna en næringarinnihaldið er
ólíkt og þess vegna skiptir máli að borða hvort tveggja. Ráðlagt er að borða fisk
tvisvar til þrisvar sinnum í viku sem aðalrétt. Algengur skammtur af fiski er um 150 g.
Æskilegt er að ein af fiskmáltíðunum sé feitur fiskur, t.d. lax, bleikja, lúða eða makríll.

