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

20. árgangur 3. tbl. mars 2021

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

Í síðustu viku lét Kristján Kristjánsson af störfum á gámasvæði Bláskógabyggðar.
Við þökkum honum kærlega fyrir sín störf og óskum velfarnaðar í framtíðinni.
Ráðinn hefur verið nýr starfsmaður, Ralf Trylla sem tekur við störfum Kristjáns.
Við bjóðum hann hjartanlega velkominn.

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

Kristján Kristjánsson og Bjarni Daníelsson sviðsstjóri

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

Ralf Trylla, nýr starfsmaður gámasvæðanna

Oddvitapistill
Síðustu daga hefur mikil skjálftavirkni átt sér stað á Reykjanesi og er mikil óvissa
framundan hvað muni gerast amk þegar þessi pistill er skrifaður. Þegar
skjálftahrinan á Reykjanesinu fór að færast í aukana var Árnessýsla færð á hættustig
almannavarna. Þegar þessi pistill er skrifaður hefur gos ekki hafist, þótt ýmislegt
bendi til þess að svo verði. Þessi skjálftahrina og líkur á gosi sýna okkur að við
þurfum að bera virðingu fyrir náttúrunni. Það er margskonar vá sem við búum við,
jarðskjálftar, eldgos, flóð, aurskriður, snjóflóð og gróðureldar eru eitthvað sem við
verðum að hafa í huga og vera undir það búin að þurfa að glíma við náttúruöflin.
Almannavarnir hafa unnið gott starf og hafa nýtt alla sýna reynslu og búið til hinar
ýmsu aðgerðaráætlanir komi til þess að bregðast þurfi við ef náttúran lætur á sér
kræla. Þess má geta að Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjórinn okkar, er formaður
Almannavarnarnefndar Árnessýslu. Almannavarnir hafa þurft að funda ansi
reglulega vegna Covid-19 og svo nú uppá síðkastið vegna atburðanna á
Reykjanesinu. Hugur okkar allra er hjá fólkinu á Reykjanesi, ég held að við getum
ekki ímyndað okkur við hvaða aðstæður íbúar þess landsvæðis búa þessa dagana.
Vinna við stjórnunar- og verndaráætlun Geysissvæðisins er hafin en svæðið var
friðlýst 17. júní á síðasta ári. Fulltrúar frá Umhverfisstofnun og Bláskógabyggð vinna
að gerð stjórnunar- og verndaráætlunarinnar. Þessi hópur er búinn að funda og
leggja upp tíma- og verkáætlun en stefnt er að því að ferlinu ljúki í september. Á
heimasíðu Umhverfisstofnunar er hægt að skoða ýmis gögn er tengjast vinnunni.
Stjórnunar- og verndaráætlunin verður kynnt almenningi, sem getur gert
athugasemdir ef svo ber undir. Þá verður áætlunin send til margra umsagnaraðila
m.a. til hagsmunaaðila hér í sveit.
Undirbúningur stendur nú yfir að ýmsum verklegum framkvæmdum þessa árs. Í
fjárhagsáætlun sveitarfélagsins er gert ráð fyrir margvíslegum nýframkvæmdum og
viðhaldsverkefnum. Er þar bæði um að ræða viðhald á fasteignum sveitarfélagsins,
frágang skólalóða og leiksvæða, klæðningu gatna og göngustíga og ýmis verkefni
sem snúa að veitum sveitarfélagsins.
Á heimasíðu Héraðsskjalasafns Árnessýslu, www.myndsetur.is er að finna ýmsan
fróðleik sem gaman er að skoða. Þar er m.a að finna mikið myndasafn er tengist
mannlífi í sýslunni t.d. héðan úr sveitinni. Eins er líka að finna fundargerðabækur frá
hinum ýmsu félagasamtökum og gerðabækur sveitarfélaga. Ég hvet alla þá sem
áhuga hafa að fara á heimasíðu safnsins og kynna sér þann fróðleik sem þar er að
finna.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem þjónustufulltrúi
seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög í Árnessýslu, auk Ásahrepps í
Rangárvallasýslu standa að.
Aðalstarfsstöð þjónustufulltrúans
á Borg
í Grímsnesi.
Klippikorterfyrir
gámasvæði
Helstu verkefnin eru að vera í samskiptum við fasteignaeigendur varðandi
Klippikort fyrir árið 2021 eru tilbúin til afhendingar.
seyrulosun og miðlun upplýsinga.

Kortin verða afhent á gámasvæðum sveitarfélagsins á hefðbundum opnunartíma.

Sími: 832-5105
Sem fyrr þá eru kortin ætluð greiðendum sorpeyðingargjalds. Athugið – eitt kort er
Netfang: aslaugalda@fludir.is
fyrir hverja fasteign sem sorpeyðingargjald er lagt á, líka í þeim tilvikum þar sem

greiðendur sorpeyðingargjalds eru fleiri en einn. Viðtakandi kvittar fyrir móttöku
kortsins.

Heilsugæslustöðin Laugarási er opin frá kl. 8.00 – 15.00 alla virka daga.
Tímapantanir og bókun í símaviðtal er í síma 432 2770.
Blóðprufur eru tegnar mánudaga - fimmtudaga.

Styrkir til barna á tekjulægri heimilum
Félagsmálaráðuneytið hefur opnað fyrir umsóknir um sérstaka íþrótta- og
tómstundastyrki fyrir börn sem búa á tekjulægri heimilum. Til að kanna hvort

Athugið að bóka þarf tíma í blóðprufur og beiðni frá lækni þarf að liggja
fyrir.
Lyfjaendurnýjun er á heilsuvera.is
__________________________________________________
Kæru íbúar Bláskógarbyggðar ég hef opnað Fótaaðgerðastofu í Miðfell 2a
Hrunamannhrepp. Er með opið virka daga frá 8-16 eða eftir samkomulagi.
Tímapantanir í síma 8676580

heimilið falli undir viðmið þau sem gilda um styrkinn þarf að fara inn á
www.island.is. Ef viðkomandi fær svar um að réttur til styrks sé fyrir hendi þarf að
fylla út eyðublað sem finna má á heimasíðu Bláskógabyggðar og skila umsókn og
kvittunum fyrir útlögðum kostnaði vegna íþrótta- og tómstundastarfs til
sveitarfélagsins. Nánari upplýsingar eru á www.island.is og einnig má hafa samband
í síma 480 3000.

Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Adda Sigga löggildur fótaaðgerðafræðingur

_______________________________________________

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

Steinsögun

Velkomin í Skálholt
Hótel Skálholt

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

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

Gröfuþjónusta Auðuns
Yoga Reykholt

Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
Location:
Pool Reykholt, Gym Hall.
S:896 Swimming
0071
Email
: audunn62@gmail.com
Hours:
Tuesday
from 19: 30 to 20: 30; Thursday 18: 00 to 19: 00.
More details on Facebook group Yoga Reykholt.

_________________________________________________

Or phone nr 7870954.

Nudd og Heilsustofuna á Laugarvatni býður uppá;
Jákvæð sálfræði (therapy)
Markþjálfun
Heilsunudd, Meðgöngunudd, Svæðameðferð.
Auktu vellíðan þína og styrkleika, á þessum viðkvæmum tímum.
Hjartanlega velkomin.
Katrín Erla S. 862-4809

We have
started Yoga Classes from last summer for the community in
Trjásala
Blaskogabyggd. Each Yoga Class is ended with a deep meditation.
Er með stór
tréstyle
til sölu!
We practice
multi
Yoga.
1.5
-3.0
m
Hatha, Ashtanga and Yin Yoga. In one class we cover full body stretch.
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Remember, Yoga is a practice what can make you to feel a true connection between
yourGröfuþjónusta
body, mind and
soul. In the end of the meditation each of you have possibility to
Auðuns
talk about your body weaknesses, experience in the past and this way we can work
S:896on
0071
together
it.
Email: audunn62@gmail.com
Give a chance to your body, trust your mind and make Yoga a good habit. Namaste

_________________________________________________

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

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
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.

Kveðja til Félags eldri borgara í Biskupstungum.

Mars 2021

Sæl öll, kæru félagar.
Loksins, loksins, loksins getum við farið að hittast.
Það hefur verið slakað það mikið á sóttvarnarreglum og svo lítið smit í
gangi að við getum farið að koma saman.
#############################################################
#############
Boðað er til aðalfundar Félags eldri borgara í Biskupstungum í Bergholti,
miðvikudaginn 10. mars klukkan 14:00.
Dagskráin verður venjuleg aðalfundarstörf.
!!!Athugið að fundurinn er á miðvikudegi!!!
##################################################
Nánari dagskrá fundarins verður send í tölvupósti til þeirra félagsmanna sem
hann hafa, en aðrir fá fundarboð sent heim.
Hlakka til að sjá ykkur sem flest.
Kær kveðja,
Elín Siggeirsdóttir, formaður.
____________________________________________________________

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.

_________________________________________

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í apríl 2021. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir 1.
apríl 2021
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á

útibú Laugarási
s: 486-8655
OPIÐ
mánudaga - fimmtudaga
kl 10.00 - 16.00
Föstudaga
Kl 10.00 - 13.00
laugaras@lyfja.is

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

Verslum í heimabyggð!

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

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
Gjaldskrá
voru gefin út á sínum tíma,
annað
bindið
hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
fyrir gámasvæði
Bláskógabyggðar
Næring
og
50%
afsláttur
til heilsuþjálfa
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
Fyrir
rúmmetrasamfélag
af úrgangi
sem skilað er áað
gámasvæði
skal
greiða
þær
kr. hvern
Nú er5000
verkefnið
Heilsueflandi
í Bláskógabyggð
byrja á nýju
þema.
5.500
kr.
Greiðendur
sorpeyðingargjalds
fá
klippikort
sem
myndar
á
Nánari
upplýsingar
er hægtogaðnúfátekur
á skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða í inneign
Fyrsta árið
var það hreyfing
við næring.
Við skorum á félagasamtök
og

.

gámasvæðum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá sorphirðu í Bláskógabyggð fyrir

síma
heilsuþjálfa
480-3000.
hafaUm
samband
og komaog
með
hugmyndir
að verkefnum.fer samkvæmt
áriðað
2020.
flokka úrgangs
gjaldskyldu
á gámasvæðum

.

eftirfarandi
Sveitarstjórnin
hefurtöflu:
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

Verslum í heimabyggð!

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
.

Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

.

.

