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Ritstjórn Laugdælings
Ritstjóri: Ingibjörg Jónsdóttir
Kolka
Aðrir í ritnefnd:
Sigurveig Mjöll Tómasdóttir
og Signý Eva Auðunsdóttir
Umbrot: GSæm
Ljósmyndarar: Kristrún
Sigurfinnsdóttir o.fl.
Vefsíða:
http://www.hsk.is/umfl/

Leiðari:

Vor í lofti
Vorið er komið í Laugardalinn.
Fuglarnir bjástra við sitt, skólakrakkarnir orðnir stressaðir fyrir
prófin, fíflar og páskaliljur springa
út, ómurinn af leikjum barnanna
hljómar fram á kvöld og sólin er
sterkari en venjulega þegar hún
endurkastast frá snjósköflunum.
Hjá Ungmennafélagi Laugdæla
er einnig vor. Körfuboltastrákarnir
komust upp í fyrstu deild eftir
hetjulega baráttu. Skáklífið hefur
aldrei verið líflegra, félagið, einstaklingar og grunnskólinn hafa
staðið fyrir veglegum námskeiðum og skákmótum og kynslóðir
skákfólks vaxa upp og dafna. Ótal
aðrir vaxtarsprotar eru í íþróttaog félagslífinu og við skulum
sameinast um að hlúa að þeim
núna á 100 ára afmæli félagsins
en ekki síður þegar félagið verður
101 eða 102 því núna leggjum við
grunninn að næstu 100 árum. Í
sameiningu getum við áorkað
miklu.
Ingibjörg Jónsdóttir Kolka

Boð í 100 ára afmælisveislu Umf. Laugdæla
Kæru félagsmenn UMFL, íbúar á félagssvæðinu og
aðrir velunnarar!
Hinn 5. mars 1908 stofnuðu ungir, sprækir íþróttaáhugamenn í Laugardal Ungmennafélag Laugdæla.
Það hefur starfað samfleytt síðan og er því orðið
aldargamalt. Í tilefni þess hefur verið ákveðið að halda
upp á afmælið allt árið og verða allir atburðir á vegum
félagsins á árinu tileinkaðir aldarafmælinu. Þó hefur
einn dagur verið tekinn frá sem sérstakur veisludagur.
Það er föstudagurinn 25. apríl n.k., dagurinn eftir
sumardaginn fyrsta.
Dagurinn hefst með barnaafmæli kl. 16-18 í íþróttahúsi KHÍ á Laugarvatni þar sem börn leika sér, leysa
þrautir, koma fram og sýna hvers kyns íþróttir sem
stundaðar eru á vegum félagsins og þiggja síðan
afmælisveitingar og afmælisviðurkenningu. Öll börn
eru velkomin í þetta afmæli með foreldrum sínum,
ömmum og öfum og öðrum fjölskyldumeðlimum.
Um kvöldið verður afmælisveisla fullorðinna
félagsmanna (18 ára og eldri). Þá koma þeir saman
ásamt öðrum gestum til að þiggja veitingar og hylla
félagið á þessum tímamótum. Veislan hefst kl. 20:00.
Veislustjóri er Samúel Örn Erlingsson (samuerli@
khi.is) en hátíðarræðu flytur Kári Jónsson formaður
UMFL. Félagar í UMFL rifja upp gamlar skemmtisögur
úr starfinu og fulltrúar ýmissa velunnara félagsins fá
tækifæri til að afhenda gjafir og ávarpa um leið
veislugesti. Vegna veitinganna er nauðsynlegt að þeir
sem ætla að koma láti vita af því í síma 486-1113
(Valgerður) eða á netfang gudasgei@khi.is (Guðrún), í
síðasta lagi 23. apríl.
Að afmælisveislu lokinni, eða um kl. 22, verður
gömludansaball til 23:30 en þar verður einnig boðið
upp á dálitla kennslu í gömludönsunum fyrir þá sem
það þurfa.
Þér er hér með boðið að taka þátt í þessum
veisluhöldum sem eru að sjálfsögðu ókeypis.
Afmælisnefnd og skemmtinefnd UMFL
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Mynd: IJK

Aldarlofgjörð um
Ungmennafélag
Laugdæla
(Lag: Ísland er land þitt, eftir Magnús Þór
Sigmundsson,
texti eftir Halldór Pál Halldórsson)

UMF Laugdæla er hér með sanni
UMF Laugdæla besta til er
UMF Laugdæla í hverjum manni
UMF Laugdæla - framsækinn her.
UMF Laugdæla gefur og gleður
UMF Laugdæla gæfu og þor
UMF Laugdæla – nærir og seður
UMF Laugdæla – eilífðar vor.

Afmælistilboð á
flaggstöngum
og fánum
Í tilefni 100 ára afmælis UMFL
er félagsmönnum og öðrum
sem hafa áhuga boðið upp á
sérstakt afmælistilboð á
6 metra fánastöng með
festingum á kr. 35.000.
Íslenskur fáni og félagsfáni
UMFL fylgja í kaupbæti.
Jafnframt verður boðið upp á
uppsetningu fánastangar á
vegum félagsins á sérstöku
tilboðsverði. Þeim sem eiga
fánastangir býðst að kaupa
félagsfánann sérstaklega á
afmælistilboði. Nokkrir fánar
og flaggstangir eru enn eftir.
Hafið samband við Kára í
kari@khi.is eða 824-1260.

Ungmennafélag – hvort nótt er sem dagur
Ungmennafélag í eitthundrað ár
Ungmennafélagsins lofgjörðarbragur
Í ungmennafélagi – blóð, sviti, tár.
Ungmennafélagið – aldrei ég gleymi
Ungmennafélagið dalnum hér í
Ungmennafélagið alltaf mig dreymi
Ungmennafélag í sveit og í bý.
Íslandi allt er hin laugdælska tunga
Íslandi allt er hér ætíð vort tal.
Á Íslandi allt ölum krakkana unga
Íslandi allt er í nesti og mal.
Íslandi allt hér nú allsstaðar hljómar
Íslandi allt inn í fjárhús og fjós
Íslandi allt – um dalinn nú ómar
Íslandi allt er hér himnanna ljós.

Þessi lofgjörð var sungin á þorrablóti Laugdæla 9.
febrúar síðastliðinn og var hluti af skemmtiatriði
þorrablótsnefndarinnar. Textinn sló í gegn á
þorrablótinu og brast allur salurinn í fjöldasöng í
lokin og söng hann af hjartans lyst. Halldór Páll
Halldórsson orti braginn og hefur þegar afhent
félaginu hann til eignar og varðveislu, ásamt
gítargripum.
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Stærsta þorrablót UMFL frá upphafi
Laugardaginn 9. febrúar sl. hélt UMFL sitt árlega þorrablót í íþróttahúsi
KHÍ á Laugarvatni en í þetta sinn var stefnt á sérlega glæsilegt blót í tilefni
100 ára afmælis félagsins. Húsið var opnað kl. 19. Tekið var á móti gestum
með hákarli á pinnum og brennivíni í staupum, auk óáfengs mysudrykkjar.
Klukkan 20 var samkoman sett. Kári Jónsson formaður stýrði afmælisblótinu. Magnús Níelsson kom frá Borgarnesi með kræsingar sem settar voru
á þrjú hlaðborð og brögðuðust sérlega vel. Rúmlega 400 manns sátu borðhaldið.
Þegar allir voru mettir hófst skemmtidagskráin. Þorrablótsnefndina skipuðu
Gróa, Guðný og Kristinn á Ketilvöllum, Bjarni Daníel í Miðdal og
Laugvetningarnir Hallbera og Smári, Halldór Páll og Valgerður, Sævar Þór,
Snorri Elís, Karen, Birta og Þorsteinn Darri og Örn Ólafs. Rúnar Gunnarsson
á Reykjum var sem fyrr sérlegur tæknimálastjóri. Starfaði nefndin jafnt og
þétt frá því í nóvember. Skemmtiatriðin voru vönduð og skemmtileg og margt
góðra skota. Sannaðist þarna eins og svo oft áður að ekki þarf að leita langt
yfir skammt til að finna góða skemmtikrafta. Til að stýra þorrablótsnefnd á
næsta ári voru tilnefnd Gunnhildur og Sigurbjörn Árni, Sólveig og Sighvatur,
Íris og Ólafur, öll frá Laugarvatni.
Að loknum mat og skemmtidagskrá bættist enn við gestafjöldann sem
varð þá upp undir 500 manns, að því er bestu menn töldu. Hljómsveitin
Leynibandið úr Laugardal lék fyrir dansi frá kl. 23 - 3 og hélt glimrandi
stemningu í salnum.
Laugardaginn 8. febrúar 2009 verður sennilega næsta þorrablót en þá eru
liðin 50 ár frá því fyrst var haldið þorrablót í Laugardal.
Kristrún Sigurfinnsdóttir

Myndir: KS
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Úr íþróttastarfi barnanna

Myndir: KS

Allt múrverk úti sem inni, flísalagnir, flotgólf. Steypum
plötur og vélslípum. Útvegum allt efni.
Jói Gunni Laugardalshólum s. 894-8081
Jón Þórðar Borgarnesi s. 892-7734
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Afmælisdagskrá
UMFL vegna 100 ára
afmælis
•
•
•

•
•

•
•

Afmælisþorrablót UMFL var haldið 9. febrúar sl. Þetta var glæsilegasta og
fjölmennasta þorrablót í sögu félagsins en þar mættu tæplega 500 manns.
Afmælisaðalfundur félagsins var haldinn á 100 ára afmælisdeginum, 5. mars
2008.
Afmælisveisludagur verður 25. apríl 2008.
• Hann hefst með barnaafmæli þar sem börn leika sér og leysa þrautir og
koma fram og sýna hvers kyns íþróttir sem stundaðar eru á vegum
félagsins, þiggja afmælisveitingar og afmælisviðurkenningu. Íþróttahúsið,
kl. 16-18.
• Um kvöldið verður afmælisveisla fullorðinna félagsmanna. Þá koma þeir
saman ásamt öðrum gestum til að þiggja veitingar og hylla félagið á
þessum tímamótum. Matsalur ML, kl. 20-22.
• Að afmælisveislu lokinni verður harmonikkuball en þar verður einnig boðið
upp á kennslu í gömlu dönsunum fyrir þá sem það þurfa. Danssalur ML,
kl. 22-24.
Í lok maí verða formaður afmælisnefndar og nokkrir félagar UMFL á ferð um
Íslendingaslóðir í Vesturheimi. Vonandi geta þeir hitt gamla og unga
ungmennafélaga og afhent þeim fána félagsins og hugheilar kveðjur.
Sunnudaginn 15. júní 2008 verða eftirtaldir íþróttaviðburðir á dagskrá:
• Afmælisgullspretturinn þar sem hlaupið verður í kringum Laugarvatn.
Bestu hlauparar landsins hafa tekið þátt í gullsprettinum undanfarin ár og
á því verður engin breyting nú.
• Auk þess er hugmyndin að vera með aukakeppnisgrein sem tengist
vatninu. Ekkert verður upplýst um hana fyrr en síðar.
Hátíðarhöldin á Laugarvatni verða á sínum stað 17. júní.
Helgin 28. – 29. júní verður afmælishelgi félagsins.
• Laugardaginn 28. júní verður Afmælis-Bláskógaskokk þar sem hlaupið er
frá Gjábakka til Laugarvatns. Frægustu hlauparar landsins fjölmenna þar,
ásamt fræknum Laugdælum. Kl. 11:00-13:00.
• Eftir hádegi verður bráðfjörugt áskorendamót á Laugarvatni í íþróttum þar
sem þekktir íþróttamenn félagsins skora á landsþekkta afreksmenn að etja
kappi við sig, auk fleiri íþróttaviðburða. Kl. 14:00-16:00.
• Síðdegis verður afhjúpað skilti við Laugardalshelli í minningu tveggja
forgöngumanna félagsins sem bjuggu í Laugardalshelli, þeirra Indriða
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•
•

•

Guðmundssonar, eins af stofnendum félagsins, og Jóns Þorvarðarsonar
sem sat í einni af fyrstu stjórnum félagsins. Stutt dagskrá verður við hellinn
kl. 16:30-17:30.
• Laugardaginn og sunnudaginn 28.-29. júní verður síðan haldin
menningarhátíð í íþróttahúsinu á Laugarvatni. Á hátíðinni á sunnudeginum
verður reynt að tvinna saman í máli og myndum sögu UMFL,
íþróttaskólanna sem hér hafa starfað og annarrar íþróttakennslu á
svæðinu. Auk þess verða ýmis skemmtiatriði og menningaratriði á
dagskránni.
Helgina 23.-24. ágúst verður þriggja félaga afmælismót í frjálsíþróttum
utanhúss þar sem ungmennafélögin í Biskupstungum og Grímsnesi sækja
okkur heim en þau eiga einnig 100 ára afmæli um þessar mundir.
Í októberlok kemur út vegleg afmælishátíðarútgáfa af Laugdælingi, litprentuð
og gefin út í auknu upplagi. Þar verður sagan rifjuð upp og sagt frá ýmsum
þáttum í sögu félagsins, auk þess sem birtar verða myndir og frásagnir af
afmælisatburðum ársins.
Í afmælisnefnd sitja: Guðmundur Sæmundsson, Kjartan Lárusson, Guðmundur
Rafnar Valtýsson og Kári Jónsson frá stjórn félagsins.

Tölvuþjónusta og bókaútgáfa

BláSkógar ehf
Guðmundur Sæmundsson og Ingibjörg Jónsdóttir Kolka,
Laugarvatni

Við óskum UMFL innilega til hamingju með
100 ára afmælið!
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NÝ GULLÖLD Í ÍÞRÓTTUM Á LAUGARVATNI

Skákvorið í Laugardalnum
Dagana 28. - 29. mars var haldið skáknámskeið í
Menntaskólanum að Laugarvatni á vegum skákfélags UMF
Laugdæla. Helgi Ólafsson stórmeistari og Guðfríður Lilja
Grétarsdóttir forseti Skáksambands Íslands voru hér báða
dagana við þjálfun yngri sem eldri Laugdælinga. Alls tóku 16
grunnskólanemar, 3 menntaskólanemar og 4 fullorðnir þátt í
námskeiðinu.
Þau Guðfríður Lilja og Helgi hófu leikinn með fjöltefli þar
sem þau skiptu með sér að leika annan hvern leik, sem er
auðvitað erfiðara en hefðbundið fyrirkomulag. Og þá gerðist
hið óvænta – einn grunnskólaneminn, Raffy Sancho Ybanez,
vann sína skák.
Guðfríður Lilja tók síðan að sér að sinna yngsta hópnum
og sýndi frábæra hæfileika við að auka þeim áhuga, tefldi við
þau fjöltefli, kenndi þeim að máta og fjölmargt fleira. Það var
gaman að sjá hversu spennt og full áhuga þau komu seinni
daginn. Krakkarnir tóku einnig mót undir stjórn Lilju og
sigurvegari varð Katrín Ísbjörg Aradóttir.
Helgi tók einkum að sér eldri hópinn, fór yfir lærdómsríkar
skákir og notaði þær til að sýna ýmis dæmi um hvað
skákmenn þurfa að hafa í huga til að ná árangri. Helgi er
magnaður skákskýrandi og kennari eins og alþjóð veit og
forréttindi að fá að njóta leiðsagnar hans um stund. Hópurinn
tók síðan hraðskákmót sem Emil Sigurðarson vann. Að
lokum tefldi Helgi klukkufjöltefli við þá elstu og sýndi enga
miskunn!
Námskeiðinu hjá grunnskólakrökkunum luku þau
Guðfríður Lilja og Helgi síðan með afhendingu viðurkenninga
og verðlauna. Allir fóru ánægðir heim - skákbók og
reynslunni ríkari. Guðfríður Lilja á sérstakar þakkir skildar
fyrir að bjóða skákklúbbum úti á landi þjónustu
Skáksambandsins með svo rausnarlegum hætti.
Laugardaginn 29. mars var haldið hið góðkunna
Pósthúsmót. Hilmar Jón Bragason stjórnaði því sem fyrr og
gestgjafar voru heiðurshjónin Jóna og Gunnar í Dalseli.
Tefldar voru hraðskákir, keppendur voru átján talsins –
heimamenn, brottfluttir og gestir úr nágrannabyggðum. Efstir
og jafnir að vinningum urðu Ingimundur Sigurmundsson, Páll
Leó Jónsson og Helgi Hauksson með 14,5 vinninga af 17
mögulegum. Ingimundur sigraði á stigum, Páll varð annar og
Helgi þriðji. Létt var yfir mönnum sem jafnan á móti þessu.
Sigurjón Mýrdal formaður skákfélags UMFL
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Körfuboltalið karla
komið í 1. deild!
Í byrjun var liðið bara strákar með litla reynslu, sumir meiri en aðrir en allir miklir
áhugamenn um körfubolta. Eftir nokkur stór töp kom í ljós að saman mynduðu þeir
gífurlega hæfileikaríkt lið en sem einstaklingar voru þeir töluvert óöruggir. Í janúar
síðastliðinn varð breyting á meðal leikmanna, þeir urðu lið og ekki bara lið heldur
stórkostlegt lið þegar þeir náðu vel saman og vil ég ganga svo langt að segja að nú undir
lokin hafi þetta verið besta liðið í 2. deild karla á Íslandi.
Fyrir áramót gekk velgengni þeirra í sveiflum og unnu þeir smátt og töpuðu stórt. Þetta
hvatti þá til dáða og lögðu allir liðsmenn sig mikið fram á hverri æfingu til þess að bæta sig
og þar með auka styrk liðsins. Eftir áramót og nánast mánaðarfjarveru fengu þeir rassskell í
leik á yfirnáttúrulegan mælikvarða sem hvatti þá enn frekar. Þegar tímabilinu lauk sátu þeir
á fimm sigrum í röð, öllum stórum meira og minna, og voru í efsta sæti í sínum riðli. Bættu
þeir síðan við sjötta sigrinum í röð þegar þeir lögðu ÍA að velli og tryggðu sér sæti í 1. deild
á næsta tímabili. Laugdælir voru að lokum sigraðir í úrslitaleik deildarinnar gegn
Hrunamönnum. Bæði liðin komust samt upp í 1. deild og eiga það einnig sameiginlegt að
komast bæði upp á 100 ára afmæli félaga sinna. Mikil tilhlökkun er fyrir næsta tímabili og
vonast félagið til þess að stuðningur heimamanna verði jafn öflugur og hann hefur verið í
undanförnum leikjum.
Að lokum þakkar liðið fyrir stuðninginn í vetur því hann hefur fleytt okkur mjög langt
áfram.
Aron Kárason, formaður boltanefndar

Raffy vann bronsið í eldri flokki
Emil er Suðurlandsmeistari í yngri
flokki
Miðvikudaginn 2. apríl var haldið skákmót í Grunnskólanum.
Nemendum var skipt niður í yngri og eldri flokk eftir reglum
Skáksambands Íslands. Sex nemendur skráðu sig til leiks í eldri
flokki og tólf nemendur í þeim yngri. Úrslitin urðu þau að Emil
Sigurðarson bar sigur úr býtum í yngri flokki, í öðru sæti varð Íris Kristjana
Stefánsdóttir og í þriðja sæti Óskar Már Óskarsson. Í eldri flokki sigraði Raffy Sancho Ybanez, í öðru
sæti varð Magnús Bjarki Snæbjörnsson og í því þriðja Anton Kári Kárason.
Fyrsta og annað sætið í hvorum flokki gaf rétt til að taka þátt í Sýslumóti Árnessýslu. Við sendum
þrjá keppendur í yngri flokki og tvo í eldri flokki og þeir stóðu sig allir með mikilli prýði. Emil sigraði í
yngri flokknum og Íris lenti í þriðja sæti. Í eldri flokki sigraði Raffy og Magnús lenti í þriðja sæti.
Með góðri frammistöðu sinni náðu Emil og Raffy því að tryggja sér þátttökurétt á Suðurlandsmótinu
sem haldið var 12. apríl í Vík. Þar vann Raffy bronsið í sínum flokki en Emil varð Suðurlandsmeistari í
sínum flokki og fer á landsmótið í skólaskák innan skamms en það verður haldið í Bolungarvík.
Þorsteinn Darri Sigurgeirsson
(Myndir: Páll M. Skúlason)
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Stóra upplestrarkeppnin

Sigurvegari frá Laugarvatni
Stóra upplestrarkeppnin í Uppsveitum og Flóa fór fram fyrir skömmu. Fyrst var
undankeppni í Grunnskóla Bláskógabyggðar á Laugarvatni og í Reykholti og voru
tveir valdir til að halda áfram. Aðalkeppnin var haldin í Aratungu 10. apríl síðastliðinn
og tóku fimm grunnskólar þátt í henni, Flóaskóli, Flúðaskóli, Þjórsárskóli, Ljósaborg
og Grunnskóli Bláskógabyggðar og voru tveir keppendur frá hverjum skóla. Grunnskóli Bláskógabyggðar bar veg og vanda af keppninni þetta árið og skipulagði
veglega dagskrá. Keppendurnir komu þrisvar fram hver og lásu upp úr sögu eftir
Nonna, ljóð eftir Stein Steinarr og eitt ljóð sem þeir völdu sjálfir. Auk þess voru
tónlistaratriði og rithöfundurinn Gerður Kristný ávarpaði krakkana.
Laugvetningurinn Katrín Ísbjörg Aradóttir, 13 ára, komst áfram í undankeppninni
og sigraði í lokakeppninni. Hún vakti athygli fyrir góða túlkun á textunum sem hún las
upp, sérstaklega ljóðunum, og í lokakeppninni tók hún þá áhættu að hafa einfaldar
handahreyfingar með einu ljóðanna. Slíkt er vandmeðfarið og getur hæglega dregið
athyglina frá textanum en skemmst er frá því að segja að Katrín sigraði algjörlega
salinn með þessari túlkun sinni. Stúlkan er því áræðin en jafnframt mjög vandvirk og
hæfileikarík.
Ég spurði Katrínu aðeins um hennar hagi en hún segist vera hálfur Siglfirðingur og
hálfur Garðbæingur. Hún var áður í Engidalsskóla í Hafnarfirði en flutti á Laugarvatn
fyrir tveimur árum, ásamt Guðrúnu Ásgeirsdóttur móður sinni og Viktoríu, yngri systur
sinni. Helstu áhugamál hennar eru hestar, ferðalög, bakstur, lestur góðra bóka og að
vera með vinum sínum.
Katrín segir mömmu sína hafa hvatt sig áfram að æfa og sagt sér að lesa aftur og
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aftur og aftur ljóðin og textann sem hún átti að flytja. Hún hafi svo æft sig með því að
láta fólk hlusta á sig, segja sér til og leiðbeina og hún hafi reynt að taka öllum
ábendingum vel. Þegar kom að keppninni var hún stressuð fyrir upplesturinn en leið
vel þegar hún byrjaði að lesa. Hún valdi tvö ljóð til þess að flytja. Annað heitir
Ferðasaga og er eftir Stein Steinarr. Katrín segist hafa lifað sig inn í ljóðið um leið og
hún las það og ekki verið í nokkrum vafa um að hún vildi flytja það. Hitt ljóðið heitir
Vorperlur og er eftir Halldór Kristjánsson frá Kirkjubóli. Henni fannst ljóðið fallegt og
þegar hún flutti það hafi hún hugsað um vorið sem nú er á næsta leiti og gleðina sem
því fylgir. Hún bætti einföldum handahreyfingum við ljóðið því þær lýstu betur gleðinni
í ljóðinu, sólinni og grasinu. Reyndar var hún í vafa um hvort hún ætti að þora að nota
þær en ákvað svo að fylgja sinni sannfæringu og vera ekki feimin. Hún segist hafa
gert sér vonir um að vinna en alls ekki verið viss um að sér tækist það. Katrín vill
þakka mömmu sinni og Láru, kennaranum sínum, fyrir hvatninguna og þjálfunina sem
leiddu hana til sigurs.
Skilaboð Katrínar til þeirra sem taka þátt í upplestrarkeppninni í framtíðinni eru
þau að vera ófeimin, láta vaða og taka áhættu því þau hafi engu tapa og æfingin
skapi meistarann.
Til hamingju með frammistöðuna, Katrín!

IJK

Leikskólinn Gullkistan á
Laugarvatni
Börnum hefur fjölgað jafnt og þétt í
leikskólanum Gullkistunni á Laugarvatni
frá því að hann flutti í nýtt og glæsilegt
húsnæði fyrir tæpum þremur árum. Þegar
ákveðið var að ráðast í byggingu nýs
leikskóla var ákveðið að gera það í samstarfi við grunnskólann á staðnum sem
var ennfremur kominn í mikla þörf fyrir
meira og betra húsnæði.
Elstu börnin í leikskólanum sem eru á
leið í grunnskóla fá ákveðna aðlögun og
þjálfun í samvinnu við grunnskólann og
hefur það gefið mjög góða raun. Nú eru
28 börn á leikskólanum og húsnæðið
nánast fullnýtt.
Leikskólabörnin héldu sýningu um
páskana á listaverkum í versluninni Samkaup-Strax á Laugarvatni. Það var
skemmtilegt verkefni og góður rómur
gerður að sýningunni.
Sólveig Björg Aðalsteinsdóttir
leikskólastjóri í Gullkistunni á Laugarvatni

Myndir:
Sólveig

Nú á vormánuðum er mikið verkefni í gangi hjá
leikskólabörnunum. Það heitir „Laugarvatn“. Vatnið,
fjallið og þorpið með heimilum barnanna og helstu
auðkennum, s.s. Menntaskólanum, Héraðsskólanum,
Íþróttakennaraskólanum, íþróttahúsinu, versluninni og
ýmsu sem börnin sjálf vilja hafa í svona verkefni.
Verkefnið er unnið á krossviðarplötu og er m.a.
notaður pappamassi, vírnet, einangrunarplast, lím,
leir, málning og fleira.
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Laugdælir glíma til sigurs
Frá áramótum hafa Laugdælir sent þrjá keppendur á Meistaramót Íslands og tvo á
Grunnskólamót. Helgina 19.-20. janúar var farið til Fáskrúðsfjarðar og keppt á
Meistaramóti Íslands en þar keppti Ólafur Oddur í – 90 kg flokki og lenti í öðru sæti. Í
opnum flokki varð hann þriðji. Hreinn Heiðar hlaut annað sæti í – 80 kg flokki
unglinga og Magnús Bjarki varð fjórði í sama flokki.
Sömu helgi var keppt á Grunnskólamóti Íslands og þar urðu Hreinn Heiðar þriðji
og Magnús Bjarki fjórði í sínum aldursflokki. 13. febrúar var Grunnskólamót Suðurlands. Þar vann Hreinn Heiðar og Magnús Bjarki lenti í öðru sæti en því miður voru
ekki fleiri keppendur frá Laugdælum.
Helgina 22.-24. febrúar var 3. Meistaramót Íslands haldið á Ísafirði. Við áttum þrjá
keppendur sem stóðu sig allir vel. Ólafur Oddur varð í öðru sæti í – 90 kg flokki á
mótinu. Hreinn Heiðar varð þriðji í – 80 kg flokki unglinga en annar í heildina í mótaröðinni. Magnús Bjarki varð sjötti á mótinu í sama flokki en fimmti í mótaröðinni.
Ólafur Oddur keppti á Akureyri í Íslandsglímunni og lenti í fjórða sæti. Í Skjaldarglímu Skarphéðins varð hann í öðru sæti fullorðinna og Kjartan Lárusson í því þriðja. Í
flokki 15-16 ára
sveina varð
Hreinn Heiðar í
fyrsta sæti og
Magnús Snæbjörns í öðru
sæti. Í stigakeppni félaga
urðu Laugdælir
efstir í flokki
fullorðinna karla
og í 3. sæti
drengja yngri
en 19 ára.
Æfingar
hafa verið fáar
en þó hafa
verið æfingar í
tengslum við
meistaramótin
fyrir úrvalshóp
en okkar menn
eru allir í
honum.
Jóhann Gunnar
Friðgeirsson,
formaður
glímunefndar
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Nýskírður
ungmennafélagi

Laugdælur í blaki
Mikill uppgangur hefur verið í
kvennablakinu á Laugarvatni nú
í vetur og töluverður fjöldi, 10-15
konur, mætt á æfingarnar.
Æfingar eru haldnar tvisvar í
viku undir styrkri stjórn Önnu
Maríu Björnsdóttur. Liðið okkar,
Laugdælur, hefur tekið átt í
nokkrum mótum og stóð sig
ágætlega á því síðasta, Siglómótinu. Siglufjörður er heimabær Önnu Maríu þjálfara og
fjölskylda hennar opnaði hús sitt
fyrir Laugdælum. Kunnum við
þeim bestu þakkir fyrir frábærar
móttökur. Framundan eru fleiri
mót: Kjörísmót á Selfossi og svo
auðvitað rúsínan í pylsuendanum, Öldungmót á Ísafirði.
– Áfram Laugdælur!
Gríma

Eins og flestum er kunnugt fæddist þeim Ólafi
Guðmundssyni og Írisi
Önnu Steinarrsdóttur
sonur 4. mars síðastliðinn. Hann var 18 merkur og 55 cm. Barnið var
skírt þann 11. apríl og heitir Kristján Kári.
Sr. Gunnar Björnsson sá um athöfnina en
Kristófer Rúnar hélt litla bróður sínum undir skírn.
Skírt var heima hjá Óla og Írisi. Auk Kristófers á
Kristján Kári tvö systkini, þau Ísabellu og Ívar.
IJK

Þakkir
Kæru Laugdælir
Ég vil þakka ykkur fyrir frábæra þátttöku og góðar
móttökur þegar ég dreifði spurningalista mínum á
svæðinu yfir páskahátíðina. Ég fékk svör frá 98
íbúum (18 ára og eldri) sem er mjög góð þátttaka á
svo fámennu svæði. Niðurstöður rannsóknarinnar
mun ég nota í BS-ritgerð mína í ferðamálafræði við
Háskóla Íslands þar sem markmiðið er að kanna
þolmörk íbúa fyrrum Laugardalshrepps gagnvart
ferðamönnum.
Bestu kveðjur
Rakel Theodórsdóttir
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Lions í Laugardal
Lionsklúbbur Laugardals var
stofnaður 13. maí 1972 af 22 félögum úr
Laugardalnum.
Hann er starfandi enn í dag á 36. ári
sínu og eru í honum 11 félagar en alls
hafa 60 Laugdælingar komið við sögu
klúbbsins. Nú eru eftir þrír stofnfélagar í
klúbbnum, allir Melvin Jones-félagar.
Starfið í vetur hefur verið heldur
rólegra en oft áður, þó hittast félagar á
kaffifundum og spjalla saman um heitustu
málin með tilheyrandi glensi og gamni.
Einnig er boðið upp á fundi með
nágrannaklúbbunum Geysi og Skjaldbreið
og síðan er hægt að taka þátt í svæðisstjórnarfundum.
Það gefur augaleið að svona lítill
klúbbur með litla möguleika á fjáröflun
gerir ekki stóra hluti í góðgerðarmálum og

styrkjum en þó er alltaf eitthvað sem
leggst til.
Að venju settum við upp jólaljós í
Bjarnalundinum og seldum flotkerti til
fleytingar á vatninu. Fastur liður er svo
áburðardreifing að vori og þátttaka í
undirbúningi fyrir 17. júní-hátíðahöldin.
Vor- eða haustferðir hafa verið farnar en
eru ekki fastur liður.
Hafi einhver áhuga
á að gerast klúbbfélagi
er bara að snúa sér til
stjórnar sem veitir allar
nánari upplýsingar.
Formaður er
Valdimar Gíslason,
gjaldkeri Hilmar
Einarsson og ritari
Pálmi Hilmarsson.

BYGGINGAFÉLAG LAUGARVATNS EHF

WWW.LAUGARVATN.NET
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Lýðhvöt formannsins
Ágætu félagar og lesendur Laugdælings
Gleðilegt afmælisár!
Mannshugurinn er merkilegt
fyrirbæri sem grípur allt sem hann
skynjar í umhverfi sínu. Þannig
hefur það mest áhrif á okkur sem
við upplifum oftast. Þetta á við um
fullorðna jafnt sem börn og gamalmenni. Skynjun okkar á umhverfinu
verður aðeins við breytingar á því.
Þannig hættum við að sjá ef við
deplum ekki auga og hættum að
heyra ef hljóð eru alltaf í sömu
tónhæð.
Tilfinningar okkar eru mjög tengdar orðum. Við gefum upplifunum
missterk lýsingarorð og um leið
tengist tiltekin tilfinning þeim orðum.
Leiðinlegt, hundleiðinlegt, skemmtilegt, frábært o.s.frv. Líðan okkar
breytist beinlínis eftir því hvaða orð
við heyrum, svo sterklega tengjum

við orð og upplifanir. Þennan eiginleika getum við nýtt okkur og ættum
að stunda á hverjum degi. Þannig
eigum við að velja hvað við hlustum
á, ekki taka undir úrtölur og bölsýnisraus.
Þegar við tölum höfum við ekki
aðeins áhrif á þann sem hlustar
heldur einnig á okkur sjálf. Við heyrum nefnilega það sem við segjum
og hvernig við tölum. Því er mikilvægt að við skiptum strax út neikvæðum lýsingarorðum fyrir jákvæð
og notum þau orð sem hafa dýpri
tilfinningar.
Við getum engu breytt um
náungann eða veðrið. Við getum
bara breytt okkur sjálfum.
Hér eftir ætla ég bara að tala vel
um allt og alla, þá líður mér betur. Í
dag líður mér frábærlega!
Íslandi allt,
Kári Jónsson
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