17. júní 2015
Kl.13:00 - Messa í Torfastaðakirkju.
Kl. 13:30 – Sala á skemmtilegu 17.júní dóti á vegum Unglingadeildarinnar Greips.
Kl. 14:00 - Skrúðganga leggur af stað frá Bjarnabúð
Október

Kl. 14:30 - Hátíðarsamkoma sett í Aratungu.

 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
fjallkonu,
hátíðarræða
nýstúdents, söngur, afhending verðlauna í
 Ávarp
06/10:
Skálholtsskórinn
með æfingabúðir
Einnig verður
skemmtun
utandyra,
kassabílarallý,
 ljósmyndasamkeppni.
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur
sr. Egill Hallgrímsson
 kassaklifur,
10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
andlitsmálun
ogVinnufundur.
fleira.
 Í framhaldi
10/10-14/10:
ZEN-hópur með námskeið
Skálholtsbúðum
af hátíðarsamkomu
verður íkaffisala
á vegum verðandi 10.bekkjar
 Bláskógarskóla,
13/10-14/10: Vox
Femine.
Æfingabúðir
en salan er fjáröflun fyrir útskriftarferð þeirra.
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Kl. 19:30 – Sundlaugardiskótek, frítt í laugina og allir velkomnir.
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Café Mika verður
flottsyngur
tilboðí messunni
fyrir kvöldverðargesti á 17.júní. Nánar auglýst
Voxmeð
Femine
síðar. 

KJÖLUR

15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR

15/10:
Stjórn
Skálholt.
Fundur
Enn er hægt
að taka
þátt
í ljósmyndasamkeppninni.
í tilefni af 100 ára afmæli
 15/10:kvenna
Ferðamálafrömuðir
haldaþemað
fund ásamt
staðarkynningu
og hádegismat
kosningaréttar
á Íslandi verður
,,Móðir,
kona, meyja”.
Myndum skal

15/10:
Heimsókn
tveggja
ráðherra
í
Skálholt
skila fyrir 8.júní í stafrænu formi á netfangið ivar@ivarsaeland.is. Veitt verða
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
verðlaun fyrir þrjár bestu myndirnar
að mati dómnefndar.
Vatnssalerni
og
sturta
 19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús,
Skráning í kassabílarallý er á staðnum.
Veittgerði,
verðaheysala
verðlaun fyrir frumlegasta bílinn
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
og einnig
hraðskreiðasta
bílinn.
ÁRBÚÐIR
 fyrir
20/10-21/10:
Námskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
og
góð aðstaða
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
 21.10:
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur
Egill Hallgrímsson
Dagskráin
er birtMessa
hér með
fyrirvara um breytingar.
Nánarisr.
dagskrá
verður send út
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
síðar.  21/10-26/10: Breskir Aðstaða
Vatnssalerni og sturta

24/10:
Fermingarbörn
frá
Akranesi
Hægt er að hafa samband við nefndina
á netfangið
freydis93@gmail.com
gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi
Vonumst til að sjá sem flesta,
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
Nefndin.
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Á

NINGASTAÐIR

14. árgangur 6. tbl. júní 2015.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar
lokuð frá 6. júlí til og með 31. júlí 2015
Hægt er að senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is

Oddvitapistill
Ný og endurbætt heimasíða Bláskógabyggðar verður opnuð 4. júní á fundi
sveitarstjórnar. TRS sá um endurnýjun síðunnar sem hefur tekið miklum
breytingum og er orðin mun notendavænni en sú eldri. Heimasíðan hefur
að geyma hinar ýmsu upplýsingar um rekstur, starfsemi og þjónustu
sveitarfélagsins. Félagasamtök og einstaklingar eru hvattir til að senda efni
sem á erindi inná síðuna. Allar slíkar beiðnir sendist á
sigurros@blaskogabyggd.is eða í síma 4803000. Ég hvet íbúa til að skoða
nýju heimasíðuna.
Enginn sótti um að taka að sér flokksstjórn yfir unglingavinnu
Bláskógabyggðar, þar af leiðandi verður enginn unglingavinna í sumar. Það
er miður að enginn hafi sótt um því verkefni eru næg, þannig að leysa þarf
þau með öðrum hætti.
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að úthluta 850 milljónum til brýnna verkefna á
ferðamannastöðum. Í Bláskógabyggð verður úthlutað 259,5 milljónum.
Þingvellir fá 165,5 milljónir, Geysir 50 milljónir, Gullfoss 34 milljónir og
bálhúsið á Laugarvatni 10 milljónir. Það er ánægjulegt að þessir fjármunir
skuli koma inná okkar svæði enda er álagið á þessa staði það mikið að brýn
þörf er á að bregðast við áður en svæðin láta enn meira á sjá.
Nú er í auglýsingu lýsing að endurskoðun á aðalskipulagi Bláskógabyggðar.
Hægt er að sjá lýsinguna á skrifstofu og heimasíðu skipulagsfulltrúa
www.sbf.is og á www.blaskogabyggd.is. Allar athugasemdir og ábendingar
við tillögurnar þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 25. júní 2015. Á
heimasíðu Bláskógabyggðar er hægt að skoða hin ýmsu gögn tengd
aðalskipulagsvinnunni. Eru allir sem láta sig skipulagsmál varða hvattir til að
kynna sér þessi gögn og þá vinnu sem átt hefur sér stað.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
og Samskip
og
yoga

teygjur.

Hótel Gullfoss
Flúðaleið
ehf
Stinnur
og
sléttur
Brottför
frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00 magi!

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Brottför
frá
Reykjavík alla virka daga:
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
Kl
12:00
frá
Landflutningum
Kjalarvogi
og ásamt 70 manna
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
Kl 13:00
frá
Flytjanda
veitingasal
meðfrá
fallegu
útsýni.Klettagörðum
12:00
Landflutningum
Kjalarvogi og
Brottför
fráFlytjanda
Selfossi
alla
virka
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir daga:
heitir 14:00
nuddpottar.
13:00
frá
Klettagörðum
Brottföráburð
frá Selfossi
alla virkafyrir
daga:
14:00
Flytjum
og skeljasand
alla
söluaðila.
Hótel Gullfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga. sími:
v/ Brattholt,
801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
486-1070
fax 486-6693 gsm: 892-2370
S. 486-8979,
fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Símar
Símarhjá
hjábílstjórum:
bílstjórum:
892-2370892-2370 Pálmar
Pálmar.
892-2371
892-2371 -Grímsnes,
Snævar. Laugardalur og Biskupstungur.
892-2372
- Bjössi.
Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
892-2372
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar
styrkir allan líkamann og
gerir vöðvana langa og fallega.
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Sveitarhátíð
Menntaskólinn
aðaðLaugarvatni
Stuðlar
réttari og 2012.
betri líkamsstöðu..
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
Blandaður
grisjunarviður
úr
sveitarhátíð í sumar og jafnvel gera slíka hátíð
að árvissum
viðburði.
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
Til að þokaTölvuviðgerðir
málinu áleiðis og koma í farveg fundaði lítill hópur og tók að sér að
pokum.
koma upplýsingum áfram til fleiri aðila og kanna
áhuga á þátttöku.
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
Spurt var:
Á að ráðastog
í sveitarhátíð
í sumarSveinssyni
og hafa dagskrá
Aratungu/Reykholti/
í ísíma
8935388.
Lopapeysur
aðrar
Tek að mér
allar almennar
víðar í sveitinni
?
Fæst
einnig
í
Múrbúðinni
á
prjónavörur kerti,
tölvuviðgerðir
og vírushreinsun
Flúðum
og
í
minni
pakningum
í
Fundarmenn
voru
á
því
að
halda
hátíð
og
ákveðin
var
dagsetning
og
heiti.
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
getu.
glervörur,skartgripir,
Bjarnabúð.
Get boðið
þérúr
aðtungunum“
koma
til þín
og mjög
Nafnið
„Tvær
dagsetning
25. ágúst
að lengja sumarið).
tækifæriskort
ogheim
margt
Áhrifin
koma
fljótt(tilí ljós.
Athugið lækkað verð!
Leitast
verður
við
að
hafa
hátíðina
sem
mest
sjálfbæra,
safna saman
fleira.
kenna þér á hin ýmsu forrit
Nánari
upplýsingar
veitir Sveinn R. Jónsson
Opið
allanog
ársins
hring
dagskráratriðum
kynna
sameiginlega.
Skráning í síma 861-7888
lokað
10geta
mai-1
júní)
Allir(nema
sem áhuga
hafa
tekið
þátt og komið leiðbeinandi
með hugmyndir.
matreiðslumeistari
Júlíana Magnúsdóttir
í
Halldór
Hilmir
vegna
Áhugasamir
hafisauðburðar.
samband við Ásborgu asborg@ismennt.is eða
uppl
í síma 845-5591 ( svennikokkur@ml.is )
Steinu
Betrasteinkab@gmail.com
að hringja á undan sér .

Mötuneyti Menntaskólans að Laugarvatni
óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta
skólaár.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í júní.
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
vinsamlegast látið vita.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Sumaropnunartími

29. maí - 10. ágúst
Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21:00.
Miðvikudaga 10:00-21:00.
Fimmtudaga 10:00-21:00.
Föstudaga 10:00-18:00.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga 10:00-18:00.

KV Starfsmenn.

Nuddstofan
Nú eru nemendur og starfsfólk Bláskógaskóla að komast
í sumarfrí en
Heildrænt
líferni
skólanum verður slitið 4. júní. Við þessi skólaslit verður sameinuðum
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
Bláskógaskóla slitið í síðasta sinn en 1. ágúst
verða til tvær skólastofnanir.
Grunnskóli verður í Reykholti og samrekinn leik- og grunnskóli á Laugarvatni.
*Heildrænt nudd
Reykholtsskóli og Barnaskólinn á Laugarvatni voru sameinaðir
árið 2003
-nær
djúpt
til
uppsafnaðra
tilfinninga
undir nafninu Grunnskóli Bláskógabyggðar. Það var svo árið 2011
sem
sem sest hafa í líkamann.
ákveðið var að sameina leikskólann Gullkistuna á Laugarvatni við Grunnskóla
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Bláskógabyggðar og fékk sameinaður skóli nafnið
Bláskógaskóli. Vinnuhópur
álags.
sem skipaður var af sveitarstjórn hefur ákveðið að skólarnir sem taka til
starfa í haust haldi Bláskógskólanafninu og heita því Bláskógaskóli á
*Vöðvanudd
Laugarvatni og Bláskógaskóli í Reykholti. Hrund Harðardóttur, skólastjóra
-fyrir líkamsræktarfólk.
Bláskógaskóla, sem er að láta af störfum á þessumLosar
tímamótum,
vil ég þakka
og mýkir vöðvana.
kærlega fyrir gott og ánægjulegt samstarf um leið og
ég
óska
henni
Viðbót við teygjurnar.
velfarnaðar í nýju starfi.
Sigurður
Frímann Emilsson
Hátíðarhöld verða 17. júní með hefðbundnum hætti á Laugarvatni
og í
*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari
Reykholti. Eru íbúar hvattir til að taka þátt í þjóðhátíðarhöldum
og
-gefur ró og jafnvægi.minnast
þessara tímamóta.
Jafnar starsfemi og samvinnu
s: 692 4649

milli orkustöðvanna.

Netfang:
Nóg í bili. laufhaga12@internet.is
Með kveðju,
*Gjafabréf
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Gerði í Laugarási

Nú er ég flutt í Reykholt og

einfalt að fá tíma.
Sölubás verður opinn hjá okkur í sumar með sjálfsafgreiðslu.
Ýmislegt

VIOLA SNYRTISTOFA
Járningaþjónusta
grænmeti verður til söluSími
hjá861-7888
okkur.Júlíana Magnúsdóttir

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í ágúst 2015. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. ágúst 2015.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
í síma 480-3000

Meðal annars jarðarber, hnúðkál,
púrra,
gúrkur
og tómatar.
Kipptu út
og geymdu
nafnspjaldið
hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
Framboð samhliða þroska.

Eftirfarandi meðferðir í boði:

upplýsingar
Nuddstofan
Við munumí hætta í bili með sölu blóma
og plantna
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
síma 846-7048.á staðnum, vegna Litun
anna!og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti

Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
Blómaræktun og plönturækt verður samt áfram,
en salaí síma
verður
auglýst nánar
Tímapantanir
861-7888
Sigurjón
Sæland
Júlíana
Magnúsdóttirbetur síðar 
síðar. Stefnum á blómamarkað fyrir 17 júni sem
við auglýsum
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Pantanir og upplýsingar í síma: 865-4393 Ellisif

17. Júní 2015
17.júní nálgast óðum og að vanda verða hátíðarhöld í tilefni dagsins í Reykholti. Nú
ætlar nefndin að blása til sóknar og láta hendur standa fram úr ermum.
Í ár er stefnt að veglegri ljósmyndasamkeppni og í tilefni af 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna á Íslandi verður þemað “Móðir, kona, meyja”. Ekkert
aldurstakmark er fyrir þátttöku í keppninni.
Myndum skal skila fyrir 8.júní n.k. í stafrænu formi á netfangið ivar@ivarsaeland.is
Veitt verða verðlaun fyrir þrjár bestu myndirnar að mati dómnefndar.
Að sjálfsögðu verður kassabílarallý og er því upplagt tækifæri til að snúa sér að smíði
kassabíls eða huga að viðhaldi á þeim gamla.
Veitt verða verðlaun bæði fyrir frumlegasta bílinn og einnig fyrir hraðskreiðasta
bílinn.
Verðandi 10.bekkur skólans mun standa fyrir kaffisölu í Aratungu til fjáröflunar fyrir
útskriftarferð.
Nefndin óskar eftir liðum frá vinnustöðum í sveitarfélaginu til að taka þátt í
skemmtilegu sundlaugarsprelli.
Sveitungar munið að taka daginn frá.
Stefnum öll saman að því að geta átt skemmtilegan dag í heimabyggð.
Nefndin

Kveðja, Rósa og Maggi í
Austurhlíð

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

Kæru sveitungar
Gallerý Rós tekur við
pöntunum á ullarvörum og
öðrum tækifærisgjöfum
allt árið. Síminn hjá
okkur er
4868946/8659300.

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

Bjarkarhóll
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

TAXI er á svæðinu sem mun
þjónusta Grímsnesið,
Bláskógabyggð,
Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
og allar sumarbústaðabyggðir á
þessum svæðum eftir bestu getu.
Með Kv. TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Afleysingar
Sími 587 6655
River
jetmér
er farin
að sigla.ogPantanir
í síma
863fyrir
4506
Tek að
afleysingar
ýmiskonar
vinnu,
bændur og aðra sem þess

óska.Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
Cafe
Mads Jörgensen
S:8458307
Reykholt
eldofninum
í byrjun
júní.
Borðapantanir í síma 486 1110.

***Fótaaðgerð***
Soffía Arngrímsdóttir er útskrifaður fótaaðgerðafræðing frá
Fótaaðgerðaskóla Íslands.

Ný símanúmer

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Opið frá kl 8:30 á morgnana

Fótaaðgerðafræðingar tilheyra heilbrigðisstéttum og því er fótaaðgerð
heilbrigðisþjónusta.

til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770

Fyrir hverja er fótaaðgerð? ALLA!
Fyrir alla þá sem vilja viðhalda heilbrigði fóta en lykillinn að almennri
vellíðan er góð umhirða fóta. Æskilegt er að sem flestir láti meta fætur

Aðalnúmer HSU 432 2000

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

Sími Neyðarlínu 112
.

sína, fái ráðgjöf um hentugan skófatnað og nauðsynlega
fótaumhirðu.
Sykursjúkir, gigtveikir og psoriasissjúklingar eru í sérstökum áhættuhóp
vegna fylgikvilla sjúkdóma. Einnig má nefna íþróttafólk, eða alla þá
sem eru undir miklu álagi með fætur sína.
Aldraðir þurfa að hugsa einstaklega vel um fætur sína þar sem oftar en
ekki er um að ræða ýmiskonar skekkjur, gigt og önnur margvísleg
óþægindi.
Fæturnir eru undirstaða okkar, förum vel með, hugsum vel um og berum
virðingu fyrir fótum okkar
Fótaaðgerðafræðin-gar eru hluti af heilbrigðiskerfinu. Aðeins þeir sem
eru löggiltir fótaaðgerðafræðin-gar hafa leyfi til að kalla sig
Fótaaðgerðafræðing.
Fótaaðgerðafræðin-gar eru sérmenntaðir í meðhöndlun fóta sykursjúkra
og einstaklinga með hjarta-og æðasjúkdóma.
***Laugardaginn 12 júní verð ég með aðstöðu á neðri hæð í sundlauginni/

Íbúar í Torfastaðasókn
Vinnukvöld
Vinnukvöld verður á Torfastöðum
mánudagskvöldið 15. júní kl. 20.00.
Komum saman og þrífum kirkjuna, snyrtum kirkjugarðinn og málum
timburtröppurnar ef veður leyfir.
Gott væri að fá á staðinn tuskur, fötur og hanska.

íþróttahúsinu á Reykholti.
Tek við pöntunum og veiti upplýsingar í síma # 666-5308.
Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Soffía Arngrímsdóttir, Löggildur fótaaðgerðfræðingur.

.

Veitingar í boði sóknar.
Sóknarnefndin

Íþróttadeild Ungmennafélags Biskupstungna óskar eftir að ráða þjálfara
til starfa skólaárið 2015 – 2016.
Um er að ræða þjálfara í knattspyrnu, körfubolta, frjálsum og í fimleikum
fyrir börn á grunnskólaaldri. Við leitum að öflugum einstaklingi eða
einstaklingum sem eru tilbúnir að byggja upp íþróttastarfið okkar og gera það
líflegt og skemmtilegt. Við erum opin fyrir nýjungum eins og dansi, crossfit,
sundi, boxi eða hverri þeirri íþrótt er laðað getur að unga iðkendur. Einnig
gæti verið tækifæri fyrir viðkomandi þjálfara að vera með tíma fyrir fullorðna
einstaklinga í íþróttahúsinu í framhaldi af ungmennafélagsæfingum.
Starfið hefst í byrjun september 2015 og stendur fram í miðjan maí 2016.
Tímasetningar eru eftir kl. 15 mánudaga til fimmtudaga og fjöldi tíma í hverri
grein er umsemjanlegur.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á netfangið aglak@blaskogaskoli.is
Umf Bisk, Reykholti
_________________________________________________________________________

Lesendum Morgunblaðsins býðst 25% afslátt á
Thailandsferðinni „Leyndardómar Thailands“ sem farin
verður í nóvember og nú stendur öllum íbúum
Bláskógabyggðar til boða sami afsláttur. Allt um þessa
ferð á ferdin.is.
Margeir
893-8808
_________________________________________________________

ticket2travel.is
Þá erum við komnir með flugbókunarsíðu á netinu, sjá
ticket2travel.is eða t2t.is
Vantar þig flug? athugaðu hvað t2t.is hefur að bjóða

Við undirritun samnings um fornleifaskráningar í Bláskógabyggð.

17. júní 2015
Kl.13:00 - Messa í Torfastaðakirkju.
Kl. 13:30 – Sala á skemmtilegu 17.júní dóti á vegum Unglingadeildarinnar Greips.
Kl. 14:00 - Skrúðganga leggur af stað frá Bjarnabúð
Kl. 14:30 - Hátíðarsamkoma sett í Aratungu.
Ávarp fjallkonu, hátíðarræða nýstúdents, söngur, afhending verðlauna í
ljósmyndasamkeppni. Einnig verður skemmtun utandyra, kassabílarallý,
kassaklifur, andlitsmálun og fleira.
Í framhaldi af hátíðarsamkomu verður kaffisala á vegum verðandi 10.bekkjar
Bláskógarskóla, en salan er fjáröflun fyrir útskriftarferð þeirra.
Kl. 19:30 – Sundlaugardiskótek, frítt í laugina og allir velkomnir.
Café Mika verður með flott tilboð fyrir kvöldverðargesti á 17.júní. Nánar auglýst
síðar.
Enn er hægt að taka þátt í ljósmyndasamkeppninni. í tilefni af 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna á Íslandi verður þemað ,,Móðir, kona, meyja”. Myndum skal
skila fyrir 8.júní í stafrænu formi á netfangið ivar@ivarsaeland.is. Veitt verða
verðlaun fyrir þrjár bestu myndirnar að mati dómnefndar.
Skráning í kassabílarallý er á staðnum. Veitt verða verðlaun fyrir frumlegasta bílinn
og einnig fyrir hraðskreiðasta bílinn.
Dagskráin er birt hér með fyrirvara um breytingar. Nánari dagskrá verður send út
síðar.
Hægt er að hafa samband við nefndina á netfangið freydis93@gmail.com
Vonumst til að sjá sem flesta,
Nefndin.

