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Fréttabréf  SkeiðaFréttabréf  SkeiðaFréttabréf  SkeiðaFréttabréf  Skeiða----                                
og Gnúpverjahreppsog Gnúpverjahreppsog Gnúpverjahreppsog Gnúpverjahrepps    

6. árgangur 4. tbl.                                 Apríl 2009 

Skrifstofa Skeiða– og Gnúpverjahrepps er opin mánudaga-fimmtudaga frá 
kl. 9-12 og 13-15. Sími 486-6014 Fax 486-6091 www.skeidgnup.is 

 

Næsta Fréttabréf kemur út föstudaginn 15. maí 
Skilafrestur efnis er til sunnudagsins  10. maí. 

Umsjón með fréttabréfinu hefur Helga Kolbeinsdóttir - helga@skeidgnup.is 
Ábyrgðarmaður er Gunnar Örn Marteinsson Oddviti 

Myndir frá árshátíð 
Þjórsárskóla sem haldin var 
á dögunum– alveg frábær 
skemmtun og vel unnið af 
börnunum. 
←Drengir í 7. bekk með 
íþróttasyrpu. 
  
Eyþór og Hinrik með 
gamanleik.↓ 

 

„Inga Maja” að taka á móti vanbúnum börnum 
í skógarferð ☺ 
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← Úr Afríkuleikriti 1. -  2. bekkjar ↓ 

Egilssaga ↑ 
leikin af 3.-
4. bekk→ 
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Árshátíð Þjórsárskóla 
Árshátíð Þjórsárskóla var haldin í Árnesi föstudaginn 27. mars. Þema 
kvöldsins var “lönd og þjóðir”. Öll dagskrá, kynning, leikmynd og leikmunir 
var unnið af nemendum og aðstoðarfólki í vikunni áður. Þá viku var öll 
hefðbundin kennsla lögð niður og eingöngu unnið eftir þemanu ,,Lönd og 
Þjóðir”. Yngsti hópurinn vann efni í tengslum við Afríku, næsti hópur tók 
sögu Egils Skallagrímssonar, þriðji hópurinn tók fyrir ævintýri og sá elsti 
tók fyrir Ólympíuleikana með þremur Evrópuþjóðum.  Á milli atriða voru 
stuttir grínþættir fluttir af nemendapörum og voru þeir uppskera leiklistar-
námskeiðs í umsjón Höllu Guðmundsdóttur. Þá prýddu myndir og verk 
nemenda samkomusalinn. Að lokinni sýningu voru kaffiveitingar í umsjón 
foreldrafélagsins. Árshátíðin tókst frábærlega og sýnir okkur enn á ný 
hvað við eigum góðan efnivið í nemendum okkar. Þeim er allt mögulegt. 
 
Skákmeistari Þjórsárskóla 
Í vikunni var uppskeruhátíð af skáknámskeiðum vetrarins sem var hluti af 
tómstundastarfi skólans. Það voru 32 nemendur sem skráðu sig til keppni 
og var þeim skipt í tvo hópa. Yngri hópurinn taldi 8 nemendur úr 1.-2. 
bekk og eldri hópurinn var 22 nemendur úr 3.-7. bekk. Allir tefldu 7 
umferðir. Sigurverarar í yngri hópi voru jöfn að vinningum og fengu pez-
karla í verðlaun. Það voru Bergsveinn Vilhjálmur Ásmundsson og Edda 
Guðrún Arnórsdóttir. Í eldri hópi varð Andrea Ýr Úlfhéðinsdóttir í fyrsta 
sæti og hlaut farandbikarinn til varðveislu ásamt verðlaunapeningi. Í öðru 
sæti varð Hinrik Örn Lárusson og í þriðja sæti Ágúst Guðnason. Allir 
þátttakendur fengu viðurkenningu fyrir þátttökuna. Efstu tvö sætin hafa 
unnið sér rétt til keppni á kjördæmismóti í skák sem haldið verður fljótlega 
eftir páska. Þar er hægt að vinna sér inn rétt til þátttöku á Íslandsmótinu. 
Til hamingju krakkar og gleðilega páska. 
 
Heimasíða okkar 
Á heimasíðu okkar er búið að setja inn mikið efni um starf skólans. Þar á 
meðal eru góðir tenglar þar sem hægt er að nálgast ýmsar upplýsingar. 
Einnig eru á heimasíðunni myndir með fréttum þar sem hægt er að 
smella á viðkomandi mynd til að sjá allar myndir skólans af viðkomandi 
viðburði. Einnig er hægt að nálgast myndasafn skólans undir  
flipanum,,myndir” vinstra megin á heimasíðunni. Vefslóðin er 
www.thjorsarskoli.is 
 
Ég óska ykkur öllum gleðilegra páska. 
Ingibjörg María, skólastjóri. 
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48. fundur var haldinn í hreppsnefnd Skeiða-og Gnúpverjahrepps þriðjudaginn 
17. mars 2009 kl. 10:30 í Árnesi.  Mættir voru: Gunnar Örn Marteinsson, 
oddviti, Ingvar Hjálmarsson, Jón Vilmundarson, Tryggvi Steinarsson og Björgvin 
Skafti Bjarnason sem jafnframt ritaði fundargerð.  
Oddviti setti fund og athugaði hvort einhverjar athugasemdir væru við boðun 
fundarins en þær voru ekki.  
   
1. Fjárhagsáætlun 2010-2012 síðari umræða.  Þriggja ára áætlun samþykkt. 
2. Axel Árnason kemur og fer yfir stöðu fjarskiptamála.  Axel lagði fram hug-
 myndir um þátttöku sveitarfélagsins í uppbyggingu fjarskiptadreifikerfis.  
 Samþykkt að ræða við Magnús Hauksson hjá Rafhönnun,  en hann hefur áður 
 unnið úttekt á fjarskiptamálum sveitarfélagsins.                                              
3. Erindi frá Stangaveiðifélagi Reykjavíkur vegna netaveiði í Hvítá/Ölfusá. 
 Sveitarstjórn telur friðunarverkefni mikilvæg í verndun laxastofnsins 
 sérstaklega með tilliti til verndunar tveggja ára laxins. 
4. Aðalfundarboð frá vottunarstofunni Tún.  Samþykkt að fela oddvita að skipa 
 fulltrúa á aðalfund vottunarstofunnar Túns ehf. 
5. Erindi frá Landbótafélagi Gnúpverja.  Sveitarstjórn samþykkir að fela Landbóta-
 félagi Gnúpverja að sjá um framkvæmd landbótaáætlunar á Gnúpverjaafrétti í 
 umboði Skeiða – og Gnúpverjahrepps. Oddvita falið að ganga frá samningi. 
6. Styrkumsóknir 
 A) Frá Hestamannafélaginu Smára, vegna æskulýðsstarfs.  Sveitarstjórn      
 samþykkir styrk að upphæð 110.000 kr. 
 B) Frá Bjarna Má Ólafssyni Reykjum annars vegar og Matthildi Maríu  Guðmunds-
 dóttur Bugðugerði 2A vegna æfingarferðar í frjálsum íþróttum  til Benidorm. 
 Samþykkt að veita hvoru um sig 45 þúsund krónur í styrk.                                          
7. Gatna og holræsaframkvæmdir í Brautarholti.  Sveitarstjórn samþykkir að ræða 
 við Nesey um framkvæmdirnar, og felur oddvita að ganga til samninga á  
 grundvelli einingaverða sem Nesey hefur lagt fram og yfirfarin voru 
 af  Verkfræðistofu Suðurlands.                                                                                     
8. Lagt fram uppgjör við fyrrverandi sveitarstjóra.  Uppgjör staðfest af 
 sveitarstjórn.                                                                                                               
9. Fundargerð kynningarfundar Sorpstöðvar Suðurlands v/umhleðslu og                                                             
 flokkunarstöðvar.  Lögð fram til kynningar.   Sveitarstjórn samþykkir að koma á   
 fundi með umhverfisnefnd. 
10. Yfirstjórn sveitarfélagsins, framhald umræðna frá sveitarstjórnarfundi 3. 
 mars.   Rætt um  að  auka og breyta starfssviði ritara.  Í ljósi þeirrar umræðu og 
 vinnu sem er í gangi dregur Ingvar tillögu sína frá síðasta fundi til baka. 
  
            Fleira ekki gert.  Fundi slitið kl. 15.10 
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Styrkir til tómstundastarfs. 
 

Sveitarstjórn samþykkti veitingu styrkja til tómstundastarfs á fundi 
sínum þann 3. mars. Samþykktin fer hér á eftir. 
„Sveitarstjórn Skeiða – og Gnúpverjahrepps samþykkir að allir 
grunnskólanemendur og framhaldsskólanemendur til 18 ára aldurs 
geti sótt um styrk sem nemur allt að 30.000 kr. á árinu 2009 til að 
stunda íþrótta, æskulýðs eða menningarstarf. 
Með umsókn þarf að fylgja kvittun um greiðslu frá aðila sem 
uppfyllir skilyrði að um viðurkennda starfsemi sé að ræða og 
fagaðilar sjái um þjálfun og/eða menntun.” 

                     Oddviti 

Flúðaleið ehf  vantar 

meiraprófsbílstjóra. 
 
Flúðaleið ehf, sem sér um vöruflutninga 
fyrir Eimskip og Samskip í uppsveitir 
Árnessýslu, vantar meiraprófsbílstjóra til að 
sinna útkeyrslu á sendibílum, 
flutningabílum og  trailerum.  
Nánari upplýsingar er hæg að fá hjá Pálmar 
í síma 892-2370 og á  
netfanginu: fludaleid@simnet.is    
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VÖNDULL ehf 
 

 FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í  
ÁRNESSÝSLU. 

 
Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. 

Mánudaga til föstudaga kl. 13:00,  
Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl. 14:00.   

Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum. 
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar 
             856 1581 Stefán 

Happadrætti S.Í.B.S.                                      

Styrkið gott málefni og fáið ykkur miða.                    
Umboðsmaður Sigrún Fossnesi.                                                    

Sími 486-6079 og 895-8079  fossnes@uppsveitir.is 

Veiðiréttur í Fossá. 
 

Til leigu er veiðiréttur í Fossá í Þjórsárdal leigutímabilið er frá 

2009 til 2012. Upplýsingar veita Jóhannes í síma 480-1821 og 

Gunnar í síma 4866014. 

Tilboðum skal skilað á skrifstofu Skeiða-og Gnúpverjahrepps fyrir 

6. Apríl. 

Skógrækt Ríkisins. 

Skeiða-og Gnúpverjahreppur. 
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VINNUSKÓLI. 
 

Nemendum í 8. og 9. bekk gefst kostur á að vinna í 
Vinnuskólanum í sumar.  Vinnuskólinn byrjar 8. júní og gert 
er ráð fyrir að hann starfi í 8-9 vikur.  Nemendur þurfa að 
taka sér frí í eina viku á tímabilinu. 
Skilyrði fyrir að nemendur fái vinnu er að eiga lögheimili í 
Skeiða-og Gnúpverjahreppi.  Innritun í vinnuna fer fram á 
hreppsskrifstofunni. Sími 486-6014 fyrir 30. apríl  

                                                                                          Oddviti. 

Atvinna í boði. 
 

Starfskraft vantar við áhaldahús í júní og júlí.  
Starfið felst í að vinna með unglingum í vinnuskóla  
og önnur tilfallandi störf.  
Upplýsingar veitir Gunnar í síma 486-6014 
                                     

Atvinna óskast! 
 
Mig vantar vinnu í sumar, t.d. fyrir hádegi                                            
og stundum líka eftir hádegi. 
Steinunn, símar 848-1474 / 486-6131. 
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Frá oddvita. 
 
Til upplýsingar. 
Mörgum finnst  vanta talsvert uppá upplýsingaflæði frá sveitarstjórn til íbúanna 
um hvað er í gangi á vegum sveitarfélagsins. Þessi gagnrýni  á  fullan rétt á sér. 
Ég mun í þessu fréttabréfi  byrja á því að stikla á því helsta sem er í gangi  hjá 
sveitarfélaginu  á hverjum tíma. Ég vil einnig benda fólki á að hafa samband ef 
það er eitthvað sem því liggur á hjarta varðandi sveitarfélagið, annað hvort í 
síma eða með tölvupósti,  tölvupósturinn er oddviti@skeidgnup.is . 
 
Ársreikningur. 
Vinna við ársreikning er nú í gangi og verður hann lagður fram eftir páska, í 
framhaldi af því mun fjárhagsáætlun þessa árs verða tekin til endurskoðunar. 
Nauðsynlegt er á þessum tímum eins  og ávallt að fylgjast vel með rekstri 
sveitarfélagsins þrátt fyrir sæmilega stöðu undanfarinna ára. Það að hafa 
sæmilega stöðu býður stundum heim hættu á að hlutirnir þenjist meira út en 
æskilegt ,eða nauðsynlegt er. 
 
Styrkir frá Ferðamálráði. 
Ferðamálaráð veitti tvo styrki í sveitarfélagið á þessu ári. Annar upp á eina 
milljón sem fer í að koma upp salernisaðstöðu í Skriðufellsskógi í tengslum við 
bætta aðstöðu fyrir ferðamenn á því svæði, en Skógræktin hefur gert átak í að 
bæta aðgengi að skóginum sérstaklega með þarfir fatlaðra í huga. Ég hvet alla 
til að fá sér göngutúr á þessu fallega svæði og njóta þess að vera til. Hinn 
styrkurinn uppá hálfa miljón kom til að bæta stíga í Þjórsárdal það fé verður að 
mestu notað til að laga stíga við Hjálparfoss og í Gjánni. 
 
Sorphirða. 
Umhverfisnefnd hefur unnið mjög gott starf undanfarin ár, nefndin hefur upp á 
síðkastið unnið heilmikið  í að skoða framtíðarlausnir í sorphirðumálum, 
umhverfisnefnd og sveitarstjórn áttu fund um þessi mál og þar var ákveðið að 
stefna að aukinni flokkun á úrgangi. Slíka breytingu þarf hins vegar að 
skipuleggja vel og kynna fyrir íbúum og sumarhúsaeigendum í sveitarfélaginu. 
Stefnt er að því að þessar breytingar taki gildi í haust en þessi mál verða betur 
kynnt þegar nær dregur. 
 
Brautarholt. 
Sveitarstjórn hélt fund með fulltrúum leikskólans, Kvenfálags Skeiðamanna, 
Ungmennaféagi Skeiðamanna, og fulltrúum sveitarfélagsins í staðarnefnd 
Brautarholts, þar var til umræðu innanhússkipulag á staðnum. Þetta var ágætis 
fundur, og er verið að vinna eftir þeim hlutum sem þar voru ræddir, aðilar eru 
sammála um að hér eftir sem hingað til nýtist húsnæðið sem best undir þá fjöl- 
hæfu starfsemi sem þar er bæði í leik og starfi. 
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Framkvæmdir. 
Ekki er endanlega ákveðið í hvaða viðhaldsverkefni verður ráðist í á árinu en 
þau mál eru í skoðun. Ákveðið hefur verið að ganga til samninga við 
verktakafyrirtækið Nesey um gatna og fráveituframkvæmdir í Brautarholti og 
munu framkvæmdir hefjast með vorinu. Á fundi sveitarstjórnar í janúar var 
samþykkt að kanna möguleika á að byggja íþróttahús , þeirri vinnu átti að vera 
lokið 24. febrúar, ýmislegt hefur orðið þess valdandi að sú vinna hefur tafist, 
fljótlega munu liggja  fyrir allar upplýsingar þannig að hægt verði að taka 
ákvarðanir um framhaldið. 
 
Framundan. 
Ég hef hér að framan greint frá nokkrum málum sem eru í gangi hjá 
sveitarfélaginu um þessar mundir, auk þeirra er alltaf í gangi hefðbundin vinna 
hjá sveitarfélaginu við að halda uppi þjónustu við íbúana, en það er eimmitt 
hlutverk sveitarfélaga að þjónusta íbúana eins og lög kveða á um og fjárhagur 
leyfir hverju sinni. 
Það eru ýmis mál í skoðun hjá sveitarstjórn sem væntanlega verður greint frá 
þegar þau skírast. Vona að þið njótið páskanna og vorsins sem liggur í loftinu. 
 
Kær kveðja 
Gunnar Örn Marteinsson. 

Alþingiskosningar. 
 

Kosið verður til Alþingis laugardaginn 25. apríl. 
Kjörstaður í Skeiða-og Gnúpverjahreppi  

verður í Bókasafninu í Brautarholti  
frá kl. 10 til kl. 18.  

 
Kjörskrá mun liggja frammi á skrifstofu 
sveitarfélagsins tíu dögum fyrir kjördag. 

 

 

Oddviti 
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Garðyrkjunámskeið 
 

Kvenfélag Skeiðahrepps ætlar í samvinnu við 
Kvenfélag Gnúpverja og Kvenfélag 
Hrunamannahrepps að standa fyrir 
garðyrkjunámskeiði í apríl. 
 
Á  námskeiðinu verður farið í ræktun ávaxtatrjáa og 
ræktun berjarunna og trjáa. Einnig verður borin á 
borð ýmiss fróðleikur um blómstrandi tré og runna. 
Þetta námskeið verður í Brautarholti 
miðvikudagskvöldið 15. apríl frá kl 19.00 til 21.30. 
Námskeiðsgjald 6500 kr. 
 
    
 
 

 
Leiðbeinendur: 
Auður I. Ottesen, garðyrkjufr. 
Jón Guðmundsson, garðyrkjufr 
 
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku hjá: 
Þóra: ulli36@mi.is Sími 482 2929 
Steinunn: steinunnagusta@uppsveitir.is  Sími 848 1475 
Guðný: grisogflesk@centrum.is  Sími 486 6076 
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Ókeypis þýskunámskeið 
 

 
Við “útlendingarnir” í sveitinni viljum bjóða sveitungum upp á 
ÓKEYPIS ÞÝSKUNÁMSKEIÐ. Þetta getur örugglega orðið 
skemmtileg upplyfting á tímum kreppunnar og er líka þakklæti fyrir 
okkar hönd að taka svo vel á móti okkur! 
 
Gert er ráð fyrir kennslu og umræðum í u.þ.b. klukkutíma í senn á 
fjórum föstudagskvöldum og verður hvert kvöld þannig skipulagt að 
ekkert gerir til þó að fólk geti ekki mætt öll kvöldin. 
   
Þetta verður létt og ljúft og á að vera gaman! Viðfangsefnin getum 
við valið eftir óskum. Til greina kemur t.d. að taka fyrir ferðalög til 
þýskalands (hvernig á að panta mat, drykk, hótelherbergi). Eða fjalla 
um hvernig eigi að taka á móti þýskumælandi ferðamönnum.                    
Því má bæta við, að fyrir skólakrakka sem  glíma við þýskuna...   

 
HJÁLP ER Á NÆSTA LEITI – OG ÞAÐ ER GLÓRA Í ÞVÍ!! 

 

Tímasetning:  
 
Föstudagur  17.apríl    kl.20  Glóruhlíð 
Föstudagur  8.maí  kl.20 Glóruhlíð 
Föstudagur 15.maí  kl.20 Glóruhlíð 
Föstudagur 22.maí  kl.20 Glóruhlíð 
 
Kaffi og kex i boði hússins.  
 
Skráning:   mmelkorka@hotmail.com   eða 663 8011  Meike  
 
Bestu kveðjur,  Ralf og Meike í Glóruhlíð og Kirsten á Leiti  
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Messuhald um bænadagana og páska 2009 verða sem hér segir: 
  
Skírdagskvöld í Ólafsvallakirkju kl. 20:30, altarisganga. 
Getsemanestund eftir messuna: Lesinn verður kafli píslarsögunnar um 
bæn Jesú í Getsemane. Að því loknu eru ljós slökkt og munir altarisins teknir af 
því, á meðan lesinn er 22. Davíðssálmur. Myndræn íhugun niðurlægingar Krists. 
  
Föstudagurinn langi, HREPPPHÓLAkirkja, Lestur Passíusálma 
13:00-18:00. Fólk úr sóknunum Hrunaprestakalls og Stóra-
Núpsprestakalls lesa Passíusálma. 
Ég hvet sóknarbörn til að gera sér ferð út í Hrepphólakirkju, setjast þar um stund 
og hlýða á lesturinn enn eitt árið. Ágætt er að hafa með sér börn og 
Passíusálmabók og fylgja með lestrinum. Þjóðin hefur beðið þessa sálma í 
bænum sínum og það skulum við einnig gera þennan dag. Ef einhverjir vilja lesa 
bið ég þá að láta mig vita sem skjótast í síma 486 6057 eða 898 2935 en það má 
skipta hverjum sálmi niður með ýmsum hætti og nokkrir sálmar enn til skipta.  
  
Að kveldi föstudagsins langa verður guðsþjónusta með lestri 
Píslarsögunnar í Stóra-Núpskirkju kl. 20:30 
  
Páskadagur 
Hátíðarmessa í  Stóra-Núpskirkju, kl. 11:00 
Hátíðarmessa í Ólafsvallakirkju kl. 14:00 
Guðsþjónusta verður haldin að dvalarheimilinu á Blesastöðum eftir 
messu á Ólafsvöllum. 
 
 

Fermingar í apríl og í byrjun maí. 
 
Laugardaginn 18. apríl fermist Guðmunda Ellen Sigurðardóttir í 
Stóra-Núpskirkju kl. 13:30 
Sunnudaginn 3. maí fermast Sylvía Anna Davíðsdóttir og Hlynur 
Snær Ásgeirsson í Ólafsvallakirkju kl. 14:00 
Sunnudaginn 10. maí fermist Guðrún Arnardóttir í Skálholtskirkju k. 
14:00 
 
Séra Axel Árnason Njarðvík, sóknarprestur 
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Lestrarfélag 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps 

 
 

Bókahúsinu Brautarholti  
Opnunartímar: 

Mánudaga og miðvikudaga 
frá 10.00 - 16.00 

Þriðjudaga og fimmtudaga 
frá 20.00 - 21.30 

 

 
 

Viðskiptavinir – vinsamlegast munið að skila bókum  

sem fengnar hafa verið að láni. 

 

Fjölskyldumessa 
 
1. sunnudag eftir páska, 19. apríl verður sameinginleg                                    
fjölskyldumessan  uppsveitarprestakallanna kl. 14:00 í Skálholti.  
 
Foreldrar hvattir til að sjá sér fært að 
koma með börnum sínum  til helgi-
haldsins. Fermingarbörn og                                     
foreldrar þeirra eru hvött til að 
koma. 
 
Séra Axel Árnason Njarðvík 
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Smárafélagar. 
 

Vegna vígslu reiðhallarinnar  19. apríl og undirbúnings fyrir 
hana hefur verið ákveðið að færa síðasta vetrarmótið sem 
átti að vera þann 18.apríl til laugardagsins 25.apríl kl. 14:00 
(kosningadaginn). 
Vonum að þessi breyting hafi ekki áhrif á þátttöku og að sem 
flestir sjái sér fært að mæta. 
 Tökum frá dagana. 
    19. apríl  sunnudagur.      Vígsla reiðhallarinnar.                                        
    25. apríl  laugardagur.       Síðasta vetrarmótið            
     1. maí  föstudagur.          Firmakeppni 
 
Fylgist með á smari.is                                                                                   
 
Mótanefnd.  
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Flúðaleið ehf 
 

Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00 
 
Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  
12:00 frá Landflutningum og  
13:00 frá Flytjanda 
 
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  
 
Nánari upplýsingar eru hjá Pálmari í síma 892-2370. 
 
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693 
netfang: fludaleid@simnet.is    
 
Símar hjá bílstjórum: 
892-2371- Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur. 
892-2372- Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur. 
892-2308- Trailer 
892-2316- Trailer 

Með von um gott samstarf   
Starfsfólk Flúðaleiðar  

Viola Snyrtistofa á Flúðum 
Högnastíg 1 

Eftirfarandi meðferðir eru í boði:  
Andlitsböð 
Húðhreinsun 
Litun og plokkun 
Handsnyrting 
Fótsnyrting 
Förðun 
Vaxmeðferð 

Hef til sölu húðvörur fyrir bæði dömur og 
herra frá GUINOT og förðunarvörur frá                            
NO NAME 
Tímapantanir í síma 566-8342 og 856-1599 



 

16 

Á bak við eldavélina 
Þá koma  hér nokkrir  grænmetisréttir sem passa vel 
saman sem ein máltíð, en þá er alveg eins hægt að hafa 
sem meðlæti með hvaða öðrum rétti (kjöt eða fisk)  sem 
er. Þar sem ég er vön að elda allt lífrænt hef ég bara 
notað lifrænt hráefni, mæli náttúrulega eindregið með því. 
 
4 egg   
1 dl. vatn                                        
2 kreist hvítlauksrif                          
1 tsk. kryddsalt 
 
400 gr. stappaðar soðnar kartöflur   
400 gr. soðin sellerírót    
200 gr. soðið hirsi 
matskeið af smjöri 
múskat og (krydd)salt eftir smekk. 
 
Smátt rifnar hráar gulrætur með  
salatsósa : ólivuolía, smá sítrónusafi, sinnep, hunang eða agavesíróp, kryddsalt og 
dill.  Hafið salatsósu sér, börnum finnst oft best að fá gulrætur án sósu. 
 
Steikt sólblómafræ  
salt                                                   
evt. smá  sojasósa rétt undir lokin 
 
Steikt grænmeti eftir árstíma, t.d. blaðlaukur, rófur,  alskyns kál eða /og gulrætur.  
einn rauðlaukur steiktur í smá olíu saman með teskeið af fennel, teskeið af kúmeni, 
teskeið af koriander fræi steyttu  í mortéli.   Bætið svo eftir eina mínutu  passlega 
smátt skornu grænmeti  út í og salti og oregano eftir smekk. 
Þegar maður steikir grænmeti er best að leyfa smá olíu að hitna og bæta vatni við 
áður enn hún verður of heit (áður en það fer að rjúka úr) og bæta smá vatni við 
eftir þörfum svo að það brenni ekki. Steikja grænmeti  þar til það er hægt að stinga 
gaffall í gegnum það. 
Svo er hægt að setja grænmeti allt saman í ofnfat og leyfa því að vera smá stund í 
ofni þartil það verður  ljósbrúnt. Það má líka setja smá ost eða/ og graskersfræ 
yfir. 
 
Ég skora á Gerhard Plaggenborg í Skaftholti  
að koma með uppskrift í næsta bréf. 
Kveðja, Atie Bakker, Skaftholti 

Stappið allt saman með heitri 
mjólk eða grænmetissoði. 

Þeytið allt saman og steikja 
á pönnu eða í potti. 

Ristið fræin í smá olíu með salti 
í nokkra mínútur. 
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KKKKáááállllffffaaaaffffóóóóððððuuuurrrr

Eigum ávallt á lager milligerðir,
átgrindur, milligrindur, gerðisgrindur,
steinbita, gúmmímottur og renninga
ásamt fleiru í fjósið.

Fjölbreytt úrval festinga

444488880000    5555666600000000 llllaaaannnnddddssssttttoooollllppppiiii....iiiissss

VVVViiiittttaaaalllliiiicccc    ----
hhhheeeessssttttaaaakkkkööööggggggggllllaaaarrrr

Þar höfum við meðal annars til sölu:
Kálfaduft tvær gerðir, startfóður (musli) fyrir ungkálfa
og framhaldsfóður fyrir eldri kálfa.
Propylenglycol - súrdoðaorkuskotið.
Einnig hestakjarnfóður í 25 kg. pokum

VVVVeeeerrrriiiiðððð    vvvveeeellllkkkkoooommmmiiiinnnn

VVVViiiiðððð    mmmmiiiinnnnnnnnuuuummmm    áááá
bbbbúúúúrrrreeeekkkkssssttttrrrraaaarrrrvvvvöööörrrruuuuvvvveeeerrrrsssslllluuuunnnn    ooookkkkkkkkaaaarrrr
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Vetraropnun: 
 Skeiðalaug Neslaug  
 
Mánudaga: lokað 17 – 21 
Þriðjudaga: 17 – 21 lokað  
Miðvikudaga: lokað 17 – 21 
Fimmtudaga: 17 – 21 lokað 
Föstudaga: lokað lokað 
Laugardaga: 13 – 17 13 – 17 
Sunnudaga: lokað lokað  
 
Sumaropnun:   1. Júni – 31. Ágúst 
 
 Skeiðalaug Neslaug 
 
Mánudaga: 13 -  18 13 -  21 
Þriðjudaga: 13 -  21 13 -  18 
Miðvikudaga: 13 -  18 13 -  21 
Fimmtudaga: 13 -  21 13 -  18 
Föstudaga: 13 -  18 13 -  18 
Laugardaga: 10 -  18 10 -  18 
Sunnudaga: 10 -  18 10 -  18 
 
 

Opnun sundlauga í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 

Athugið að annan í páskum                
(13. apríl) verður Neslaug opin  
frá kl.13-17 en ekki frá kl. 17-21. 
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Frá skákmótinu–   Verðlaunahafar í eldri deild Hinrik– Andrea Ýr og Ágúst 

5. – 6. bekkur með skemmtilega útfærslu á Mjallhvítiog dvergunum sjö 

Stúlkur í 7. bekk sýndu dans 
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Fréttatilkynning 
       

Undirbúningur að stofnun menningarklasa 
í uppsveitum Árnessýslu hafinn  

29.3. 2009 
 
Hópur áhugasamra einstaklinga um menningarsögu uppsveita Árnessýslu 
hittist í Skálholtsskóla fimmtudagskvöldið 26. mars sl. til að ræða um sam-
vinnu og kosti markvissrar menningarmiðlunar í uppsveitunum.  
 
Einhugur var meðal fundarmanna um að hrinda slíku samstarfi af stað og 
spunnust frjóar umræður um kosti þess. Samþykkt var að fundarboðendur, 
Ann-Helen Odberg, Margrét Sveinbjörnsdóttir og Skúli Sæland, skyldu un-
dirbúa annan og viðameiri fund síðar í apríl til að ræða málið nánar og skil-
greina sameiginleg markmið. Sá fundur verður haldinn í Skálholtsskóla 
mánudagskvöldið 20. apríl kl. 20.00. Loks  undirrituðu viðstaddir viljay-
firlýsingu um að hefja undirbúning stofnunar menningarklasa í uppsveitum 
Árnessýslu. 
 
Þeir sem eru áhugasamir um málefnið, telja sig geta lagt gott til mála og 
haft gagn af samstarfi á þessu sviði eru hvattir til að hafa samband við un-
dirbúningshóp með því að senda línu á netfangið menningarmid-
lun@gmail.com, eða hringja í Skúla Sæland í síma 663 9010. 
 
Nánari upplýsingar veitir: Skúli Sæland, sagnfræðingur í Reykholti, í 
síma 663 9010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hópurinn sem fundaði í Skálholti á dögunum um                        
menningarmiðlun í uppsveitum Árnessýslu. 


