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10. tbl. . 16. árg. . Desember 2019Á aðventu 
Kristófer Tómasson sveitarstjóri
Það hyllir enn á ný undir að við kveðj
um ár. Framundan er hátíð frelsarans. 
Flestum er hátíðin gleðiefni. En því 
er ekki að neita að fyrir sumum er 
hátíðin kvíðvænleg. Því getur valdið 
einmannaleiki söknuður og ekki síst 
bágur fjárhagur. Mér finnst í hrein
skilni sagt að árin fljúgi allt of hratt 
framhjá. En enginn stöðvar tímans 
þunga nið eins og segir í þekktum 
söngtexta. Við sjáum á eftir sam
ferðafólki fara yfir móðuna miklu, en 
aðrir koma í stað blessunarlega. Hjá 
okkur, íbúum þessa sveitarfélags hef
ur árið verið mörgum öðrum árum 
líkt að mér virðist. Ég vil meina að 
almennt séu lífskjör íbúa hér í sam
félaginu okkar nokkuð góð. En eins 
og annarsstaðar er hagur fólks mis
jafn.

Fjármálin um þessar mundir

Að undanförnu hefur vinna við gerð 
fjárhagsáætlunar verið fyrirferðar
mesta verkefni sveitarstjóra. Fyrsta 
umræða um áætlunina var tekin 6. nó
vember, auk þess voru haldnir vinnu

fundir um áætlunina. Með sveitar
stjórn og skóla og leikskóla stjórum. 
Lokaumræðan verður tekin 11. des
ember næstkomandi. Það er ljóst að 
staðir fyrir tekjur sveitarfélags ins er 
nægir. Útlit er fyrir að afkoma ársins 
2020 verði þolanleg, en ekki meira en 
það. Of  snemmt er að segja til um af
komu ársins sem er að líða, en fljótt 
á litið virðist hún ætla að verða mun 
lak ari en á síðastliðnu ári. Margar 
breytur koma fram í dagsljósið í lok 
ársins sem geta fallið rekstrinum í vil 
eða í óhag. Stærsti málaflokkurinn 
sem fyrr eru fræðslumálin, hann 
stígur umtalsvert milli ára. Kostnaður 
við sorpþjónustu er mjög vaxandi og 
ekki umflúið að hækka gjaldskrár í 
þeim efnum. Þá taka samlögin sem 
við eigum aðild að mikið til sín. Þar 
má nefna að framlag sveitarfélagsins 
til Brunavarna Árnessýslu er á þessu 
ári um 20 milljónir króna. 

Verkefnin á árinu

Eitthvað hefur komist í verk, en óneit
anlega heyrir maður að sumum finn

ist þörf á að gera betur. Við höfum 
lokið við að koma malbiki á götur og 
gangstéttar sem þegar eru til staðar í 
þéttbýliskjörnunum. Umhverfi við 
félagsheimilið og skóla var lagfært 
með endurnýjun gangstétta. Nýtt 
aðalskipulag mun taka gildi innan 
skamms sem og friðlýsing í Þjórsár
dal. Nú í nóvember veitti forsætis
ráðherra sem eigandi þjóðlendna, 
samþykki sitt fyrir samningi um leigu 
á landi í Reykholti í Þjórsárdal um 
byggingu baðlóns og hótels. 

Framundan

Ætla má að ofangreindar fram
kvæmd ir í þjórsárdal hefjist á næsta 
ári og verði lokið 2023 24. Það er 
ljóst að þeirri uppbyggingu munu 
fylgja mikil umsvif og allmörg 
framtíðarstörf. Ég hef trú á að það 
verði samfélaginu til hagsbóta.

Það er  þörf á að framkvæma talsvert 
og halda eignum við. Meðal þess 
sem fyrirhugað er að framkvæma 
er umtalsverð lagfæring á húsnæði 

leikskólans. Þar er um að ræða fram
hlið á millibyggingu og smíði milli
lofts. Það er þörf á að áframhaldandi 
gatna gerðarframkvæmdum í hverf
unum. Við erum með stóran skammt 
af fasteignum sem ekki má slá slöku 
við að viðhalda.  Ég vildi óska þess að 
ég gæti fært ykkur tíðindi og loforð 
um samgöngu bætur. Það er ekki svo 
gott. En ég og sveitarstjórnin mun 
halda áfram að hamra járnið. Ekki 
skulum við útiloka að eitthvað þok
ist í rétta átt á næsta ári. Lagfæring
ar áttu sér stað á tengivegum á árinu 
sem senn kveður. Sumir hafa gagn
rýnt þær, en ég lít svo að þær hafi 
komið umtalsvert til góða. 

Framkvæmdir við göngubrú í ná
munda við Þjófafoss eru í bígerð. Það 
er mótvægisaðgerð af hálfu Lands
virkjunar. Við búumst við að það 
verk hefjist á árinu 2020.

Ég færi ykkur bestu óskir um gleðileg 
jól og farsæld á nýju ári.  Hafið þökk 
fyrir árið sem er senn liðið.

1Fréttabréf Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Skeiða- og Gnúpverjahrepps
Fréttabréf

9. tbl. . 15. árg. . Október 2018

Flúðum:
26. okt kl. 18-21:00
9. nóv kl. 18-21:00

Árnesi:
2. nóv kl. 18-20:30

Sími: 899-2910
Staðurinn sem kemur til þín

 
www.pizzavagninn.is

ÁRBORG
www.arnes.is

Opnunartími:
Mánudaga til laugard. 9-19
Sunnudaga 10-19

Sími 486 6006

Við viljum franskar, sósu' og....

Leikrit í vetur
Sett verður upp leikrit í Árnesi!  
Stefnt er að gamanleik með söng og tónlist.  
Höfum við fengið reynslubolta á því 
sviði til að leikstýra, Örn Árnason spaugstofumann með meiru.  
Hvetjum alla sem áhuga hafa að taka þátt! 

Styttist í fyrsta fund og samlestur - auglýst síðar.   
Æfingar hefjast eftir áramót og sýnt verður í mars 2019. Hlökkum til að 
vinna með ykkur að þessu skemmtilega verkefni.

Leiknefnd UMFG

Réttarstemning í Skaftholtsréttum

Grein frá Ragnheiði Gló

bla bla bla.....

Kvenfélag 
Skeiðahrepps

 
Bleikur haustfundur Kvenfélags 
Skeiðahrepps verður haldinn föstu-
daginn 26. október á Hestakránni 
kl.19.30.  Boðið verður upp á mat 
í upphafi fundar.  Vetrarstarfið o.fl. 
til kynningar og umræðu. Bleika 
krukkan verður á staðnum eins og 
undanfarin ár, bleikt þema og til 
okk ar koma góðir gestir.

Þær sem ætla að koma í matinn 
verða að skrá sig í síðasta lagi 
þriðjudaginn 23. október. Það er 
hægt að skrá sig með því að svara 
tölvupósti, hringja í Dísu (661-
2923) eða inni í facebook-hóp fél-
agsins.

 Nýjar konur hjartanlega velkomnar.
Stjórn og varastjórn
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  Fréttabréf
Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Starfsemi er á ágætu skriði og nokkr ir 
fastir viðburðir í gangi, meðal ann ars 
sundleikfimi á mánudögum og jóga 
á þriðjudögum. Félagsfundir annan 
hvern föstudag með ýmsum uppá
komum.  Á félagsfundi 2. nóvem b
er  síðastliðin, hélt Helga í Vorsabæ 
uppá níutíu ára afmæli sitt með veg
legri veislu sem heppnaðist vel.  15. 

október síðastliðin átti stjórn félagsins 
fund með oddvita og sveitarstjóra um 
málefni og aðstöðu félagsins.  Áform
að  er að hittast aftur 12. nóvember.  
Á degi íslenskrar tungu þann 16. 
nóvember næstkomandi koma leik
skólabörn og kennarar á samverufund 
í Bókahúsinu og verður lagt saman í 
dagskrá. 30 nóv ember verður félags

fundur í Árnesi og verður meðal ann
ars fræðsluefni og mynda sýningar. 7. 
desember er áform að að fara á jólatón
leika Siggu Beinteins í Hörpunni. 
Síðasti samverufund ur fyrir jól verður 
svo 14 desember og fáum við þá væn
tanlega góða gesti í heimsókn. Félags
fundir eru ekki yfir sumartímann en 
farið var í ferðalag til Vestmannaeyja 

12.13. júlí sl., gist á góðu hóteli og 
leiðsögn fengin um eyjarnar  við al
menna ánægju félagsmanna. Þá var 
farin haustferð 26. september yfir 
í Borgarfjörðinn og meðal annars 
komið að Húsafelli, Deildartungu og 
Hvanneyri. Sú ferð heppnaðist einnig 
vel. Félagsmenn nú eru sextíu og vel 
tekið á móti nýjum félögum.

Með kveðju Bjarni Ófeigur

Frá félagi eldri borgara
Hamborgarhryggur 

Sveitaskinka 
Sænsk jólaskinka 
Bayonneskinka 

Purusteik

Korngrís  
kjötvinnsla í Árnesi 

Opnunartími fram að jólum: 
Þri-mið. 11-17 

Fim-fös 11-16:30 
Lau 13:30-16:30 
www.korngris.is
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Skrifstofa Skeiða- og Gnúpverjahrepps Árnesi 801 Selfoss
Opnunartími: Mánudaga til fimmtudaga: 9-12 & 13-15 og  föstudaga: 9-12  
Sími: 486-6100, netfang: skeidgnup@skeidgnup.is

Sveitarstjóri:  
Kristófer A. Tómasson 
486-6113 & 861-7150 kristofer@skeidgnup.is

Oddviti: Viðtalstími miðvikudaga kl 13-16 
Björgvin Skafti Bjarnason  
895-8432 oddviti@skeidgnup.is

Bókhalds- og launafulltrúi: Þuríður Jónsdóttir  
486-6104 dudda@skeidgnup.is

Ritari & vefumsjón: 
Kristjana H. Gestsdóttir, 486-6105 kidda@skeidgnup.is

Áhaldahús/Þjónustustöð 
Ari Einarsson  
893-4426 ari@skeidgnup.is 
Bjarni Jónsson  
892-1250 bjarni@skeidgnup.is

Leikskólinn Leikholt 
486-5586, leikholt@leikholt.is 
Leikskólastjóri: Elín Anna Lárusdóttir 895-2995

Þjórsárskóli 
Sími 486-6000 
Skólastjóri: Bolette Høeg Koch 
486-6051 & 895-9660 bolette@thjorsarskoli.is

Gámasvæðin
Opnunartími:

Við Árnes:  
Þriðjudaga kl. 14-16 
Laugardaga kl. 10-12

Í Brautarholti:  
Miðvikudaga kl. 14-16 
Laugardaga kl. 13-15

Fata- & dýragámar eru opnir allan sólarhringinn 
Tekið er við garðaúrgangi úr jurtaríkinu í Skaftholti alla daga  
(Til vinstri á heimreið)

Áburðarpokar eru tveggja laga.  Ekki er lengur þörf á að taka 
byrðin í sundur.  Allt má fara saman í einn poka til endurvinnslu. 
Það má nýta áburðarpokana undir laust rúlluplast og skila því 
þannig á Gámasvæðin eða láta sorpbílana taka pokana með öðru 
rúlluplasti. 
Gjaldskyldur úrgangur: Almennur óflokkaður úrgangur frá heimilum 
og fyrirtækjum. Blandaður óflokkaður úrgangur. Timbur málað og ómálað. 
Vörubretti. Húsgögn. Gler. Gifs og gifsplötur. Steinefni/múrbrot.  
Annar grófur úrgangur. Hjólbarðar m/felgum. 
Gjaldfrjáls úrgangur: Hreinar plastumbúðir. Annað flokkað plast (hreint). 
Bylgjupappi. Dagblöð/tímarit/pappír. Fernur. Flokkaðir málmar. Hjólbarðar. 
Raftæki.

Umsjónarmaður:  Bjarni Jónsson GSM: 892-1250 
Netfang:  bjarni@skeidgnup.is 

NESLAUG
Sími: 486-6117 Sími: 486-5500

SKEIÐALAUG

Vetraropnun sept-maí 
Mánudaga: 18-22 
Fimmtudaga:   17-22

Umsjónarmaður:  Eyþór Brynjólfsson s: 897-1112  eythorb@gmail.com  

Vetraropnun sept-maí 
Miðvikudaga: 17-22 
Laugardaga: 13-18 
Sunnudaga: 13-18* 
*í september og maí

Rauðikambur samkomulag. Lagt fram 
undirritað samkomulag milli sveit
arfélagsins og Rauðakambs ehf um 
lóðarleigu við Reykholt í Þjórsárdal til 
uppbyggingar ferðaþjónustu. Landið 
er þjóðlenda og er það því einnig undir
ritað af fulltrúa forsætisráðuneyt is. 
Samningur staðfestur með fjórum 
atkvæðum. Anna Sigríður Valdimars
dóttir sat hjá og lagði fram eftirfarandi 
bókun: Eins og ég hef áður lýst, tel ég 
að með því að heimila uppbyggingu 
einkaaðila á þjóðlendu í Skeiða og 
Gnúpverjahreppi sé sveitarfélagið að 
setja fordæmi sem erfitt geti verið að 
standa undir, komi til þess að fleiri 
sæktu eftir að njóta viðlíka forréttinda. 
Þess fyrir utan þykja mér þessi áform 
ógæfuspor með tilliti til náttúru og 
menningarminja sem fyrirfinnast á 
svæðinu. En það eru önnur sjónarmið 
en þau að varðveita náttúru og menn
ingu sem ráða för hér. Eftir sem áður, 
tel ég hins vegar óeðlilegt að greiða at
kvæði í þessu máli vegna nokkurra af
skipta af framtíðaráformum svæðisins 
áður en ég settist í sveitarstjórn.

Fasteignagjöld álagningarprósentur 
2020. Lögð fram tillaga að álagningar
prósentu Fasteignagjalda í sveitarfélag
inu 2020. Aflokkur. Fasteigna skattur 
íbúðarhúsnæðis eins og þær eru skil
greindar í 3.gr. í lögum nr.4/1995 
verður 0,40% af heildar fasteignamati.

Bflokkur. Fasteignaskattur af opin
berum byggingum eins og þær eru 
skilgreindar í 3.gr. í lögum nr. 4/1995 
verður 1,32 % af heildarfasteigna mati. 
Cflokkur. Fasteignaskattur atvinnu
húsnæðis og öðrum eins og þær eru 
skilgreindar í 3.gr. Í lögum nr. 4/1995 
verður 1,65% af heildarfasteigna
mati. Gjalddagar fasteignagjalda 2020 
verði 10. í samræmi við það sem lög 
og reglur heimila. Álagningarhlutfall 
fasteignagjalda samþykkt samhljóða.

Afsláttur af fasteignaskatti fer eft
ir samþykktum sveitarstjórnar frá 7. 
febrúar 2006. Samkvæmt 3.grein þeirr
ar samþykktar geta þeir sem eru eldri  
en 67 ára og þeir sem eru 75% ör yrkjar 
eða meira sótt um afslátt á fasteigna

gjöldum þeirrar íbúðar sem þeir búa í 
og ekki er nýtt af öðrum, tekjuviðmið 
er í lið 7. Lagt er til að afsláttur á 
fasteignagjöldum taki breytingum frá 
árinu 2019 í samræmi við breytingu á 
vísitölu neysluverð á tímabilinu 1. des 
2018 til 1. des 2019. Tillaga um afslætti 
af fasteignagjöldum samþykkt sam
hljóða.

Útsvar 2020. Lögð fram tillaga um að 
útsvarsprósenta fyrir árið 2020 verði 
14,48%. Samþykkt samhljóða.

Fjárhagsáætlun önnur umræða. 
Sveitar stjóri lagði fram drög að 
fjárhags áætlun 20202023 og greindi 
frá framvindu við vinnslu áætlunar
innar. Talsverðar umræður urðu 
áætlun ina. Vinnufundur var haldinn 
í sveitarstjórn 19. nóvember sl. Sam
þykkt að lokaumræða fjárhagsáætlun
arinnar fari fram 4. desember nk.

Heilsueflandi samfélag. Í undirbún
ingi er að sveitarfélög í uppsveitum 
Árnessýslu sameinist um ráðnin
gu verkefnisstjóra að verkefninu 
,,Heilsu eflandi samfélag“. Sveitarstjórn 
samþykkir samhljóða að taka þátt í 
undirbúningi að þátttöku verkefnis
ins. Sveitarstjóra falið að afla nánari 
upplýsinga um verkefnið. Þar með 
talið að afla upplýsinga um kostnað 
sveitarfélagsins við verkefnið. Í fram
haldi verði gert grein fyrir kostnaði í 
fjárhagsætlun næstu ára.

Molar úr fundargerð 32 (20. nóv )
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Hjóladagurinn 
Miðvikudaginn 12. september var 
hjóladagur í Þjórsárskóla. Þá komu 
allir með hjól í skólann og farið var í 
hjólaferðir, mislangar eftir aldri og 
getu nemenda. Þeir yngstu voru í 
kringum skólann og þeir elstu 
hjóluðu tæpa 12 km. Nemendur 
fengu umferðafræðslu í undirbúningi 
fyrir hjóladaginn og allir hjóluðu í 
endurskinsvestum og með hjálma.  

Réttir 
Í réttarvikunni voru unnin verkefni 
með nemendum sem tengjast réttum 
og hefðum í kringum réttirnar. Þá var 
sérstaklega rætt um það hvernig á að 
umgangst kindur í réttunum. Hér má 
sjá nokkrar myndir af verkefnum 
nemenda í réttarvikunni. 

Umhverfismennt 
Elstu nemendur skólans vinna nú að 
endurbótum á skólalóðinni. Búa til 
skjólveggi með því að endurnýta 
efnivið, garðúrgang og gamla 
girðingastaura sem annars hefðu farið 
í ruslið. 
Þeir rækta líka kartöflur sem notaðar 
eru í  mötuneytinu.

Nú í lok september fór sami hópur 
upp á Skaftholtsfjall til að halda 
áfram með Vistheimtarverkefni. Þá 
voru afgirtu reitirnir teknir út og 
tilraun skoðuð. Þetta verkefni er unn-
ið í samvinnu við Landvernd. Þessi 
verkefni eru hluti af lotu í umhverf-
ismennt.

Sumarlestur 
Í sumar var sjötta árið í röð sem 
verkefnið „Sumarlestur“ var í gangi í 
Þjórsárskóla en yfir 90% nemenda í 
skólanum tóku þátt, sem er frábært. 

Markmiðið með verkefninu er að 
auka lestraráhuga, hvetja nemendur 
til þess að vera duglega að lesa á 
sumrin og þar með viðhalda þeir 
frekar þeim framförum sem þau hafa 
náð yfir veturinn.  Að hausti er síðan 
veitt viðurkenning fyrir þátttöku í 
verkefninu og þetta árið fengu börnin 
verðlaunapening og Andrésblað. 
Kærar þakkir til þeirra sem lögðu 
okkur lið: Ísspor og Edda útgáfa. 

Mjólkurdagurinn 
Á hverju ári gefur Mjólkursamsalan 
grunnkólabörnum mjólk í tilefni 
alþjóðlega skólamjólkurdagsins 28. 
september. Fræðslunefnd 
mjólkuriðnaðarins stendur fyrir 
deginum og vill með þessi vekja 
athygli á mikilvægi mjólkur í daglegu 
fæði barna.  

Hugleiðsludagur unga fólksins 
Þriðjudaginn 9. október mynduðu 
nemendur og starfsmenn skólans 
hring í Vinaminni og stóðu með 
lokuð augun og hendur á brjósti í 3 
mínútur.  Um 5000 nemendur frá yfir 
50 skólum á landinu tóku þátt í 
þessari friðarstund. Veðrið var 
frábært og róin og  kyrrðin sem þetta 
skapaði var yndisleg. 9. október var 
afmælisdagur John Lennon og 
dagurinn sem Friðarsúlan er tendruð í 
Viðey fyrir von um frið í heiminum.

Kveðja frá  
starfsfólki Þjórsárskóla

Fréttir frá Þjórsárskóla

Það er alltaf mikið að gera í leikskóla-
num Leikholti. Börnin fást við spenn-
andi verkefni á hverjum degi og eru 
alltaf að læra eitthvað nýtt. Þau læra 
um vináttuna með bangsanum Blæ, 
íslensku málhljóðin með Lubba (bókin 
Lubbi finnur málbein), þau læra um 
fjölbreytileikann og fjölmenn ingu 
með sönglögum á öðrum tungu-
málum, þau læra um lýðræðið með 
því að kjósa um öðruvísi daga og svo 
margt margt fleira. 

Við erum búin að hafa tvo öðruvísi 
daga síðan í ágúst. Fyrri var kosinn  
Búninga- og útigrilldagur sá dagur 
varð reyndar bara búningadagur því 
það var ekki hægt að grilla vegna 

veðurs. En við bættum bara úr því 
 seinna í góðu veðri einn daginn og var 
þá poppað popp úti og grillað brauð 
á priki.  Síðari öðruvísi dagurinn var 
síðan Bókadagur og máttu þá allir 
koma með eina bók með sér í leik-
skólann.

Miklar framkvæmdir hafa verið í 
leikskólanum, garðinum og svæðinu 
í kring og eru börnin búin að vera 
agndofa yfir því að horfa á allar 
vinnu vélarnar.

Skólaheimsóknir elstu barnanna byrj-
uðu 4. október síðastliðinn og fór þá 
elsti árgangurinn sem er 2013 árgang-
urinn í skólabíl í Þjórsárskóla frá 
Leikholti um hálfníu um morguninn 
og komu aftur í Leikholt í hádeginu. 
Börnin hittu 1. og 2. bekk og fengu 
að vera með þeim í kennslustundum 
og frímínútum. Skólaheimsóknir eru 
hluti af samstarfi skólanna tveggja 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi um 
að brúa bilið á milli skólastiganna. 
Börnin fara í u.þ.b. 8 heimsóknir fyrir 
jól og u.þ.b. 8 eftir jól og enda á því að 
vera heilan dag í maí í Þjórsárskóla. 
Þetta samstarf hefur reynst vel og hafa 
börnin verið vel aðlöguð að aðstæðum 
í Þjórsárskóla og kennurum þegar þau 
byrja í 1. bekk. 

Haldinn hefur verið einn Umhverfis-
nefndarfundur, sem er liður í Græn-
fánastarfi okkar. Í umhverfisnefnd 
eru elstu tveir árgangarnir (2013 og 
2014) ásamt verkefnastjóra (Sirrý), 
deildarstjóra (Haukur) og starfsmanni 
í eldhús/ræstingu (Aleksandra). Á 
fundinum var fjallað um hvað um-
hverfisnefnd væri og hvað hún ætti að 
gera. Þar var einnig ákveðið að í vet-
ur skyldi vera þemað LÝÐHEILSA. 
Með því markmiði ætla börnin að 
skoða hvað gert er varðandi hreyf-
ingu, hollan mat og andlega líðan. 

Myndirnar eru víðsvegar úr starfi leik-
skólans.

Bestu kveðjur frá öllum í  
Leikholti

Leikskó l in
n

L e i k h o l t 
Opið virka daga kl. 8-16

Símatímar lækna kl. 9-10 & 13-14

Lyfjaendurnýjun er milli kl. 8-9  
í síma 432-2020.   

Einnig rafrænt á www.heilsuvera.is

Utan opnunartíma er þjónusta lækna 
á Selfossi.  Sími vaktþjónustu lækna 

og hjúkrunarfræðinga er 1700

 
Skóla- og velferðarþjónusta 

Árnesþings.   
Ragnheiður Hergeirsdóttir 

forstöðumaður ragnheidur@
arnesthing.is

Velferðarþjónusta Árnesþings í 
Laugarási. Sími: 480-1180

Í neyðartilvikum hringið í 112

 
Heilsugæslustöðin Laugarási

 432-2770
Dagur íslenskrar tungu og dans-
sýning

Við héldum Dag íslenskrar tungu 
hátíðlegan fimmtudaginn 14. nóv
ember. Að þessu sinni var dagurinn 
helgaður Þórarni Eldjárn. Flutt voru 
vísur og kvæði og að lokum var 
söng ur undir stjórn Guðmundar 
Pálssonar. 

Í haust fengu nemendur dans
kennslu frá Silju Þorsteinsdóttur í 10 
vikur. Þemað var Michael Jackson.  
Það er búið að vera gaman að fylgjast 
með áhuga nemenda á dansinum 
og sýndu þeir afraksturinn á flottri 

danssýningu þennan dag. 

Aðventukvöld

Fyrsti sunnudagur í aðventu var 
1. desember og þá tókum við þátt í 
árlegri skemmtun í Árnesi. Þar léku 
börnin helgileik og sungu lög sem 
þau hafa verið að æfa í tónmennt. 
Einnig sungu þau Fögur er foldin 
með kirkjukórurum í sveitinni. 
Sóknarnefndin bauð síðan gestum 
upp á kaffiveislu. Hátíðleg stund sem 
markar upphaf jólaundirbúnings hjá 
mörgum í sveitinni.

Hátíðarkveðja frá starfsfólki Þjórsárskóla.

 

  Sölumarkaður í Ásaskóla fyrir jólin
Laugardaginn 14. des. frá kl 13 til 17
Sunnudaginn 15. des. frá kl 13 til 17
Mánudaginn 16. des. frá kl 17 til 19
Þriðjudaginn 17. des. frá kl 17 til 19 

Eða eftir umtali ef þessir tímar henta ekki.

Á boðstólum eru ýmsar vörur tilvaldar í jólapakkann svo sem skartgripir og 
skrautmunir úr perlum, roði og skinni. Treflar, húfur og vettlingar, heima
unnið jólaskraut og síðast en ekki síst sulta og baðsalt með rósablöðum úr 
garðinum í Ásaskóla.

Komið og fáið ykkur kaffi í rólegheitum.  Jólalögin á fóninum.
Katrín og Stefán Ásaskóla, s. 4866047 / 8986047
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Hjóladagurinn 
Miðvikudaginn 12. september var 
hjóladagur í Þjórsárskóla. Þá komu 
allir með hjól í skólann og farið var í 
hjólaferðir, mislangar eftir aldri og 
getu nemenda. Þeir yngstu voru í 
kringum skólann og þeir elstu 
hjóluðu tæpa 12 km. Nemendur 
fengu umferðafræðslu í undirbúningi 
fyrir hjóladaginn og allir hjóluðu í 
endurskinsvestum og með hjálma.  

Réttir 
Í réttarvikunni voru unnin verkefni 
með nemendum sem tengjast réttum 
og hefðum í kringum réttirnar. Þá var 
sérstaklega rætt um það hvernig á að 
umgangst kindur í réttunum. Hér má 
sjá nokkrar myndir af verkefnum 
nemenda í réttarvikunni. 

Umhverfismennt 
Elstu nemendur skólans vinna nú að 
endurbótum á skólalóðinni. Búa til 
skjólveggi með því að endurnýta 
efnivið, garðúrgang og gamla 
girðingastaura sem annars hefðu farið 
í ruslið. 
Þeir rækta líka kartöflur sem notaðar 
eru í  mötuneytinu.

Nú í lok september fór sami hópur 
upp á Skaftholtsfjall til að halda 
áfram með Vistheimtarverkefni. Þá 
voru afgirtu reitirnir teknir út og 
tilraun skoðuð. Þetta verkefni er unn-
ið í samvinnu við Landvernd. Þessi 
verkefni eru hluti af lotu í umhverf-
ismennt.

Sumarlestur 
Í sumar var sjötta árið í röð sem 
verkefnið „Sumarlestur“ var í gangi í 
Þjórsárskóla en yfir 90% nemenda í 
skólanum tóku þátt, sem er frábært. 

Markmiðið með verkefninu er að 
auka lestraráhuga, hvetja nemendur 
til þess að vera duglega að lesa á 
sumrin og þar með viðhalda þeir 
frekar þeim framförum sem þau hafa 
náð yfir veturinn.  Að hausti er síðan 
veitt viðurkenning fyrir þátttöku í 
verkefninu og þetta árið fengu börnin 
verðlaunapening og Andrésblað. 
Kærar þakkir til þeirra sem lögðu 
okkur lið: Ísspor og Edda útgáfa. 

Mjólkurdagurinn 
Á hverju ári gefur Mjólkursamsalan 
grunnkólabörnum mjólk í tilefni 
alþjóðlega skólamjólkurdagsins 28. 
september. Fræðslunefnd 
mjólkuriðnaðarins stendur fyrir 
deginum og vill með þessi vekja 
athygli á mikilvægi mjólkur í daglegu 
fæði barna.  

Hugleiðsludagur unga fólksins 
Þriðjudaginn 9. október mynduðu 
nemendur og starfsmenn skólans 
hring í Vinaminni og stóðu með 
lokuð augun og hendur á brjósti í 3 
mínútur.  Um 5000 nemendur frá yfir 
50 skólum á landinu tóku þátt í 
þessari friðarstund. Veðrið var 
frábært og róin og  kyrrðin sem þetta 
skapaði var yndisleg. 9. október var 
afmælisdagur John Lennon og 
dagurinn sem Friðarsúlan er tendruð í 
Viðey fyrir von um frið í heiminum.

Kveðja frá  
starfsfólki Þjórsárskóla

Fréttir frá Þjórsárskóla

Það er alltaf mikið að gera í leikskóla-
num Leikholti. Börnin fást við spenn-
andi verkefni á hverjum degi og eru 
alltaf að læra eitthvað nýtt. Þau læra 
um vináttuna með bangsanum Blæ, 
íslensku málhljóðin með Lubba (bókin 
Lubbi finnur málbein), þau læra um 
fjölbreytileikann og fjölmenn ingu 
með sönglögum á öðrum tungu-
málum, þau læra um lýðræðið með 
því að kjósa um öðruvísi daga og svo 
margt margt fleira. 

Við erum búin að hafa tvo öðruvísi 
daga síðan í ágúst. Fyrri var kosinn  
Búninga- og útigrilldagur sá dagur 
varð reyndar bara búningadagur því 
það var ekki hægt að grilla vegna 

veðurs. En við bættum bara úr því 
 seinna í góðu veðri einn daginn og var 
þá poppað popp úti og grillað brauð 
á priki.  Síðari öðruvísi dagurinn var 
síðan Bókadagur og máttu þá allir 
koma með eina bók með sér í leik-
skólann.

Miklar framkvæmdir hafa verið í 
leikskólanum, garðinum og svæðinu 
í kring og eru börnin búin að vera 
agndofa yfir því að horfa á allar 
vinnu vélarnar.

Skólaheimsóknir elstu barnanna byrj-
uðu 4. október síðastliðinn og fór þá 
elsti árgangurinn sem er 2013 árgang-
urinn í skólabíl í Þjórsárskóla frá 
Leikholti um hálfníu um morguninn 
og komu aftur í Leikholt í hádeginu. 
Börnin hittu 1. og 2. bekk og fengu 
að vera með þeim í kennslustundum 
og frímínútum. Skólaheimsóknir eru 
hluti af samstarfi skólanna tveggja 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi um 
að brúa bilið á milli skólastiganna. 
Börnin fara í u.þ.b. 8 heimsóknir fyrir 
jól og u.þ.b. 8 eftir jól og enda á því að 
vera heilan dag í maí í Þjórsárskóla. 
Þetta samstarf hefur reynst vel og hafa 
börnin verið vel aðlöguð að aðstæðum 
í Þjórsárskóla og kennurum þegar þau 
byrja í 1. bekk. 

Haldinn hefur verið einn Umhverfis-
nefndarfundur, sem er liður í Græn-
fánastarfi okkar. Í umhverfisnefnd 
eru elstu tveir árgangarnir (2013 og 
2014) ásamt verkefnastjóra (Sirrý), 
deildarstjóra (Haukur) og starfsmanni 
í eldhús/ræstingu (Aleksandra). Á 
fundinum var fjallað um hvað um-
hverfisnefnd væri og hvað hún ætti að 
gera. Þar var einnig ákveðið að í vet-
ur skyldi vera þemað LÝÐHEILSA. 
Með því markmiði ætla börnin að 
skoða hvað gert er varðandi hreyf-
ingu, hollan mat og andlega líðan. 

Myndirnar eru víðsvegar úr starfi leik-
skólans.

Bestu kveðjur frá öllum í  
Leikholti

Leikskó l in
n

L e i k h o l t
Í Leikholti er alltaf margt um að 
vera. 

Þann 8. nóvember er Baráttudagur 
gegn einelti og hittust þá börn af 
báðum deildum í salnum. Þau  ræddu 
hvað einelti væri og sungu um vinát
tu með honum Blæ  bangsa og áttu 
góða stund saman (sjá mynd). 

Dagur íslenskrar tungu var haldinn 
hátíðlegur hér í Leikholti föstudag
inn 15. nóvember. Börnin sungu 
mörg falleg íslensk lög fyrir foreldra, 
eldri borgara og aðra góða gesti (sjá 
myndir). Vel var mætt á viðburðinn 
og börnin stóðu sig með prýði. Við 
þökkum öllum fyrir komuna og 
þökkum einnig þeim sem styrktu 
okkur í kaffiboðinu eftir sönginn. 

Öfugsnúin rugl dagur 21. nóvember 
þá mættu mörg börn og starfsmenn 
í fötunum sínum úthverfum, á röng
unni og alls konar öfugsnúið. Þessi 
dagur var kosinn af eldri börnunum 
í Vörðufelli sem nýttu lýðræði sitt að 
kjósa um öðruvísi dag. 

Óskar Prestur er búinn að koma 
hér 3 sinnum í heimsókn til okkar 
í Leikholt að segja okkur sögur og 
syngja með okkur. Börnin eru alltaf 
spennt fyrir þessum heimsóknum 
og sérstaklega þegar fuglinn Konni 
kemur með. 

Við viljum vekjum athygli foreldra 
á breytingu í skóladagatalinu okkar, 
litlu jólin okkar verður miðvikudag
inn 18. desember 2019 kl. 13:30, 
fyrst leikrit með álfunum Þuru og 
Þorra, jólaball og síðan borðaðar 
pipar kökur og drukkið kakó. 

Með fylgir fundargerð umhverfis
nefndar, en þau voru mikið að fjalla 
um flokkun, endurnýtingu og plast
ið.  

Að lokum viljum óska öllum góðra stunda  
á aðventunni og gleðilegrar hátíðar, allir í 

Leikholti. 

Á undanförnum mánuðum hefur 
sveitarfélagið unnið að innleið ingu 
á svonefndu Hringrásarhag kerfi 
í sorpmálum. Umhverfistofnun 
stend ur að átakinu í þeim tilgangi 
að minnka urðun og auka endur
vinnslu á úrgangi með aukinni 
flokk un á úrgangi og sorpi sem fellur 
til hjá íbúum sveitarfélagsins. 

Kostnaður við förgun og eyð ingu á 
sorpi hefur aukist gríðarlega á árinu 
þar sem sorp er flutt milli lands
hluta og nú er einnig farið að flytja 
það út til Evrópu til brennslu í full
komnum sorpbrennslum sem fram
leiða rafmagn. Við brennsl una er 
framleitt rafmagn og einungis 10% 
verður eftir og er það notað t.d. í  
múrsteina framleiðslu. Með þessari 
brennslu er verið að leysa af hólmi 
kjarnorku og kol! Hægt er að flytja 
út allt brennan legt sorp sem hægt er 
að pressa í stórbagga.

Til að stuðla að þessum markmiðum 
hefur flokkun á gámamóttöku 
svæðum  verðið aukin og  stefnt 
að aukinni flokkun á komandi 
mánuðum. 

Sveitarfélagið hefur keypt gáma 
und ir jarðefni og einnig 20 feta 
gáma undir ýmis spilliefni og úrgang 
til endurvinnslu.

Þá er mikilvægt að allt timbur sé rétt 
flokkað, hreint timbur og hreinn 
krossviður saman í gám og allt ann
að timbur, gagnvarið, allar plötur 
og málað/lakkað timbur sér. Mikill 
munur er á urðunargjaldi á hreinu 
eða lituðu timbri

Með góðri og réttri flokkun er hægt 
að lágmarka urðunar og förgunar
kostnað á sorpi.

Á gámasvæðunum er í dag flokkað 
í 23 flokka á móttökustöðvunum í 
Árnesi og Brautarholti.

1.  Stærri gámar á uppkeyrslu  rampi: 
Almennt sorp, grófur úrgangur, 
hreint timbur og  járna og dekkja
gámur. 

Í byrjun desember 2019  bætist við 
nýr gámur undir litað og/eða gagn
varið timbur og plötur.

2.  Gámar undir grænt efni:  pappa, 
plast og málma frá heimilum.

3.  Rúlluplast.

4.  Til hliðar á plani er grár gámur 
und ir glerkrukkur, annað gler,  
postu lín og jarðefni, s.s. flísar, 
 steypu og múrafganga.

5.  Móttaka á ökutækjum til förgun
ar. Frágangur skjala til úrvinnslu
sjóðs vegna endurgreiðslu á úreld
ingargjaldi.

6.  Raftæki í þremur flokkum: a) 
Stærri raftæki, b)minni heimilis
tæki, c) smáraftæki  og rafmagns
kaplar.

7.  Nokkrir flokkar af spilli efnum: 
Plastmálning, kítti og sparsl, 
olíumálning / fúavarnarefni, olíuaf
gangar/smurefni.

8.  Dýragámur.

Gjaldfrjáls úrgangur. 

9.  Rafgeymar

10.  Kertaafgangar

11.  Lyfjaafgangar frá dýrahaldi og 
tómar lyfja umbúðir frá heimilum 
(ath. má líka skila í Apótek)

12.  Skaftholt tekur við garðaúrgan
gi og afklippum trjáa alla daga, all
an daginn ( til vinstri á heimreið.)  
EKKI er tekið við þessum úrgangi á 
gámasvæðunum!

13.  Rafhlöður

14.  Fatagámur til endurnýtingar.

15.  Endurnýtanlegir hlutir.
Jólakveðja. Bjarni  Jónsson  

umsjónarmaður gámasvæðanna.

 
Umhverfisnefndarfundur 26.nóvember 2019

Mættir: tveir elstu árgangar (fædd 2014 og 2015),  
verkefnisstjóri/deildar stjóri.

Sirrý setti fundinn og bauð umhverfisnefnd velkomna á umhverfisnef
ndarfund.  Kíktum yfir markmið vetrarins

Neysla og úrgangur  Að börnin læri framkvæmd og tilgang flokkunar 
á úrgangi og fræðist um endurvinnsluferlið, frá því að úrgangurinn er 
sóttur til okkar og þar til hann er endurunninn.

Við erum dugleg að flokka – En af hverju?
Við viljum ekki eiga skítuga jörð með rusli heldur hreina og heilbrigða 
jörð.
Við viljum ekki setja mikinn úrgang í almennu tunnurnar því að sá úr
gangur fer í urðun. Alltof mikið plast í urðunarúrgangi.
Svo að vatnið okkar haldist hreint
Viljum ekki að sjórinn okkar fyllist af rusli og dýrin borði það og verði 
veik.
Svo að við þurfum ekki alltaf að vera að höggva fleiri og fleiri tré til þess 
að búa til nýjan pappír.

Neysla og úrgangur Að leikskólinn verði að mestu plastlaus

Erum að standa okkur vel. Engir plastpokar notaðir nema í neyð. Rædd
um um endurnýtingu á plasthlutum. Næst ætlum við að skoða PLA um
búðir! Ræddum um það hvaða umbúðir væru úr plasti og hvort hægt væri 
að kaupa svipaða vöru úr fernum. Ætlum að minna fólk á að nota mar
gnota poka alls staðar þar sem fólk þarf poka, líka í Bónus og Krónunni.

Notuðum Google og skoðuðum skaðsemi plasts í náttúrunni – vorum öll 
sammála um að við myndum gera okkar besta til þess að minnka plast
notkun okkar og minna aðra á.

Næsti fundur verður í lok janúar 2020

Fundi slitið

Sorpmálin í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 2019
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Velkomin í vefverslun Vélavals!

Við Norðurlandsveg
560 Varmahlíð

s. 453 8888

Við bjóðum ykkur velkomin á nýja heimasíðu með vefverslun fyrir nútíma bændur.
Á heimasíðunni er auðvelt að versla varahluti og rekstrarvörur hjá Vélaval. 

Við sendum hvert á land sem er.

Nútíma viðskiptahættir - Nútíma þægindi

Í tilefni af opnun nýrrar heimasíðu er eldrauður desember með fullt af tilboðum!
Tilboð á haugdælum og tækjum frá Sulky. 

20% afsláttur af öllu drifskaftsefni ásamt rekstrarvörum á 5 fyrir 4 tilboði.
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Kæru sveitungar.

Helgihald um hátíðarnar verður 
með hefðbundu sniði eins og sjá má 
hér að neðan.  En núna fyrir jólin, 
nánar tiltekið laugardaginn 14. des
ember kl. 11, verður jólakirkjuskóli 
í Hrepphólakirkju.  Þar ætlum við 
að syngja jólalög, heyra jólasöguna 
og fá okkur síðan hressingu á eftir 
í safn aðarheimilinu.  Alveg ljóm
andi uppskrift að góðum  morgni 
fyrir alla fjölskylduna.  Fyrir hönd 
sóknarnefnd anna fjögurra vil ég 
síðan minna þau á sem nýta sér 
rafmagn fyrir leiðiskrossa í kirkju
görðunum að ganga frá greiðslum 
við viðkomandi kirkjugarð en 
nánari upplýsingar um það eru hér 
að neðan.

Helgihald um jól og áramót

24. desember  aðfanga dagur:  
Guðsþjónusta á jólanótt í 
StóraNúpskirkju kl. 23.

25. desember  jóladagur:  
Hátíðarmessur.  Hrunakirkja kl. 11 
og Ólafsvallakirkja kl. 14.  Ljósa

guðsþjónusta á jóladagskvöld 
Hrepphólakirkju kl. 22.

31. desember  gamlársdagur:  
Guðsþjónusta í Tungufellskirkju 

kl. 14 og aftansöngur í StóraNúps
kirkju kl. 16.



5. janúar:  Nýársmessa í Hrepphóla
kirkju kl. 11.    Þjóðlegur hádegis

verður á eftir.

Sjáumst í kirkju um hátíðarnar.  
Guð okkur gefi góða aðventu og 

gleðileg jól.

Óskar Hafsteinn Óskarsson 
sóknarprestur
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Þann 1. september síðastliðinn opnaði 
ný verslun að Austurvegi 21 (í Gamla 
bankahúsinu) á Selfossi með hei-
tinu VAX. Eigandi hennar er Sandra 
Grétars dóttir.

Sandra flutti á Selfoss fyrir þremur 
árum, keyrði á milli í vinnu á höfuð-
borgarsvæðinu í tvö ár en langaði 
að skapa sér, og jafnvel öðrum líka, 
 vinnu á heimaslóðum. Hún hafði farið 
á námskeið í ilmkertagerð í London 
og einnig kertagerð í Suður-Frakk-
landi og hugmyndin af fyrirtækinu 
varð til upp úr því.

Eins og nafnið gefur til kynna þá á 
vax að vera stór þáttur í fyrirtækinu, 
en Sandra ætlar að bjóða upp á ilm-
kerti sem hún gerir sjálf á staðnum og 
halda námskeið í ilmkertagerð. Einnig 
verður boðið upp á híbýlailma. 

Það er í raun grunnurinn að 
fyrirtækinu, en um það leyti sem hún 
fékk afhent húsnæði fyrir verslunina 
og málningarvinna fór af stað kom í 
ljós að hún varð að skipta um fram-
leiðanda að hráefninu í kertin. Hún 

tók þá ákvörðun að halda áfram og 
opna verslunina, finna sér nýjan fram-
leiðanda og koma kertagerðinni af 
stað eins fljótt og hægt væri.

Ýmsar vörur eru í versluninni og lögð 
áhersla á gæði og umhverfisvænt og 
gott hráefni. Fatnaður, klútar, sokkar 
og fleira frá Farmers market, skinn, 
húfur og hanskar frá Feldi, servíett-
ur, kort og fleira frá Reykjavík letter-
press, auk vöru til heimilins frá House 
Doctor og fleiri dönskum merkjum, 
svo eitthvað sé nefnt. 

Íslenskir listamenn og hönnuðir eru 
með vörur sínar, Erna Jónsdóttir 
leirlistakona er m.a. með postulínsegg 
og eggjaskálar, Kristján Egilsson 
frá Vestmannaeyjum með gifsegg 
og einn ig er hægt að fá lunda sem 
Kristján stoppar upp.

Hönnuðurinn Guðný Björk Pálmadótt-
ir hannar vörur úr umhverfisvænu 
hráefni undir nafninu Fabia design, 
stjörnumerkjaplatta, plöntustand og 
fleira býður hún upp á.

Sandra sjálf hefur alltaf haft gaman 
af hönnun og að búa til fallega hluti. 
Eggformið hefur alltaf heillað hana 
og hefur hún lengi verið að blása úr 
eggjum og búa til allskyns skrautegg 
úr þeim.

Sjón er sögu ríkari og um að gera að 
koma í heimsókn í VAX.

VAX verslun

Menningarferð  
Búnaðarfélags Gnúpverja

Búnaðarfélag Gnúpverja í sam-
starfi við Fjárræktarfélag Gnúpverja 
hyggur á menningarferð norður í 
Skagafjörð helgina 16.–18. nóvem-
ber. Fyrirhugað er að fara með vönd-
uðum hópferðabíl og gista tvær næt-
ur á Hótel Varmahlíð. Áhugaverðir 
staðir, menn og fyrirtæki í Skagafirði 
verða skoðuð í fylgd með staðkunn-
ugum.

Áhugasömum félagsmönnum er 
bent á fésbókarsíðu Búnaðarfélags 
Gnúpverja þar sem upplýsingar 
verða birtar jafnóðum og þær verða 
til. Óskað er eftir því að áhugasamir 
skrái vilja sinn til þáttöku á fésbókar-
síðunni eða með símtali til formanns  
Búnaðarfélagsins (Arnór 8917389) 
sem allra fyrst og í síðasta lagi þann 
24. október.

Íþróttavika Skeiða- og Gnúp-
verja hrepps í samvinnu við ÍSÍ

Finnst þér gaman að dansa?

Á Selfossi hefur verið starfræktur 
félags skapurinn “Dönsum á Selfossi” 
í um 6 ár. Við dansunnendur hittumst 
á hverjum þriðjudegi frá kl. 19.30 í 
Hliðskjálf, félagsheimili hesta manna. 
Dansarnir eru mjög fjölbreyttir, 
gömlu dansarnir, samkvæmisdans-
ar, línudans ar og margt fleira sem 
okk ur dettur í hug. Áhugi á dansi er 
mikilvægari en að kunna mörg spor, 
en það er boðið uppá kennslu fyrsta 
hálftíma áður en ballið byrjar. Ekki 
er nauðsynlegt að koma með dans-
félaga, bara mæta! Þetta er frábær 
hópur. 

Auk dansleikja á þriðjudögum erum 
við með línudans á mánudagskvöld-
um kl. 19.45 á sama stað. Byrjenda-
kennsla er frá kl. 19.00 - 19.45.

Aðgangseyri eru 500 kr. kvöldið, eitt 
skipti er frítt, hvort sem það er á balli 
eða línudansi. Fleiri upplýsingar vei-
ta Þórný í síma 8661260 eða Sigrun í 
síma 8575735 eða kíktu á Facebook 
“Dönsum á Selfossi”.

HUNDAFANGARI 
Ragnar Sigurjónsson

859-9559

Tónlistarnám og námskeið - fyrir fólk á öllum aldri

Örfá laus pláss í: Gítar, bassa, 

Hrunaprestakall
Kæru svei-
tungar

Ég vil  vekja 
sérstaka at hygli 
á tveim ur mess-
um framund-
an hjá okkur.  
Sunnudaginn 
21. október kl. 

11 verður fjölskylduguðsþjónusta í 
Stóra-Núpskirkju.  Að venju verður 
líf og fjör, biblíusaga og mikill söng-
ur.  Um kvöldið sama dag, kl. 20:30, 
verður síðan kvöldmessa með léttri 
tónlist í Hrepphólakirkju.  Þar mun 
kirkjukórinn flytja falleg dægurlög 
undir stjórn Stefáns Þorleifs sonar 
organista.  Í kvöldmessunum er hefð-
bundið messuform aðeins brotið upp 
og áhersla lögð á notalega umgjörð.

Af kirkjulegum málefnum úr héraði 
ber hæst að boðað hefur verið til auka 
héraðsfundar 30. október nk. til að 
ræða tillögur sem lúta að verulegri 
breytingu á prestakallaskipan í sýsl-
unni og raunar á landinu öllu.  Sam-
kvæmt tillögunum er gert ráð fyrir að 
allur neðri hluti Árnessýslu (Árborg, 
Flóinn, Ölfus, Hveragerði) sameinist 
í eitt prestakall þar sem munu starfa 
saman einn sóknarprestur og fjórir 
prestar.  Þá er gert ráð fyrir að Hruna-
prestakall og Skálholtsprestakall 
sam einist í eitt prestakall með 
tveimur prestum, sóknarpresti og 
presti.  Búast má við líflegum um-
ræðum um tillögurnar en þær verða 
lagðar fyrir Kirkjuþing sem kemur 
saman í byrj un nóvember.

Óskar Hafsteinn Óskarsson  
sóknarprestur

www.hruni.is 
facebook.com/hrunaprestakall

Stefnt er að því að halda íþróttaviku 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 21.–28. 
október. Er það liður í íþróttaviku ÍSÍ 
sem stóð fyrir íþróttaviku í lok sept-
ember, eins og kunnugt er. 

Þar sem hér í sveit snýst að miklu 
 leyti, allt um sauðkindina í lok sept-
ember og byrjun október, ákvað 
menn ingar- og æskulýðsnefnd að hafa 
íþróttavikuna mánuði síðar.

Nefndin er þessa dagana að undirbúa 
íþróttavikuna og eru ýmsir aðilar kall-
aðir til samstarfs. Margar hugmyndir 
eru á lofti og vonandi að sveitungar 
á öllum aldri taki þátt en stefnt er að 
hreyfingu við allra hæfi s.s. skipu-
lögðum gönguferðum, dansi, sund-
kvöldi með ýmsum hreyfileikjum, 
hreyfibingói og leikjadegi, svo fátt 
eitt sé nefnt.

Íþróttavikan mun verða nánar auglýst 
í dreifibréfi og á heimasíðu sveitar-
félagsins. Fylgist með á heimasíðu 
sveitarfélagsins.

 

Með hreyfikveðju, 
menningar- og æskulýðsnefnd.

Tapað–fundið
Spunkuný lopapeysa,  

ljósgrá með  
hvítu hundamynstri,  

týndist í Reykja réttum  
þann 15. sept. s.l.  

 
Eigandinn er 11 ára drengur 

sem saknar hennar sárt.

Sá sem veit um afdrif hennar 
góðfúslega látið vita í síma 

486-5556.

www.hruni.is
facebook.com/hrunaprestakall

Senn líður að jólum og tími jólatón
leika fer í hönd.  Þar á meðal verða 
jólatónleikar Kolbrúnar Kötlu og 
Ljósbrár. Um er að ræða tvenna 
tónleika, í Villingaholtskirkju 18. 
desember og í StóraNúpskirkju 19. 
desember. Hefjast báðir tónleikarnir 
kl 20:00.

Kolbrún Katla og Ljósbrá  stunda 
báðar söngnám við Tónsmiðju 
Suðurlands. Í janúar leggja þær land 
undir fót og hefja frekara söng og 
tónlistarnám við Odder Højskole 
í Danmörku. Nám sem þetta er 
kostnaðarsamt og því vaknaði sú 
hugmynd að halda jólatónleika til 
að fjármagna ferðina og námið að 

einhverju leyti, en um leið öðlast 
dýrmæta reynslu fyrir framtíðina.

Á tónleikunum verður boðið upp á 
fjölbreytt úrval jólalaga, bæði gömul 
og góð en einnig nokkur í nýrri 
kant inum. Stefán Þorleifsson mun 
leika undir á píanó.

Aðgangseyrir er 2500 kr en ókeypis 
er á tónleikana fyrir 12 ára og  yngri. 
Athugið að enginn posi verður á 
svæðinu.

Allir eru hjartanlega velkomnir 
að eiga með okkur huggulega og 
nota lega jólastund rétt áður en 
jólahátíðin sjálf gengur í garð.

 Munið að 
allar fundargerðir má  

finna á www.skeidgnup.is

Hugguleg jólastund með Kolbrúnu Kötlu og Ljósbrá

Orðsending frá sóknarnefndum:
Sóknarnefndir minna á að greiða þarf fyrir hvern leiðiskross sem  

tengdur er rafmagni 1000 krónur. 
Hægt er að leggja upphæðina inn á reikning viðkomandi kirkjugarðs.

StóriNúpur:  015205264429 kt. 4910983339

Ólafsvellir:  015215371512 kt. 4902693399

Hruni: 03252618952 kt. 6401692229

Hrepphólar: 0325269068 kt. 6401693039

Ábyrgðarmaður:
Kristófer A. Tómasson

Umsjón og umbrot:
RSútgáfan/Stefán Þorleifsson
Heimasíða:  www.skeidgnup.is 

Netfang: frettabref@skeidgnup.is

Blaðinu er dreift ókeypis á öll heimili  
og fyrirtæki í Skeiða og Gnúpverjahreppi.  

Upplag:  360 eintök. 
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Þann 1. september síðastliðinn opnaði 
ný verslun að Austurvegi 21 (í Gamla 
bankahúsinu) á Selfossi með hei-
tinu VAX. Eigandi hennar er Sandra 
Grétars dóttir.

Sandra flutti á Selfoss fyrir þremur 
árum, keyrði á milli í vinnu á höfuð-
borgarsvæðinu í tvö ár en langaði 
að skapa sér, og jafnvel öðrum líka, 
 vinnu á heimaslóðum. Hún hafði farið 
á námskeið í ilmkertagerð í London 
og einnig kertagerð í Suður-Frakk-
landi og hugmyndin af fyrirtækinu 
varð til upp úr því.

Eins og nafnið gefur til kynna þá á 
vax að vera stór þáttur í fyrirtækinu, 
en Sandra ætlar að bjóða upp á ilm-
kerti sem hún gerir sjálf á staðnum og 
halda námskeið í ilmkertagerð. Einnig 
verður boðið upp á híbýlailma. 

Það er í raun grunnurinn að 
fyrirtækinu, en um það leyti sem hún 
fékk afhent húsnæði fyrir verslunina 
og málningarvinna fór af stað kom í 
ljós að hún varð að skipta um fram-
leiðanda að hráefninu í kertin. Hún 

tók þá ákvörðun að halda áfram og 
opna verslunina, finna sér nýjan fram-
leiðanda og koma kertagerðinni af 
stað eins fljótt og hægt væri.

Ýmsar vörur eru í versluninni og lögð 
áhersla á gæði og umhverfisvænt og 
gott hráefni. Fatnaður, klútar, sokkar 
og fleira frá Farmers market, skinn, 
húfur og hanskar frá Feldi, servíett-
ur, kort og fleira frá Reykjavík letter-
press, auk vöru til heimilins frá House 
Doctor og fleiri dönskum merkjum, 
svo eitthvað sé nefnt. 

Íslenskir listamenn og hönnuðir eru 
með vörur sínar, Erna Jónsdóttir 
leirlistakona er m.a. með postulínsegg 
og eggjaskálar, Kristján Egilsson 
frá Vestmannaeyjum með gifsegg 
og einn ig er hægt að fá lunda sem 
Kristján stoppar upp.

Hönnuðurinn Guðný Björk Pálmadótt-
ir hannar vörur úr umhverfisvænu 
hráefni undir nafninu Fabia design, 
stjörnumerkjaplatta, plöntustand og 
fleira býður hún upp á.

Sandra sjálf hefur alltaf haft gaman 
af hönnun og að búa til fallega hluti. 
Eggformið hefur alltaf heillað hana 
og hefur hún lengi verið að blása úr 
eggjum og búa til allskyns skrautegg 
úr þeim.

Sjón er sögu ríkari og um að gera að 
koma í heimsókn í VAX.

VAX verslun

Menningarferð  
Búnaðarfélags Gnúpverja

Búnaðarfélag Gnúpverja í sam-
starfi við Fjárræktarfélag Gnúpverja 
hyggur á menningarferð norður í 
Skagafjörð helgina 16.–18. nóvem-
ber. Fyrirhugað er að fara með vönd-
uðum hópferðabíl og gista tvær næt-
ur á Hótel Varmahlíð. Áhugaverðir 
staðir, menn og fyrirtæki í Skagafirði 
verða skoðuð í fylgd með staðkunn-
ugum.

Áhugasömum félagsmönnum er 
bent á fésbókarsíðu Búnaðarfélags 
Gnúpverja þar sem upplýsingar 
verða birtar jafnóðum og þær verða 
til. Óskað er eftir því að áhugasamir 
skrái vilja sinn til þáttöku á fésbókar-
síðunni eða með símtali til formanns  
Búnaðarfélagsins (Arnór 8917389) 
sem allra fyrst og í síðasta lagi þann 
24. október.

Íþróttavika Skeiða- og Gnúp-
verja hrepps í samvinnu við ÍSÍ

Finnst þér gaman að dansa?

Á Selfossi hefur verið starfræktur 
félags skapurinn “Dönsum á Selfossi” 
í um 6 ár. Við dansunnendur hittumst 
á hverjum þriðjudegi frá kl. 19.30 í 
Hliðskjálf, félagsheimili hesta manna. 
Dansarnir eru mjög fjölbreyttir, 
gömlu dansarnir, samkvæmisdans-
ar, línudans ar og margt fleira sem 
okk ur dettur í hug. Áhugi á dansi er 
mikilvægari en að kunna mörg spor, 
en það er boðið uppá kennslu fyrsta 
hálftíma áður en ballið byrjar. Ekki 
er nauðsynlegt að koma með dans-
félaga, bara mæta! Þetta er frábær 
hópur. 

Auk dansleikja á þriðjudögum erum 
við með línudans á mánudagskvöld-
um kl. 19.45 á sama stað. Byrjenda-
kennsla er frá kl. 19.00 - 19.45.

Aðgangseyri eru 500 kr. kvöldið, eitt 
skipti er frítt, hvort sem það er á balli 
eða línudansi. Fleiri upplýsingar vei-
ta Þórný í síma 8661260 eða Sigrun í 
síma 8575735 eða kíktu á Facebook 
“Dönsum á Selfossi”.

HUNDAFANGARI 
Ragnar Sigurjónsson

859-9559

Tónlistarnám og námskeið - fyrir fólk á öllum aldri

Örfá laus pláss í: Gítar, bassa, 

Hrunaprestakall
Kæru svei-
tungar

Ég vil  vekja 
sérstaka at hygli 
á tveim ur mess-
um framund-
an hjá okkur.  
Sunnudaginn 
21. október kl. 

11 verður fjölskylduguðsþjónusta í 
Stóra-Núpskirkju.  Að venju verður 
líf og fjör, biblíusaga og mikill söng-
ur.  Um kvöldið sama dag, kl. 20:30, 
verður síðan kvöldmessa með léttri 
tónlist í Hrepphólakirkju.  Þar mun 
kirkjukórinn flytja falleg dægurlög 
undir stjórn Stefáns Þorleifs sonar 
organista.  Í kvöldmessunum er hefð-
bundið messuform aðeins brotið upp 
og áhersla lögð á notalega umgjörð.

Af kirkjulegum málefnum úr héraði 
ber hæst að boðað hefur verið til auka 
héraðsfundar 30. október nk. til að 
ræða tillögur sem lúta að verulegri 
breytingu á prestakallaskipan í sýsl-
unni og raunar á landinu öllu.  Sam-
kvæmt tillögunum er gert ráð fyrir að 
allur neðri hluti Árnessýslu (Árborg, 
Flóinn, Ölfus, Hveragerði) sameinist 
í eitt prestakall þar sem munu starfa 
saman einn sóknarprestur og fjórir 
prestar.  Þá er gert ráð fyrir að Hruna-
prestakall og Skálholtsprestakall 
sam einist í eitt prestakall með 
tveimur prestum, sóknarpresti og 
presti.  Búast má við líflegum um-
ræðum um tillögurnar en þær verða 
lagðar fyrir Kirkjuþing sem kemur 
saman í byrj un nóvember.

Óskar Hafsteinn Óskarsson  
sóknarprestur

www.hruni.is 
facebook.com/hrunaprestakall

Stefnt er að því að halda íþróttaviku 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 21.–28. 
október. Er það liður í íþróttaviku ÍSÍ 
sem stóð fyrir íþróttaviku í lok sept-
ember, eins og kunnugt er. 

Þar sem hér í sveit snýst að miklu 
 leyti, allt um sauðkindina í lok sept-
ember og byrjun október, ákvað 
menn ingar- og æskulýðsnefnd að hafa 
íþróttavikuna mánuði síðar.

Nefndin er þessa dagana að undirbúa 
íþróttavikuna og eru ýmsir aðilar kall-
aðir til samstarfs. Margar hugmyndir 
eru á lofti og vonandi að sveitungar 
á öllum aldri taki þátt en stefnt er að 
hreyfingu við allra hæfi s.s. skipu-
lögðum gönguferðum, dansi, sund-
kvöldi með ýmsum hreyfileikjum, 
hreyfibingói og leikjadegi, svo fátt 
eitt sé nefnt.

Íþróttavikan mun verða nánar auglýst 
í dreifibréfi og á heimasíðu sveitar-
félagsins. Fylgist með á heimasíðu 
sveitarfélagsins.

 

Með hreyfikveðju, 
menningar- og æskulýðsnefnd.

Tapað–fundið
Spunkuný lopapeysa,  

ljósgrá með  
hvítu hundamynstri,  

týndist í Reykja réttum  
þann 15. sept. s.l.  

 
Eigandinn er 11 ára drengur 

sem saknar hennar sárt.

Sá sem veit um afdrif hennar 
góðfúslega látið vita í síma 

486-5556.

Tökum að okkur alla  
almenna smíðavinnu

Kæru viðskiptavinir 
og sveitungar 

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár.

Þökkum viðskiptin
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Við Árnes:
Þriðjudaga kl. 14-16
Laugardaga kl. 10-12

Í Brautarholti:
Miðvikudaga kl. 14-16
Laugardaga kl. 13-15

Gámasvæðin
Opnunartími:

Umsjónarmaður:  Jón F. Sigurðsson GSM: 893-7016

Fata- & dýragámar eru opnir allan sólarhringinn

Tekið er við garðaúrgangi úr jurtaríkinu í Skaftholti alla daga  
(Til vinstri á heimreið)

Áburðarpokar eru tveggja laga og ytra byrðið er endurvinnanlegt 
en innra byrðið fer í almennt sorp.  Ekki er tekið við þessari vöru 
óflokkaðri.

Gjaldskyldur úrgangur:  Almennur óflokkaður úrgangur frá heimilum 
og fyrirtækjum.  Blandaður óflokkaður úrgangur.  Timbur málað og ómálað. 
Vörubretti. Húsgögn. Gler. Gifs og gifsplötur.  Steinefni/múrbrot. Annar grófur 
úrgangur.  Raftæki. Hjólbarðar m/felgum.

Gjaldfrjáls úrgangur:  Hreinar plastumbúðir.  Annað flokkað plast 
(hreint).  Bylgjupappi. Dagblöð/tímarit/pappír. Fernur. Flokkaðir málmar. 
Hjólbarðar.

ir eða sunnudagaskóli. Öðru 
nær. Þar eru menn sem eru þjálfa sig í 

ins og þar á heima óður til sögu, 
vísinda og mennta. Myndlistarmenn 
hafa lengi fest á blað og dúk mynd 
af Heklu og eru margar þeirra mynda 
meðal okkar bestu listaverka.  Hekla 
er kær þeim sem búa í næsta nágrenni 
fjallsins. Mynd hennar sem sífellt er 
að breytast eftir árstíðum og veðurfari 
greipist í hugann og dvelur þar þótt at-

NESLAUG 
Sími:  486-6117

SKEIÐALAUG 
Sími:  486-5500

Miðvikudaga 17-22 
Laugardaga: 13–18

Mánudaga:  18-22 
Fimmtudaga: 18–22

Hvort sem þessar æfingar eru bara 
sakleysislegar æfingar til að bjarga 
fólki úr flóði eða þessháttar eða að æfa 
sig í að fara í stríð þá eiga þær ekkert 

Í Þjórsárskóla komum við saman á 
mánudaginn, á hugleiðsludegi unga 
fólksins, og stóðum kyrr í þrár mínút-
ur til að vekja athygli á friði. Það var 
á landsvísu og kjörorðið var VERUM 
FRIÐUR. Það var í tilefni afmælis 
friðarsinnans John Lennon. Þá er Umsjónarmaður:   

Eyþór Brynjólfsson s: 897-1112  eythorb@gmail.com

 
Góðar stundir, 

 

Þorrablót Gnúpverja 2019  
verður haldið 25. janúar.  

Takið daginn frá.

24. desember - aðfangadagur: 
23:00 Guðsþjónusta í Hrunakirkju. 

23.30 Helgistund í Stóra-Núpskirkju í umsjá  
sr. Axels Njarðvík

25. desember - jóladagur: 
11:00 Hátíðarmessa í Stóra-Núpskirkju 
14:00 Hátíðarmessa í Hrepphólakirkju 

22:00 Ljósaguðsþjónusta  á jóladags kvöld í 
Ólafsvallakirkju  

 
31. desember - gamlársdagur: 

14:00 Guðsþjónusta í Tungufellskirkju  
16:00 Aftansöngur í Stóra-Núpskirkju

6. janúar - þrettándinn:   
11:00  Nýársmessa í Hrepphólakirkju.  Vígslu-
biskupinn í Skálholti, sr. Kristján Björnsson, 

prédikar.  Þjóðlegur hádegisverður á eftir.

Helgihald um jól og áramót

Sjáumst í kirkju um hátíðarnar.   
Guð gefi okkur góða aðventu og gleðileg jól. 

Óskar Hafsteinn Óskarsson, sóknarprestur

Opnunartími um jól og áramót:  
 23. des:  Þorláksmessa 10 - 15
 24. des:  Aðfangadagur 10 - 12
 25. des:  Jóladagur Lokað
 26. des:  2. jóladagur Lokað
 31. des:  Gamlársdagur 10 - 12
 1. jan:  Nýársdagur Lokað

ÁRBORG
www.arnes.is

ÁRBORG verslun og veitingasala - Sími:  486-6006 Æskulýðsnefndin hefur lagt drög að 
starfsemi ársins. Hestamannafélögin 
eru búin að sameina æskulýðsnefnd-
irnar. Hér á eftir er upptalning á því 
helsta sem í boði verður en hver og 
einn viðburður verður svo auglýstur 
nánar á facebook síðum Smára, loga-
krakka, smárakrakka og á heimasíðu 
Smára.

Febrúar:  
Fræðslu og skemmtikvöld

Feb-mars/apríl:  
Reiðnámskeið fyrir börn og unglinga í 
reiðhöllinni á Flúðum

Mars:  
Suðurlandsdeild æskunnar. 
Keppt verður í barna, unglinga og 
ungmenna flokk. Frekari upp lýsingar 
koma innan skamms.

Apríl: 
Hestaskóli fyrir byrjendur á  
Húsatóftum 2

Júní: 
Reiðnámskeið í Hrísholti og  
brokk og skokk

Júlí/ágúst:  
Fjölskyldureiðtúr

Fræðslu og skemmtiferð um haustið

Ekki hika við að hafa samband ef 
spurningar vakna og sjáumst sem flest 
á viðburðum vetrarins.

Kveðja æskulýðsnefndin

Æskulýðsstarf Smára og Loga

Samvera síðastliðins vetrar endaði á 
að félagarnir fóru í Hótel Grímsborg
ir 10. maí og fengu þar veislukaffi.
Ólafur Laufdal hóteleigandi sagði 
frá starfsemi og uppbyggingu staðar
ins og sýndi okkur alla aðstöðu sem 
er hin glæsilegasta. Að því búnu var 
komið við á Ormstöðum/ Ártanga og                                                                    
skoðuð garðyrkjustöðin, þar voru 
móttökur höfðinglegar.  20 félagar 
fóru og veður gott.  26. júní var farið 
og skoðað nýja hótelið í Hnausi, og 
þar var borðaður kvöldverður.  Anna 
Dóra hótelstjóri sagði frá uppbygg
ingunni og Gísli faðir hennar frá 
baðaðstöðu og gufubaði, staðnum 
sjálfum, skógræktinni og útsýni í 
grennd. Þess má geta að hótelið og 
aðrar byggingar í Hnausi fá heita 
vatn ið úr Áshildarmýri.  22 félagar 
fóru í ferðina. 

 

Þá var og farin haustferð um Suðurnes  
4. sept. farið um Óseyrarbrú og í Sel
vog, Strandakirkja skoðuð og áfram 
um Suðurstrandar veg að Herdísarvík 

þar sem Rosemary fararstjóri sagði 
frá Einari Bene diktssyni sem bjó þar 
síðustu æviár sín, og las svo kvæðið 
,,Fáka”. Þá var haldið til Grindavíkur 
og borðað í Salthúsinu. Þangað kom 

leiðsögumaður sem sagði frá því 
 helsta í Grindavík fyrr og nú. Áfram 
var haldið og nú til Sandgerðis og 
síðan í Garðinn og skoðað þar ýmis
legt. Á Reykjanesbrautinni voru svo 

Fréttapistill félags eldriborgara
allir bílar stöðvaðir af lög reglu í 
a.m.k. hálftíma því M. Pence vara
forseti Bandaríkjanna var á leið á 
Keflavíkurflugvöll. Þá var  stefnt á 
Þingvöll og komið þangað kl. 18.oo, 

stansað við þjónustumiðstöð ina og 
borðað nesti. Heim var svo farið um 
Lyngdalsheiði og Iðubrú. 18 fóru í 
ferðina sem var öll hin ánægjuleg
asta. Svo byrj aði Rosemary með 
jógað 24. sept. og sundleikfimin 
hófst 3. okt. og hvorutveggja einu 
sinni í viku. Ágæt mæting er að 
 þessu. 4. okt.byrjaði hefðbundin 
sam vera sem er hálfsmánaðarlega, 
oftast í Bókahúsinu í Brautarholti. 
Sjö nýir félagar hafa bæst við á þessu 
ári, og eru nú 63 og vel er tekið á móti 
nýjum félögum. 18. okt var samveru
fundur og þá var spilað bingó sem 

Eyþór Brynjólfs. og Rosemary 
stjórn uðu. Ávallt er veislukaffi eftir 
fundi. 26. okt var farið á kveðjutón
leika Álftagerðisbræðra í Hörpunni, 
byrjað á að borða humarsúpu, tvegg
j a tíma söngur og allir skemmtu sér 
hið besta. 30 fóru í ferðina. 1. nóv. 
samverufundur í Bókahúsi. Þránd
ur og Sigfinnur minntust Erlings á 
Sandlæk sem féll frá 26. okt.s.l. Erl
ingur var einstakur liðsmaður í þess
um félagsskap og hafði oft eitthvað 
í töskunni, eins og hann orðaði það 
gjarnan sjálfur. Þá flutti Bjarnheiður 
erindi og sýndi myndir. Rosemary 
sagði frá áformum um væntan lega 
ferð næsta sumar 18. til 20. júní 
til Stykkishólms, búið að panta 20 
herbergi og skráning stendur yfir. 
15.nóv. buðu leikskólabörnin eldri
borgurum að koma og sjá dagskrá 
sína á degi íslenskrar tungu, kynntu 
sig, sungu nokkur lög og dönsuðu 
undir stjórn Helgu Kolbeinsd. 29. 
nóv. bauð sveitarstjóri eldri borg
urum í Árnes, þar kom Gunnar 
Gunn arsson íþróttafræðingur og tal
aði um hreyfingu sem heilsuefl ingu 
og sýndi skyggnur um árangur af 
hreyf ingu og hollum lífsháttum. Þá 
kom og Skúli Thorodden sem las úr 
nýútkominni bók sinni  „Ínu” sem er 
um konu sem kom til Íslands í leit að 
unnusta sínum og félaga hans, sem 
talið er að hafi drukknað í Öskju
vatni árið 1907. Svo er jólafund urinn 
áformaður 13. des.n.k.

 Ágætu lesendur þetta er svona 
úrdráttur af því sem þessi félagsskap
ur hefur aðhafst seinni hluta ársins.              

Með jólakveðju. Bjarni Ófeigur.

Opnunartími um jól og áramót:
23. des: Þorláksmessa 10-15
24. des: Aðfangadagur 10-15

25. des: Jóladagur Lokað
26. des: 2. jóladagur 13-15

31. des: Gamlársdagur 10-15
1. jan: Nýársdagur Lokað

Óskum viðskiptavinum okkar og öllum landsmönnum   gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári
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Opið: Þriðjudaga og miðvikudaga 11:00-17:00 

Fimmtudaga og föstudaga 11:00-16:30 

Laugardaga 13:30-16:30 

Jólasteikurnar komnar í kjötborðið 

Hamborgarhryggir, Sveitaskinka (sænsk jólaskinka), 

Purusteikur úr hrygg, síðu og bóg 

Reyktur hnakki úrbeinaður, ásamt ýmsu öðru góðgæti 

Fyrir jól ár hvert hefur Kvenfélag Gnúpverja gefið 
til góðgerða samtaka í nafni eldri borgara í Skeiða
og Gnúpverjahreppi.  Að þessu sinni var gefin dágóð 
upp hæð í “Sjóðinn góða” Árnessýslu.  Sjóðurinn 
góði er samstarfsverk efni sóknarkirkja í Árnes sýslu, 
Rauða krossins, félags þjónustu Árborgar, félags

þjónustu Árnesþings og  ýmissa félagasamtaka í Árnessýslu. Þetta 
samstarf hefur staðið síðan árið 2008 og hefur þann tilgang að veita 
aðstoð fyrir jólahátíðina til handa þeim sem ekki eiga fyrir nauðþurft
um.

Jólaball, Brautarholti 29.des. kl.15

Að þessu sinni sér Kvenfélag Gnúp
verja um Jólaball fyrir börnin, en 
Kven félögin í sveitarfélaginu hafa skipt 
því á sig á milli ára. Þetta árið verður 
það haldið í Brautarholti sunnudaginn 
29. desember kl.15.

Við hugsum þetta “Pálínuboð” þar sem 
allir koma með eitthvað á hlaðborð, en 
boðið verður uppá drykki.  En vinsam

lega virðið hnetu og skelfiskofnæmi.

Jón Bjarnason sér um fjörið og eflaust 
koma einhverjir fleiri kátir karlar í 
heimsókn.

Kvenfélagið óskar ykkur öllum gleði
legra jóla og farsældar á nýju ári.  Með 
þökk fyrir stuðning og hlýhug á 90 ára 
afmælisári félagsins.

Kærleikskveðjur,  
Kvenfélag Gnúpverja

Kveðja frá Kvenfélagi Gnúpverja Leikfimi fyrir konur  í Brautarholti

Nýtt 6 vikna námskeið byrjar 7 
janúar 2020 og verður tvisvar í viku; 
á þriðjudögum og á fimmtudögum 
frá kl. 1920. Fjölbreyttir og skem
mtilegir tímar. Námskeiðið kostar 
9.000: með húsaleigu – einnig er 
hægt að taka hálft námskeið og kost
ar það þá 5000:. 

Þjálfari er Elin Moqvist, hóptíma og 
foamflex kennari   Allar velkomnar.

Workouts for women in Brautarholt

A new 6 week course starts january 
7th 2020 and will be twice a week; 
on Tuesdays and Thursdays from. 
1920. Varied and fun times. The 
course costs 9,000: with the house 
rent – you can also take half a course 
and it costs 5,000:.

Coach is Elin Moqvist – Everybody 
is welcome.

Námskeiðin verða nokkur á næsta ári. 
Öll námskeiðin verða ein staklings
miðuð en við leggjum  áherslu á mis
munandi hluti í hvert sinn. 

Jan: Fimi og tölt, kennari Rósa Birna. 
Feb: Smali og fjórgangur,  kennari 
Klara Sveinbjörns. 
Mars:  Hindrunastökk og fimmgang
ur, kennari Anna Kristín.

Minnum á æsku Suðurlands, það 
er sameininleg mótaröð sem hesta
mannafélögin á Suðurlandi standa 
fyrir. Mótin verða 1. mars á Sel fossi, 
15. mars á Flúðum  og 29. mars á 
 Hellu, nánar auglýst síðar.

Apríl:  mynsturreið og trek. Kennari 
Anna K. 
Apríl: Byrjendanámskeið á Húsatóft
um, kennari Elin. 
Maí: Undirbúningur fyrir landsmót.
Júní: Námskeið í Hrísholti. 
Júlí: námskeið í Hrísholti, kennari 
Kristín.

Öll námskeið og viðburðir verða svo 
auglýst nánar þegar nær dregur. Ef 
einhverjar spurningar koma upp endi
lega hafa samband smarakrakkar@
gmail.com .            Jólakveðja stjórnin.

Fréttir af æskulýðsstarfi 
Loga og Smára

Jólakveðja bæjarstjóra
Kæru íbúar!

Árið sem er að líða var að mörgu leyti 
óvenjulegt fyrir okkur sem störfum að 
sveitarstjórnarmálum. Á síðastliðnum 
árum hefur verið mikil uppbygging á    
öllum sviðum. En í ár hafa hlutirnir 
verið með öðrum hætti. Vinna okkar  
hefur í meira mæli snúið að framtíðsýn 
á sveitarfélagið með vinnu við skipulag 
sveitarfélagsins. Í þeirri vinnu hefur 
verið fjallað um vegtengingar, tvöföld-
un Suðurlandsvegar, atvinnulóðir, virkj-
anir og línulagnir. Stórskipahöfn í Þor-
lákshöfn er eitt af þeim verkefnum sem 
bæjarstjórn sér sem vaxtamöguleika 
fyrir sveitarfélagið. Mörg stórverkefni 
sem lokið var við á síðasta ári svo sem 
grunnskólabygging, hafnarmannvirki 
og íþróttamannvirki hafa skilað sam-
félaginu bættri þjónustu. Ánægjulegt er 
að sjá hversu vel íbúar sveitarfélagsins 
nýta íþróttamannvirkin, þrátt fyrir tafir 
á viðgerðum. Tjaldstæðið hefur fengið 
góðar viðtökur og hefur verið mikil 
aðsókn að því í sumar. Framundan er 
nýtt ár tækifæra fyrir sveitarfélagið á 
sviði atvinnuuppbyggingar og ferða-
þjónustu. Tilkoma Suðurstrandarvegar 
skapar nýja möguleika í ferðaþjónustu 
fyrir svæðið auk þess sem að vegurinn 

opnar möguleika á að nýta landið fyrir 
vestan byggðina í Þorlákshöfn til            
atvinnuuppbyggingar. 

Nú er undirbúningstími jólahátíðarinnar 
gengin í garð með aðventunni. Fólk ver 
miklum tíma í hinn ytri undirbúning fyrir 
jólahald. Mikilvægt er að gleyma ekki 
að undirbúa jólahaldið innan frá og taka 

þátt í fjölbreyttu helgihald sem er í boði 
í kirkjum landsins á aðventu. Þá hefur 
færst í vöxt að tónlistarfólk hefur staðið 
fyrir tónlistarviðburðum sem orðin er 
mikilvægur þáttur í undirbúningi jól- 
anna. Í okkar sveitarfélagi eru listvið-

burðir sem minna okkur á jólin orðnir 
árvissir og ómissandi þáttur í undir-
búninga jólana. 

Við sem búum á svæðinu getun nýtt     
okkur þá möguleika sem kirkjan og tón-
listarfólkið okkar býður okkur upp á á 
aðventunni. Það eru margir fjarri heim-
ili á þessum árstíma; sjómenn, náms-
menn og aðrir sem að einhverjum 
ástæðum geta ekki dvalið hjá okkur og 
notið jólaundirbúningsins í faðmi fjöl-
skyldu og vina. Á tímum upplýsinga-
tækni getum við getum við verið í 
nánara sambandi við okkar fólk þó svo 
að hún komi aldrei fyrir þær stundir 
þegar við komum saman og tökum sjálf 
þátt í hátíðinni og undirbúningi hennar. 
Jólaminningarnar og hefðirnar eru okk-
ur öllum kærar. 

Hjá okkur öllum hvílir birta yfir flestum 
jólaminningunum. Jólahátíðin minnir 
okkur á að rétta þeim hjálparhönd, sem 
standa höllum fæti. Með hverjum degi 
sem líður á aðventunni vex eftirvænting 
okkar eftir jólunum, þá er mikilvægt að 
gleyma ekki skyldum okkar til að létta 
undir með þeim, sem eru hjálpar þurfi. 

Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól!

Ólafur Áki Ragnarsson

8. árg. .  desember 2009

Þorláksmessa .........  08:00-22:30
Aðfangadagur .......  08:00-14:00
Jóladagur ...............  Lokað
Annar í jólum .......  09:00-22:30

Gamlársdagur .......  08:00-16:00
Nýársdagur ...........  Lokað

Starfsfólk Skálans óskar viðskiptavinum sínum gleðilegra 
jóla og farsældar á nýju ári.

Opnunartími yfir jól og áramót: 

Messur
Aðfangadagur 
24. desember kl. 18

Aftansöngur í Þorlákskirkju

Jóladagur
25. desember kl. 14

Hátíðarmessa í Hjallakirkju

27. desember kl. 14: 
Hátíðarmessa í Strandarkirkju

Sr. Baldur Kristjánsson
Hannes Baldursson organisti

Þorlákshafnarbúar!
Þrettándagleðin okkar 

verður haldin 
miðvikudaginn 6. janúar 

kl. 18 og hefst á hinu 
glæsilega Ráðhústorgi

Nánar auglýst síðar. 
Nefndin

Ólafur Áki Ragnarsson bæjarstjóri.

   RS-útgáfan 
 óskar lesendum              sínum og 
 viðskiptavinum
   gleðilegra jóla 
      og farsældar 
   á komandi ári.
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