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  Fréttabréf
Skeiða- og Gnúpverjahrepps

 
Viðbragðsáætlun  

Almannavarna  
-samfélagsleg áföll- 

Skýrslan fyrir Skeiða- og 
Gnúpverjahrepp var gefin út á  

síðasta ári. 

Hún er fáanleg á skrifstofu 
sveitar félagsins og  

má hana einnig finna á  
www.skeidgnup.is 

Tökum að okkur alla  
almenna smíðavinnu
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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.

Nú í byrjun skólaársins fórum við í 
10. bekk í námsferð til Danmerkur. 
Við gerðum og skoðuðum  margt 
skemmtilegt í þessari ferð. Við gist
um á hosteli í miðri Kaupmanna
höfn sem var þægilegt því margt 
var svo nálægt m.a. Tívolí þar sem 
við skemmtum okkur konunglega, 

Strikið og Íslandsbryggja þar sem 
við hoppuðum út í sjóinn. Einnig 
skoðuðum við söfn, kastala, dóm
kirkjuna í Hróarskeldu og Nyhavn 
undir góðri leiðsögn kennara. Við 
heimsóttum vini okkar í Svíþjóð og 
fengum að skoða okkur um og  versla 
í Helsingborg. Við kíktum líka á 

strönd, Bakken, sædýrasafn og hitt
um ljón, fíla og fullt af öðrum dýrum 
í dýragarðinum í Kaupmanna höfn.

Eins og gefur að skilja hefði  þessi 
ferð ekki geta orðið að veruleika 
nema með ómetanlegum stuðningi 
frá sveit ungum okkar. Þið tókuð ein
staklega vel á móti okkur þegar við 
vorum að safna flöskum og dósum í 
sjóðinn okkar góða. Það var ómetan
legt að fá allan þennan stuðning og 
aðstoð frá ykkur. Kærar þakkir fyrir 
það. Eins viljum við koma sérstöku 
þakklæti á framfræri til hans Helga 
sem flutti allt fyrir okkur niður á Sel
foss og eins til Hrunamannahrepps 
sem útvegaði okkur aðstöðu til að 
telja og geyma flöskurnar. Auðvitað 
má ekki gleyma að þakka foreldrum 
okkar sem keyrðu okkur um allar 
trissur með kerrur í eftirdragi.  Enn 
og aftur takk, takk, þið eruð frábær. 

Kærar kveðjur  
10.bekkur Flúðaskóla. 

Þakkarbréf frá 10. bekk Flúðaskóla

 
Nóvember 

Skil á efni 31. október

Desember 
Skil á efni 5. desember

Skilafrestur í næsta blað er:  
fimmtudaginn 31. okt.

Útgáfudagur er viku síðar.

frettabref@skeidgnup.is

 
Starfsmann vantar í 

mötuneyti Flúðaskóla
Um er að ræða 50% starfshlutfall frá 1. janúar 2020.

Laun samkvæmt kjarasamningi launanefndar  
sveitarfélaga og Bárunnar. 

Upplýsingar veita  
Jóhanna Lilja Arnardóttir skólastjóri í síma 4806612,  

johannalilja@fludaskoli.is og  
Steinunn Margrét Larsen aðstoðarskólastjóri í síma 4806611,  

maggalarsen@fludaskoli.is
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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

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

 
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 forstöðu-
maður ragnheidur@arnesthing.is

Velferðarþjónusta Árnesþings í 
Laugarási. Sími: 480-1180

Í neyðartilvikum hringið í 112

 
Heilsugæslustöðin Laugarási

 432-2770

Qi (Chi) er hrein tær orka í allri 
náttúrunni – frumaflið  lífsorkan. 
 Qigong æfingar og hugleiðsla hafa góð 
áhrif á líkama og sál. Þær byggja upp 
jákvætt hugarfar og styrk til að  standa 
óhrædd með okkur í dagsins önn. 
Ástundun Qigong hefur góð áhrif á 
samskipti, eykur hugarró og einbeit
ingu.

Qigong lífsorkuæfingarnar hafa 
verið stundaðar í Kína í yfir 5000 ár. 
Æfingarnar byggja á djúpri öndun, 
hug leiðslu og hreyfingu. Þær opna á 
orkubrautir og losa um andlega og 
líkamlega spennu. Æfingarnar og 
hugleiðslan eru ein besta leiðin til að 
viðhalda heilsu og lífsgleði.

Þorvaldur Ingi Jónsson sér um kynn
ingu og leiðir okkur í léttum Qigong 
æfingum sem allir geta gert. Hann 
hefur undanfarin ár stundað og leitt 
Qigong lífsorkuæfingar, sótt námskeið 
hjá mörgum Qigong meisturum. 

Umsögn frú Vigdísar Finnbogadóttur 
fv. forseta sem hefur stundað Qigong 
frá árinu 1994: Þorvaldur Ingi Jónsson 
býr yfir einstakri hæfni til að stjórna 
Qigong æfingum af kunnáttu, festu 
og þeirri persónulegu útgeislun sem 
þær krefjast. Mér er af eigin reynslu 
ljúft að mæla með Þorvaldi Inga sem 
frábærum leiðbeinanda fyrir þá sem 
hafa huga á að kynna sér Qigong til að 
viðhalda góðri lífsorku og efla jákvæða 
lífsafstöðu.

Viðburður verður frá kl. 13:00 til 15:00 
– 500 kr. greitt á staðnum og kaffi fylg
ir. Frekari upplýsingar veitir Rosema
rie Brynhildur í síma 861 7013.

Ekki hika við að mæta og njóta – 
hjartan lega velkomin/n.

Qigong lífsorkan og gleði í  
Félagsheimilinu Árnesi laugardaginn 2. nóv.

Heilsuefling fyrir konur og karla á öllum aldri

 

Fjölþætt heilsuefling -
Leið að farsælum efri árum

Miðvikudaginn 30. október kl. 17:00 verður Janus Guðlaugsson, doktor í 
íþrótta og heilsufræðum, með fyrirlestur í félagsheimilinu á Flúðum um 

heilsueflingu eldri borgara. 

Janus hefur lokið meistara og doktorsnámi á sviði heilsueflingar eldri 
aldurshópa og eins verið með tveggja ára heilsueflingarverkefni fyrir eldri 
aldurshópa í Reykjanesbæ og Hafnarfirði. Verkefnið er einnig að fara af 

stað í Vestmanneyjum. 

Þó að fyrirlesturinn fjalli um eldri borgara þá á hann við mun stærri 
markhóp þar sem vöðvarýnun getur byrjað um og eftir fertugt. Ef lítil 

regluleg hreyfing er iðkuð fram til sjötugs þá geta sumir hafa misst tæplega 
50% af sínum vöðvamassa. Nægur vöðvastyrkur er ekki aðeins mikilvægur 

til geta framkvæmt dagleg störf, heldur líka fyrir almenn lífsgæði.  

Verið velkomin!

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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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
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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
Haustið líður og október byrjaður, í 
Leikholti eru börnin orðin 31 talsins. 
Við höfum notið veðurblíðunnar 
á þessum haustmánuðum og verið 
mikið úti og kannað umhverfið í 
göngutúrum. 

Umhverfismennt er alltaf ofarlega 
ì Grænfána huga okkar í Leikholti. 
Helga Guðlaugs gaf leikskólanum 13 
plöntur sem höfðu sáð sér víðsvegar 
í garðinum hennar. Vörðufellsbörn 
gróðursettu þessar plöntur í skógar
reitnum okkar á stóra leikvelli. Þetta 
voru 12 Reyniplöntur og 1 óþekkt 
planta, það verður spennandi að sjá 
hvort hún verði lifandi næsta vor 
og þá getum við vonandi fundið út 
hvað hún heitir. Fyrir hádegi sama 
dag fóru Vörðufellsbörn í göngutúr 
út í móa í leit að hestaskít sem not
aður var sem áburður fyrir nýju 
plönturnar.

Umhverfisnefnd er starfandi ì leik
skólanum sem fundar reglulega og 
hér eru punktar frá síðustu fundi 
nefndarinnar: Mættir voru tveir 
 elstu árgangarnir (2014 og 2015) 
ásamt verkefnastjóra (Sirrý) og deil
darstjóra (Haukur):

•Nýtt þema: Neysla og úrgangur

o Mættum setja upp skiptimarkað 
fyrir notuð föt

o Mættum passa að henda ekki of 
miklum mat í hádeginu, setja minna 
á diskinn í einu

o Mættum búa til sokkabrúður úr 
götóttum sokkum sem ekki er hægt 
að laga

o Passa að henda ekki glerkrukkum 

o Nota þær fyrir pennastatív eða 
kertastjaka t.d. 

o Hugmynd að leikskólinn gæti 
verið plastlaus

o Hugmynd um að rannsaka frekar 
hvað gert er við endurvinnsluruslið 
þegar ruslabílarnir eru búinir að 
taka það 

o Kenna yngri börnunum að flokka 
ruslið rétt

• Árlegu þemun voru einnig rædd 
„Átthagar og lífbreytileiki“ en þar 
geta verið breytileg verkefni milli 
ára. 

Það verður spennandi að sjá hvað 
umhverfisnefndin nær að gera 
af listanum sínum um Neyslu 
og úrgang en þau hafa góðar og 
áhugaverðar hugmyndir. 

Þann 25. september var haldinn 
öðru vísi dagur og þá kusu börnin að 
hafa röndóttan dag og mættu mörg 
börn og starfsmenn í röndóttum föt
um. 

Föstudaginn 11. október munu þau 
svo halda upp bleikan dag í tilefni af 
bleikum október. 

Myndir eru frá gróðursetningu, leik 
í haustlaufum og hópastarfi. 

Hafið það gott,  
bestu kveðjur frà öllum ì Leikholti.

Hjóladagur  Miðvikudaginn 11. 
september var hinn árlegi hjóla
dagur í Þjórsárskóla. Nemendur 
komu með hjólin sín 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 
hjóluðu í endurskinsvestum og létu 
haustrigninguna ekki trufla sig.  

Réttarvikan  Unnin voru verkefni í 
öllum bekkjum sem tengjast réttum. 
Áhersla var á orðaforða og hefðir í 
kringum réttirnar. Að auki fræddi 
Árdís nemendur á hverjum  morgni 
um ferðir fjallmanna, hvar þeir 
höfðu verið að smala þann daginn 
og hvar þeir hefðu gengið til náða.  

Uppskera – 7. bekkur tók upp kart
öflur í síðustu, viku sem þau settu 
sjálf niður í vor. Kartöflurnar eru 
ræktaðar úr moltu sem unnin er 
úr lífrænum úrgangi úr skólanum. 
Nem endur nota hluta af uppsker
unni í heimilisfræði en meirihlut
inn fer í mötuneyti skólans og er 
borðaður í hádeginu. 

Sumarlestur  Í sumar var sjöunda 
árið í röð sem verkefnið „Sumarlest
ur“ var í gangi í Þjórsárskóla en þetta 
árið tóku 40 af 47 nemendum þátt, 
sem er frábært. Markmiðið með 
verkefninu er að auka lestraráhuga, 
hvetja nemendur til þess að vera 
dugleg að lesa á sumrin og þar með 
viðhalda þeim framförum sem þau 
hafa náð yfir veturinn.  Að hausti 
er veitt viðurkenning fyrir þátttöku 
í verkefninu og þetta árið fengu 
börnin stuttermaboli merkta skólan
um, verðlaunapening og Andrés
blað. 

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 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. 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 
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Fundargerð 28
Mætt til fundar:

Anna Sigríður Valdimarsdóttir, 
Björgvin Skafti Bjarnason, Ein
ar Bjarna son, Ingvar Hjálmarsson, 
Kristófer A. Tómasson, Matthías 
Bjarna son

Auk þess sat Kristófer A. Tómasson 
sveitarstjóri fundinn og ritaði hann 
fundargerð.

Spurðist oddviti fyrir um hvort 
athugasemdir væru við fundarboðið, 
Anna Sigríður gerði athugasemd við 
að hluti fundargagna hefði borist of 
seint.

Oddviti óskaði eftir að tveimur 
málum yrði bætt við. Harmoinu 
orgel og þjónustusamningur við 
Loftmynd ir ehf auk þess óskaði Anna 
Sigríður eftir að bætt yrði máli á dag
skrá. Var það samþykkt.

Gatnagerðargjöld

Sveitarstjóri lagði fram gögn varð
andi álagningu gatnagerðargjalda í 
þéttbýliskjörnum sveitarfélagsins. 
Fyrir liggur álit frá Lögmönnum 
Suðurlandi þess efnis að handhöf um 
lóðarleigusamninga sem gerðir voru 
fyrir gildistöku gjaldskrár gatna
gerðargjalda í sveitarfélaginu beri 
ekki lagaleg skylda til að greiða gatna
gerðargjöld verði þau lögð á. Hins 
vegar beri handhöfum lóðarleigu
samninga sem gerðir voru eftir gild
istöku gjaldskrárinnar að greiða þau 
gatnagerðargjöld sem lögð verða á 
í samræmi við skilmála tilheyr andi 
lóðarleigusamninga. Sveitarstjóri 
lagði fram drög að bréfum til hlutað
eigandi aðila. Um er að ræða tvær 
útgáfur. Önnur snýr að þeim sem eru 
handhafar lóðarleigusamninga fyrir 
umrædda gildistöku og hins vegar til 
þeirra sem sem eru handhafar samn
inga eftir gildistökuna. Sveitarstjórn 
samþykkir að leggja gatnagerðar
gjöld á handhafa lóðarleigusamninga 
sem gerðir voru fyrir gildistökuna og 
mælast til þess að aðrir greiði sem 
nemur 50% af þeim gjöldum sem 
gjaldagrunnur gerir ráð fyrir. Sveitar
stjóra falið að útfæra áðurnefnd bréf 
endanlega og leggja þau fram á næsta 
fundi sveitarstjórnar.

Fjárhagsmál: Viðauki við fjárhags
áætlun 18. Sept 19

Sveitarstjóri lagði fram viðauka við 
fjárhagsáætlun. Þar er gert ráð fyrir 
7.5 mkr hækkun á útgjöldum til 
málaflokks 08. Hreinlætismál, sorp
þjónustu og 30 mkr hækkun á fjár
festingu vegna viðbótar gatnagerðar í 

Brautarholts og Árneshverfis.

Í viðauka var einnig gert ráð fyrir 
hækkun á útgjöldum félagsþjónustu 
um 12 mkr. vegna endurbóta á 
húsnæði fyrir fatlaðan einstakling. 
Ákvörðun um þann lið frestað þar til 
ákvörðun liggur fyrir um hvort farið 
verður í verkefnið.

Útgjaldaaukningu mætt með lækkun 
á handbæru fé og lántöku að hluta. 
Viðauki samþykktur samhljóða með 
ofangreindri breytingu.

Sveitarstjóri laðgi fram ósk um fram
lengingu á yfirdrætti á ráðstöfunar
reikningi sveitarfélagsins 25 mkr til 
31.12.2019.

Samþykkt samhljóða.

Þjórsárstofa Samningur

Lagt fram bréf frá Landsvirkjun. 
Undir ritað af Herði Arnarsyni for
stjóra. Þar sem fram kemur að 
samningi milli Landsvirkjunar og 
Skeiða og Gnúpverjahrepps um 
rekstur Þjórsárstofu ljúki um næstu 
áramót. Tilkynnt er jafnframt að ekki 
verði um framlengingu samnings að 
ræða. Lagt fram og kynnt.

Samningur um fornleifaskráningu

Lögð fram drög að samningi frá 
Fornleifastofnun um fornleifskrán
ingu í Skeiða og Gnúpverjahreppi. 
Samningurinn fjallar um áframhald 
vinnu við skráningu fornminja í 
sveitar félaginu. Samningur sam
þykktur samhljóða. Kostnaður við 
verkefnið rúmast innan fjárhagsáætl
unar.

183. fundur skipulagsnefndar 
11.09.2019

Mál 11.

Rauðukambar Þjórsárdal; 
Rannsóknarholur og kaldavatns
holur; Framkvæmdaleyfi  1908075

Magnús Orri Schram f.h. Rauðukam
ba ehf, leggur fram umsókn um fram
kvæmdaleyfi vegna rannsóknarbor
hola við Rauðukamba í Þjórsár dal. 
Áætlað er að bora 23 rannsóknar
holur allt að 150m djúpar til að styðja 
við vinnsluborholu í von um að ná 
3040l/s af um 80 gráðu heitu vatni. 
Borholurnar verða boraðar í nálægð 
við Reykholtslaug/Rauðukambalaug. 
Einnig er ætlunin að kanna með 
tveimur grunnum rannsóknarholum 
(5070m, á melunum vestan við Fos
sá að fá kalt neysluvatn fyrir svæðið. 
Tilgangur borana er að fá nægilegt 
vatn til að þjónusta fyrirhugaða gisti 

og ferðamannastarfssemi. Ræktunar
samband Flóa og Skeiða mun sjá um 
framkvæmdina. 

Skipulagsnefnd mælist til að sveit
arstjórn Skeiðaog Gnúpverjahrepps 
samþykki að skipulagsfulltrúi gefi 
út framkvæmdaleyfi í samræmi við 
ákvæði reglugerðar nr. 772/2012, um 
framkvæmdaleyfi.

Sveitarstjórn samþykkir að skipu
lagsfulltrúi gefi út framkvæmdaleyfi í 
samræmi við ákvæði reglugerðar. nr. 
772/2012 með fyrirvara um að samn
ingar við Rauðukamba náist. Anna 
Sigríður Valdimarsdóttir sat hjá.

Kvörtun vegna ágangs sauðfjár 
Heklu skógar

Lagt fram erindi frá Þorvaldi 
Erni Árna syni, formanni Sjálf
boðaliðasamtaka um náttúruvernd. 
Þar er fjallað um ágang sauðfjár á 
trjá gróður í Þjórsárdal.

Sveitarstjóra og oddvita  falið að afla 
betri upplýsingar um hvað sendandi 
erindisins á við með innihaldi þess og 
óska eftir fundi ef þurfa þykir.

Skipun i Atvinnumála og samgöngu
nefnd

Samþykkt  samhljóða að skipa Karen 
Kristjönu Ernstsdóttur í Atvinnu
mála og samgöngunefnd í stað 
Önnu Kristjönu Ásmundsdóttur sem 
óskaði eftir lausn frá setu í nefndinni.

Önnur mál

Anna Sigíður Valdimarsdóttir lagði 
fram svohljóðandi:

Fyrirspurn til umhverfisnefndar 
Skeiða og Gnúpverjahrepps

Fulltrúi Gróskulistans í umhverfis
nefnd benti á að bókað hefði verið í 
fundargerð um að gera athugasemd 
við mörk friðlands í friðlýsingaferli 
um Þjórsárdal. Mig langar að spyr
jast fyrir um til umhverfisnefndar 
Skeiða og Gnúpverjahrepps af hver
ju ákveðið var að senda ekki umsögn 
sem var tilbúin og byggði á téðri 
bókun, sem og á hvaða grundvelli og 
við hvaða aðstæður sú ákvörðun var 
tekin.

Máli vísað til umhverfisnefndar

Oddviti lagði fram svohljóðandi 
tillögu: Sveitarstjórn samþykkir að 
færa Harmonium orgel sem staðsett 
er í leikskólanum Vilmundi Jónssyni 
Skeiðháholti að gjöf. Samþykkt sam
hljóða.

Fundargerð 29
Mál til afgreiðslu og umfjöllunar:

Samningur við Rauðukamba ehf um 
Landsvæði við Reykholt í Þjórsárdal.

Lögð voru fram drög að sam
ningi  milli Sveitarfélagsins, Rauðu
kamba ehf og forsætisráðuneytis 
um landspildu í Þjórsárdal. Ásamt 
lóðablöðum af umræddum land
spildum. Oddviti lagði fram svo
hljóðandi bókun: Fyrirliggjandi drög 
að samkomulagi við Rauðakamb ehf 
samþykkt með fyrirvara um sam
þykki forsætisráðuneytis. Oddvita 
falið að ljúka yfirferð fylgiskjala í sam
ráði við lögmann sveitarfélagsins og 
undirrita fyrir hönd sveitarfélagsins. 
Samþykkt með fjórum atkvæðum. 
Anna Sigríður Valdimarsdóttir sat 
hjá.

Svæðisskipulag Suðurhálendis.

Lagt fram minnisblað frá vinnu
fundi um svæðisskipulag fyrir 
Suðurhálendið sem haldinn var 
9. september sl að frumkvæði 
SASS. Undirritað af verkefnisstjórn 
verkefn isins. Ásamt minnisblaði frá 
14. ágúst sl. ásamt vinnugögnum sér
fræðinga um verkefnið. Sveitarstjórn 
Skeiða og Gnúpverjahrepps styður 
samhljóða áframhaldandi framgang 
verkefnisins.

Mörk Þéttbýlis í Brautarholti.

Lögð fram gögn er sýna útlínur lands 
sem afmarkar þéttbýli í Brautar
holti. Ásamt undirritaðri yfirlýsingu 
hlutað eigandi landeigenda. Sveitar
stjórn samþykkir afmörkun og 
útlínur ofangreinds lands ásamt til
heyrandi skjölum.

Önnur mál. 

Fyrir sveitarstjórnarfund þennan 
bauð forsvaramaður Gunnbjarnar 
ehf sveitarstjórn til kynningar – og 
fræðslufundar. Tilgangur fundarins 
var að kynna hugmyndir um vind
myllugarð í landi Skáldabúða.

Molar úr fundargerðum 28 (18. september ), 29 (24. september)

Allar fundargerðir má  
finna á www.skeidgnup.is


