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12. tbl. 4. árgangur. Desember 2010

Skötuveisla
Ungmennafélagið Vaka býður til sinnar árlegu skötuveislu á
Þorláksmessu. Veislan er sem fyrr í Þjórsárveri og hefst klukkan
12:00. Boðið verður upp á gæða skötu ásamt meðlæti, en einnig
verður saltfiskur á borðum fyrir þá sem það kjósa. Kaffi og
konfekt á eftir. Verðið er sanngjarnt eins og alltaf:
Fullorðnir
2000kr
Börn 6–12 ára
500 kr
Börn yngri
Frítt
Við hvetjum alla til að taka sér smá hvíld frá jólaösinni, eiga
notalega stund með vinum og nágrönnum og njóta þess að borða
góðan mat.
Umf. Vaka

Aðventukaffi
Allir eldri borgarar í Flóahreppi, burt fluttir og enn búandi!
Verið hjartanlega velkomin í aðventukaffi til okkar í Þingborg,
sunnudaginn 5. desember næstkomandi kl. 14:00. Það er alltaf gaman að
eiga notalega stund yfir kaffi með sveitungunum í byrjun aðventu.
Hlökkum til að sjá ykkur.
Kvenfélag Hraungerðishrepps
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Áveitan í Flóahreppi
Útgefendur: Ungmennafélögin Baldur, Samhygð og Vaka.
Ábyrgðarmenn:
Baldur Gauti Tryggvason
Stefán Geirsson
Fanney Ólafsdóttir
ballroq@hotmail.com
stegeir@hotmail.com
fanneyo@emax.is

Frá sveitarstjóra
Útsvarshlutfall 2011
Sveitarstjórn hefur samþykkt að útsvarshlutfall árið 2011 verði óbreytt frá fyrra ári eða
13,28%. Gerður var fyrirvari um að ef lagabreytingar nái fram að ganga á Alþingi um
tilfærslu þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga og hækkun útsvarshlutfalls um
1,20 prósentustig sem af því leiðir, verður álagningarhlutfallið 14,48% á árinu 2011.
Þessar breytingar hafa ekki áhrif á skattgreiðendur, aðeins er um tilfærslu að ræða milli
tekjuskatts og útsvars.
Vatnsveituframkvæmdir
Nú er að mestu lokið framkvæmdum við nýja vatnslögn í Flóahreppi.
Verið er að leggja lokahönd á malbikun vegþverana og lagningu efnis í reiðstíga með
Flóavegi.
Lögð var 250 mm sver vatnslögn frá sveitarfélagamörkum Árborgar og Flóahrepps,
meðfram Flóavegi að Langholtsvegi og þaðan 225 mm sver lögn að Þingborg. Einnig
var lögð 180 mm sver lögn frá vatnsbólinu við Ruddakrók að Neistastöðum.
Lagnaleiðir voru samtals um 10 km langar.
Einnig verða settar upp tvær dælustöðvar, önnur við Þingborg og hin í landi
Neistastaða til að dæla vatni í miðlunargeymi við Ruddakrók og eru framkvæmdir við
byggingu dæluhúsa hafnar.
Jafnframt er fyrirhugað að setja dælu við vegamót Villingaholtsvegs og Hurðarbaks
fyrir vatnslögnina að Súluholti og Hróarsholti.
Það var verktakafyrirtækið RBG sem annaðist lagnavinnu.
Æskulýðsnefnd- og tómstundanefnd
Samþykkt hefur verið að setja á laggirnar þriggja manna æskulýðs- og tómstundanefnd
í Flóahreppi. Þetta er ekki síst gert í tengslum við kennslu unglingastigsins í Flóaskóla
og verður nefndinni ætlað að starfa samkvæmt æskulýðslögum.
Sorpurðunarstaður á Suðurlandi
Á fundi sveitarstjórnar 3. nóvember s.l. var tekið fyrir bréf frá Sorpstöð Suðurlands þar
sem taldir eru upp nokkrir staðir er til greina koma sem framtíðarurðunarstaður að mati
Sorpstöðvarinnar, m.a. tvær jarðir í Flóahreppi. Erindið var sent til allra
aðildarsveitarfélaga Sorpstöðvarinnar.
Óskað var eftir því að sveitarfélögin kanni hvort hægt sé að hefja undirbúning að
uppsetningu urðunarstaðar á einhverjum þeirra staða sem taldir voru upp eða komi með
tillögu að öðrum stað innan sveitarfélaga fyrir urðun sorps.
2

Einnig var óskað eftir því að aðildarsveitarfélög Sorpstöðvarinnar kanni hvort til greina
komi að endurskoða skipulag þannig að önnur meðhöndlun úrgangs eins og flokkun,
umhleðsla, gas- og jarðgerð geti farið fram í tengslum við nýjan urðunarstað eða sem
starfsemi án tengsla við urðunarstað.
Sveitarstjórn samþykkti að setja sig á ekki móti því að kanna nánar samstarf um
sorpurðun í sveitarfélaginu en leggur áherslu á að tekið verði tillit til þéttleika
byggðarinnar.
Sveitarstjórn samþykkti einnig að beina því til Sorpstöðvar að reyna til þrautar að leita
samninga við Ölfus um áframhaldandi urðun í Kirkjuferjuhjáleigu.
Refaveiðar
Umhverfisstofnun hefur vakið athylgi á því að ekki er gert ráð fyrir fjármunum til
endurgreiðslu vegna refaveiða í frumvarpi til fjárlaga 2011.
Sveitarstjórn hefur mótmælt fyrirhuguðum áformum um niðurfellingu
endurgreiðslnanna.
Bréfa- og málalyklar Flóahrepps
Héraðsskjalasafn Árnesinga hefur staðfest bréfa/málalykil Flóahrepps en sveitarfélagið
er fyrst sveitarfélaga á Íslandi til að taka slíkan lykil í notkun. Þróun lykilsins er
samvinnuverkefni sveitarfélagsins og Héraðsskjalasafns Árnesinga og snýst um
flokkun og varðveislu skjala.
Atvinnuþróunarfélag Suðurlands
Starfsmenn Atvinnuþróunarfélagsins funduðu með atvinnunefnd og sveitarstjórn
Flóahrepps á dögunum. Starfsmenn félagsins kynntu starfssemi þess fyrir
nefndarmönnum og almennar umræður voru um atvinnumál í sveitarfélaginu.
Fram kom í kynningu Atvinnuþróunarfélagsins að félagið er ekki eingöngu gjaldfrjáls
ráðgjafaþjónusta fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga, heldur er um að ræða
framlag sveitarfélaga á Suðurlandi til handa atvinnufyrirtækjum á svæðinu.
Hægt er að fá aðstoð við að þróa fyrirtæki, sækja um styrki, gera viðskiptaáætlanir og
margt fleira. Atvinnuþróunarfélagið kemur einnig að starfandi fyrirtækjum með ráðgjöf
til að hlúa að því sem fyrir er og efla það enn frekar.
Bent er á heimasíðuna, www.sudur.is þar sem m.a. eru birtar upplýsingar um styrki.
Félagið er aðili að nokkrum byggðasamlögum og samningum, s.s. Byggðastofnun,
Vaxtasamningi, Eignarhaldsfélagi Suðurlands og Upplýsingamiðstöð Suðurlands.
Atvinnuþróunarfélagið er til húsa að Austurvegi 56 og sími þar er 480-8210.
Vegur að Flóðgátt
Flóahreppur og Flóaáveitan fengu á árinu styrk frá Vegagerðinni til að lagfæra slóða að
flóðgáttinni, upptökum Flóaáveitunnar við Hvítá. Slóðinn hefur verið lækkaður,
breikkaður og lagfærður og útskot gerð þar sem bílar geta mæst ásamt því að setja á
hann tvær niðurkeyrslur. Eftir er að bera efni í slóðann og setja upp girðingar og hlið.
Áhugi er fyrir því að auka hróður þessa merka framtaks sem Flóaáveitan var, með því
m.a. að hafa vegslóðann að flóðgáttinni þannig að hann sé fær flestum bílum. Við
flóðgáttina er fyrirhugað að setja upplýsingaskilti því aðsókn ferðafólks að flóðgáttinni
er vaxandi en um er að ræða eitt hið merkasta verkfræðilega mannvirki sem Íslendingar
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höfðu ráðist í á þeim tíma.
Þess má til gamans geta að nýlega fann gröfustjóri frá verktakafyrirtækinu sem
annaðist lagfæringu slóðans nokkra steina sem búið var að hola fyrir dínamítsprengjur.
Í ljós kom að einn af steinunum innihélt sprengju með hvellettu. Landhelgisgæslan var
kölluð á staðinn til að gera sprengjuna óvirka og fjarlægja hana eins og lög gera ráð
fyrir.

Íbúar og velunnarar Flóahrepps nær og fjær fá innilegar óskir
um gleðileg jól og farsælt komandi ár með þökk fyrir gott
samstarf á árinu sem nú er að ljúka.
Sveitarstjórn og sveitarstjóri Flóahrepps.

Messuboð
Villingaholtskirkja: Aðventukvöld sunnudagskvöldið 5. desember kl. 20.00.
Ræðumaður kvöldsins er Kári Stefánsson.
Hraungerðiskirkja: Hátíðarguðsþjónusta jóladag, 25. desember kl.11.00.
Athugið breyttan messutíma.
Laugardælakirkja: Hátíðarguðsþjónusta jóladag 25. desember kl. 14.00.
Athugið breyttan messutíma.
Gaulverjabæjarkirkja. Jólaguðsþjónusta á jóladag 25. desember kl. 14:00.
Villingaholtskirkja: Hátíðarguðsþjónusta annan jóladag 26. desember kl.
11.00. Athugið breyttan messutíma.

Barnaball
Jólaskemmtun Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps verður haldin fimmtudaginn 30. desember kl.13.30 í Félagslundi. Hressir sveinkar mæta á
svæðið og dansað verður í kringum jólatréð. Veitingar verða í boði
Kvenfélagsins. Spilakvöld verður um kvöldið sem byrjar kl. 20.30 og
verða veglegir vinningar í boði.
Mætum nú öll og rifjum upp gamla takta ☺
Nefndin
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Frá Flóaskóla
Þá er aðventan hafin með tilheyrandi spenningi og tilhlökkun hjá yngri kynslóðinni. Í
skólanum notum við tímann í desember í jólaföndur og undirbúning fyrir jólaskemmtun
skólans sem haldin verður 17. desember, en það er einmitt síðasti kennsludagur fyrir
jólafrí.
Nóvember mánuður leið hratt enda margt að gerast. Við fengum dansnámskeið frá
Dansskóla Jóns Péturs og Köru en nemendur okkar fengu sérstakt hrós frá
danskennurunum fyrir áhugasemi og góða ástundun. Nemendur okkar komu allir fram
á sviði á Degi íslenskrar tungu og fluttu ljóð, söng og lesið efni. Nemendur sem læra á
hljóðfæri hjá Tónlistarskóla Árnesinga hafa komið fram á tónfundum víða um sýsluna í
nóvember og var einn slíkur haldinn í Þjórsárveri.
Flóaskóli hefur hafið innleiðingarferli að Olweus áætlun gegn einelti. Fjölmargir
grunnskólar á landinu hafa undanfarin ár tekið þátt í verkefninu með góðum árangri.
Markmiðið er að Olweus áætlunin verið hluti af öllu daglegu starfi í skólanum, veiti
starfsfólki greinargóða viðbragðsáætlun ef einelti kemur upp – en þó ekki síður að
fyrirbyggja að atferli sem leiðir til eineltis geti átt sér stað. Foreldrum verður kynnt
áætlunin og sendar upplýsingar er hana varða um leið og óskað verður eftir góðu
samstarfi við þá vegna innleiðingar Olweus áætlunarinnar við skólann.
Í þessari útgáfu Áveitunnar má lesa stutta samantekt frá 9. bekkingum Flóaskóla en
hluti af námi þeirra í vetur eru valgreinar sem eru spennandi og skemmtilegur kostur í
náminu. Eitt af því sem hefur haft mjög jákvæð áhrif á framboð valgreina í 9. bekk og
umhverfis- og starfsfræðslu í 8. bekk er aðkoma fólks og fyrirtækja úr samfélaginu. Í
Flóahreppi eru mörg og fjölbreytt fyrirtæki með áhugaverða starfsemi auk þess sem
margt hæfileikaríkt listafólk er í okkar röðum. Hvarvetna hefur okkur verið vel tekið
þegar við leitum eftir samstarfi og er það að gefa skólanum og skólastarfinu mjög
mikið. Enn vantar okkur þó áhugasama aðila sem eru tilbúnir að koma að valgreininni
„hestamennska/hrossarækt“ eftir áramót. Endilega hafið samband ef þið teljið ykkur
geta aðstoðað á einhvern hátt vegna mótunar þeirrar valgreinar.
Við sendum bestu þakkir fyrir gott samstarf á líðandi ári um leið og við óskum
lesendum Áveitunnar gleðilegrar hátíðar. Þetta er síðasti pistill ársins en penninn
verður tekinn upp aftur í byrjun janúar ☺ .
Bestu kveðjur úr Flóaskóla.
Kristín Sigurðardóttir skólastjóri.
kristin@floaskoli.is , gsm 663-5720.
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Valgreinar í unglingadeild Flóaskóla
-samantekt frá nemendumNemendur í 9. bekk í Flóaskóla fá nú í fyrsta sinn að velja sér sérstakar námsgreinar
eftir áhugasviði. Valgreinar eru hluti af skyldunámi í unglingadeildum grunnskóla. Í
Flóaskóla hefur verið lögð áhersla á að bjóða nemendum þær greinar sem þeir hafa
helst óskað eftir og að hafa hæfilegt framboð af bæði bóklegum og verklegum greinum.
Sumar valgreinar eru kenndar í skólanum en aðrar fara fram í fyrirtækjum sem fengist
hafa til samstarfs vegna sérstöðu valgreinanna. Í eftirfarandi samantekt kynna
nemendur í 9. bekk valgreinar fyrir íbúum sveitarfélagsins, sem margir hafa sýnt
starfinu mikinn áhuga og stuðning.
Myndmennt og fatahönnun:
Við erum mjög ánægðar með valið. Við erum í myndmennt og fatahönnun. Í
myndmennt erum við að teikna og mála og gerum líka fullt af æfingum eins og að
teikna eitthvað ákveðið án þess að horfa á blaðið. Í fatahönnun erum við að hanna og
sauma föt á okkur sjálfar og læra heilmikið um hönnuði og tísku.
Spænska:
Í spænsku lærum við alls konar stafsetningarreglur og erum náttúrulega að læra
grunnatriðin í tungumálinu, eins og t.d. tölustafina, litina, læra á klukku, nauðsynlegar
setningar og marg fleira.
Leiklist og tjáning:
Það er allur 9. bekkur í leiklist og tjáningu. Í tímunum erum við að gera mikið af
spunaatriðum og höfum verið að leika svolítið saman í hópum fyrir hvert annað. Við
höfum unnið mikið með ljóðið: „Í dag“. Svo ætlum við að búa til og æfa leikrit fyrir
jólaskemmtun Flóaskóla þann 17. desember.
Eðlis- og efnafræði/tilraunir:
Iðunn kennari er mjög dugleg að finna tilraunir fyrir okkur, t.d. reyksprengjur, slím,
láta tepoka fljúga og kasta eggi í gólfið án þess að það spryngi. Þetta er mjög gagnlegt
og gaman. Alltaf er fyllstu varúðar gætt og allar tilraunir gerðar af fúlustu alvöru.
Málmsmíði:
Í málmsmíði byrjuðum við á að hita málm, móta hann í litla muni og steypa úr tini.
Við lærðum hvernig maður lemur til litla málmplatta til að búa til litla hluti. Við
klipptum efnið til og mótuðum litla skartgripi. Þessir tímar voru grunnurinn sem við
unnum áður en við fórum í vélsmíði og bifvélavirkjun.
Vélsmíði (kennt í Vélsmiðju Ingvars Guðna):
í vélsmiðjuni lærum við á ýmis tæki, t.d. rennibekk, logsuðutæki og búum til gorma,
lamir og gjafagrindur. Við höfum prófað að logsjóða, rafsjóða og skera járn í vatni
með gasi. Að vera í vélsmiðjunni hefur gefið okkur innsýn í hvað gerist í vélsmiðjum
og hvernig ýmsir hlutir eru búnir til. Það hefur verið vel tekið á móti okkur öllum.
Okkur finnst þessar heimsóknir vel heppnaðar og það hefur verið mjög skemmtilegt í
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þessu námi.
Kynning á bifvélavirkjun:
Hópur úr 9. bekk hefur verið á bifvélaverkstæðinu GB bílar þar sem við höfum fengið
mjög góðar móttökur. Við höfum fengið tækifæri til að leysa fullt af verkefnum á
hinum ýmsu sviðum í bifvélavirkjun. Valgreinarnar gefa okkur stærri hugmyndir um
hvað við viljum læra í framtíðinni og gefa okkur færi á að spreyta okkur á margskonar
sviðum.
Bestu kveðjur, nemendur í 9. bekk Flóaskóla.

Frá Villingaholtskirkju:
Sóknarnefnd Villingaholtskirkju vill óska öllum íbúum í Flóahreppi gleðilegra
jóla og farsældar á nýju ári. Meðhjálpari, hringjari, meðlimir kórsins og aðrir
starfsmenn kirkjunnar fá sérstakar kveðjur og alúðarþakkir fyrir gott og
óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf á árinu, Megi Guð vaka yfir ykkar störfum hér
eftir sem hingað til.
Sóknarnefnd og stjórn kórsins hafa ákveðið að festa kaup á nýju orgeli frá
Þýskalandi og er góður möguleiki á að það verði búið að setja það upp fyrir jól,
og hlökkum við sem störfum í kirkjunni mikið til, en gamla orgelið var farið að
bregðast og því kominn tími á endurnýjun. Gamla orgelið verður að sjálfsögðu
varðveitt og komið fyrir í geymslu á góðum stað.
Þökk sé eldri kórfélögum og stjórnendum sem söfnuðu á árum áður í orgelsjóð,
sem er nú orðinn digur og dugir vel til að festa kaup á orgelinu og þeim
kostnaði sem af því hlýst. Væntanlega verður svo haldin vígsluhátíð á nýju ári.
Aðventukvöld verður haldið sunnudagskvöldið 5. desember kl. 20. og
hátíðarmessa á annan í jólum, 26. desember kl. 11.00. Athugið breyttan
messutíma.
Kæru íbúar, við hlökkum til að sjá ykkur í kirkjunni okkar.
f.h. sóknarnefndar, Sólveig á Skúfslæk 2

Frá Tré og list Forsæti
Nú í vetur er einungis opið eftir samkomulagi. Í safninu standa nú yfir tvær
sérsýningar auk þess sem alltaf er þar fyrir.
Málverkasýning Ingibjargar Jóhannesdóttur (Ingu) og ljósmyndasýning Ólafs
Sigurjónssonar frá eldgosunum í Fimmvörðuhálsi og Eyjafjallajökli.
Óskum sveitungum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Bergþóra og Óli Forsæti
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FRÁ KVENFÉLAGI HRAUNGERÐISHREPPS:
Jólafundur
Jólafundur Kvenfélags Hraungerðishrepps verður haldinn 10. desember
næstkomandi kl 18:oo í Þingborg.
Að fundi loknum snæðum við saman jólakvöldverð. Ætlunin er að þær sem vilja
geri jólaskreytingu eftir matinn. Kvenfélagið skaffar greni en kvenfélagskonur
koma með annað skreitingarefni að heiman. Hvetjum alla félaga til að mæta svo
og þær sem ætla að ganga í félagið núna. Eigum ánægjulega kvöldstund saman á
aðventunni í skemmtilegum félagsskap.
Stjórnin
Kaffikonur: Guðbjörg, Hafdís, Halla Reynis, Jónína, Ragnheiður og Svanhvít.
Jólaball
Jólaball Kvenfélags Hraungerðishrepps verður haldið í Þingborg
þriðjudaginn 28. desember kl. 14:oo. Gengið verður í kringum jólatréð og sungin
jólalög. Heyrst hefur að rauðklæddir sveinar ætla að koma og gleðja börnin.
Vonumst til að sjá sem flesta.
Skemmtinefnd Kvenfélags Hraungerðishrepps

Hjónaball í Félagslundi
Ákveðið hefur verið að halda Þorrablótið 2011 þann 5. febrúar og
ætlar hljómsveitin Bjórbandið leika fyrir dansi.
Með kveðju, Nefndin

Bowentæknir í Flóahreppi
Í tilefni þess að ég útskrifaðist sem Bowentæknir núna í nóvember langar mig
að koma því á framfæri að ég er komin með aðstöðu hér heima í Vatnsholti 1 og
mun fyrst um sinn starfa á þriðjudögum.
Bowenmeðferð er mjúk og mjög áhrifarík líkamsmeðferð sem hentar ÖLLUM,
frá nýburum til eldri borgara. Bowenhreyfingar eru gerðar á bera húð eða í
gegnum léttan klæðnað t.d. hlýrabol og leggings. Bowen virkar á mjög margt
t.d.ýmsa verki, svefnvandamál, stress, þunglyndi, líkamsskekkjur, frosna öxl,
hálsáverka og margt fleira. Einnig er gott að fara í Bowen fyrir og eftir
hverskonar aðgerðir og er líkaminn þá fljótari að jafna sig. Tímapantanir í síma
899-9684 eða 486-3404.
Aðalheiður Sveinbjörnsdóttir Vatnsholti 1
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Fréttir frá Krakkaborg
Í nóvembermánuði brölluðum við margt saman. Nemendur Tígradeildar og
elstu Strumpar fóru í skemmtilega menningarferð á Selfoss. Ferðinni var heitið
á bókasafnið þar sem var tekið mjög vel á móti okkur. Starfsmaður
bókasafnsins las sögur fyrir börnin, því næst var bókasafnið skoðað og að
endingu fengum við lánaðar nokkrar góðar bækur. Ferðin tókst í alla staði mjög
vel og þótti börnunum mjög spennandi að ferðast á milli staða í skólabílunum.
Í leikskólanum héldum við Dag íslenskrar tungu hátíðlegan en hann
hefur verið haldinn hátíðlegur á fæðingardegi Jónasar Hallgrímssonar, þann 16.
nóvember, síðan árið 1996 samkvæmt tillögu menntamálaráðherra. Í framhaldi
af því hefur menntamálaráðuneytið árlega beitt sér fyrir sérstöku átaki í þágu
íslensks máls og helgað þennan dag rækt við það. Með því móti beinist athygli
þjóðarinnar að stöðu tungunnar, gildi hennar fyrir þjóðarvitund og alla
menningu. Í tilefni dagsins lögðum við áherslur á að kenna börnunum gamlar
og góðar ferskeytlur.
ART tímarnir hafa vakið mikla lukku börnunum og erum við afar
ánægð með það. Það er frábært að heyra og sjá hvað krakkarnir skemmta sér
vel og eru opin og einlæg. Þau hafa m.a. verið að læra hvernig á að hlusta og
tala fallega. Einnig höfum við rætt um reiðina og hvað það er sem gerir okkur
reið. Hvernig við finnum það í líkamanum þegar við erum að verða reið.
Þegar þessi orð eru rituð stendur undirbúningur fyrir foreldraföndur
sem hæst. Ásamt því að föndra saman þá bjóða börnin foreldrum sínum uppá
kaffisopa og nýbakaðar jólasmákökur sem þau munu baka sjálf. Að lokinni
föndurgerð kveikjum við á jólaljósunum við leikskólann og syngjum nokkur
lög saman. Það er alltaf mikil tilhlökkun í húsi fyrir þessa notalegu stund hér í
leikskólanum.
Í desembermánuði verður margt skemmtilegt um að vera í
leikskólanum. Þann 2. desember munum við sækja okkur jólatré og hver veit
nema vinir okkar úr fjöllunum muni líta í heimsókn til okkar að því tilefni.
Jólaleiksýning verður fyrir nemendur í byrjun desember og síðast en ekki síst
verður Jólaball Krakkaborgar haldið þann 15. desember. Allt þetta verður
auglýst nánar þegar nær dregur.
Á milli þessara atburða í leikskólanum verður aðaláhersla lögð á að njóta
augnabliksins, samverunnar við hvert annað og gleðinnar sem nóg er af í okkar
litla samfélagi leikskólanum.
Með bestu kveðju og von um að þið eigið góðan og gleðiríkan mánuð,
F.h. Starfsfólks Krakkaborgar
Karen Viðarsdóttir leikskólastjóri Krakkaborgar
Sími 482-3085
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Frá Umf. Vöku:
Gjöf til Umf Vöku
Ungmennafélaginu Vöku hefur borist einstaklega vegleg gjöf. Voru það
systkinin Björn og Lilja Eiríksbörn sem færðu félaginu heiðursfána á stöng í minningu
um föður sinn, Eirík K. Eiríksson sem lést fyrr á þessu ári.
Stjórn Umf. Vöku vill koma á framfæri innilegu þakklæti til aðstandenda Eiríks
fyrir þessa höfðinglegu gjöf. Fáninn verður vígður í skötuveislu ungmennafélagsins á
Þorláksmessu, en það var einmitt Eiríkur sem átti hugmyndina að þessari helstu
fjáröflunarsamkomu félagsins.
Stjórn Umf Vöku
Aðalfundur
Aðalfundur Umf. Vöku verður haldinn 2. janúar 2011 í Þjórsárveri og hefst kl. 14:00.
Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf, verðlaunaafhendingar, myndasýning af starfi
félagsins á árinu og umræður um starfið framundan. Veitingar í fundarhléi í boði
félagsins. Nýir félagar velkomnir.
Stjórn Umf. Vöku
Kveðja frá formanni
Ég hef ákveðið að gefa ekki kost á mér til áframhaldandi formennsku í Umf. Vöku.
Hef ég verið formaður í 4 ár eða síðan árið 2007 og í stjórn síðan 2005.
Vil ég þakka öllum þeim sem hafa starfað með mér og ungmennafélaginu í allan þann
tíma. Þetta er búið að vera gríðarlega lærdómsríkt og skemmtilegt.
Það ættu allir að fá að vera þátttakendur í ungmennafélagi, það er bæði mjög
þroskandi og gefandi.
- Haraldur Einarsson, Urriðafossi
Heyrst hefur...
Heyrst hefur að jólasveinar ætli að vera á ferðinni um Villingaholtshrepp á
aðfangadagsmorgun. Þeir munu fylgja ströngu tímaplani sem Grýla hefur samið og
ætla að mæta á fyrsta bæinn kl 10:00 og byrja í Súluholtshverfinu. Þaðan vinna þeir sig
í Kolsholtshverfið, þar á eftir Skúfslækjarafleggjarann, niður með Þjórsá og enda svo á
Urriðafossveginum. Það ætti að vera búið að heimsækja seinasta bæinn kl 12:30.
Hallfríður í Lyngholti starfrækir pakkaþjónustu og tekur við gjöfum. Einnig verður
hægt að koma þeim til skila í skötuveislunni á Þorláksmessu.
Árgjald Umf Vöku
Ég vil minna félagsmenn á að greiða árgjöld Umf. Vöku fyrir árið 2010. Allir
félagsmenn 12 ára og eldri greiða árgjald og er það 700 kr á ári. Félagar geta
annaðhvort greitt í gegnum heimabanka eða haft samband við bankann sinn og beðið
gjaldkera um að millifæra. Gott væri að setja nafn og kennitölu viðkomandi
félagsmanna sem skýringu.
Nauðsynlegt er að hafa greitt árgjald ætli viðkomandi að óska eftir styrk frá
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félaginu vegna íþróttaiðkunar. Vakni einhverjar spurningar, endilega hafið samband í
síma 8459719 eða í tölvupósti lyngh@emax.is
Kennitala Umf. Vöku 471077-0389
Reikningur 0152-26-2216
Með kveðju, Hallfríður Ó. Aðalsteinsdóttir gjaldkeri
Jólakveðja
Stjórn Ungmennafélagsins Vöku óskar öllum félagsmönnum sínum og öðrum
velunnurum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs. Þökkum ánægjuleg samskipti og
samstarf á líðandi ári.

Happdrættismiðar til sölu!
Kæru lesendur!
Starfsfólk Flóaskóla stefnir að námsferð til Boston í Bandaríkjunum í mars 2011.
Hluti af fjáröflun vegna námsferðarinnar er happdrætti. Ykkur er nú boðið að kaupa
happdrættismiða þar sem vinningslíkur eru mjög háar ☺. Dregið verður 20. desember
úr seldum miðum. Við óskum eftir ykkar stuðningi við að gera okkur ferðina
mögulega. Þeir sem vilja kaupa happdrættismiða geta snúið sér til Öldu (gsm 8693569), Huldu (gsm 866-3245) eða Kristínar (663-5720).
Miðaverð er kr. 1.500 og upplag prentaðra miða er 250. Eins og sjá má á
vinningaskránni hafa fjölmargir einstaklingar og fyrirtæki gefið okkur spennandi og
skemmtilega vinninga. Prentmet gaf okkur prentun á happdrættismiðunum og viljum
við senda öllum styrktaraðilum, og þeim sem kaupa miða, innilegar þakkir fyrir
.
stuðninginn.
Vinningaskrá:
1. Sjónvarpskúruteppi; bútasaumur eftir Margréti Sigurgeirsdóttur.
2. Málverk eftir listakonuna Þóru Grönfeldt.
3. Prjónuð og þæfð taska með óvæntum glaðningi eftir Öldu Stefánsdóttur.
4. 5 kg beinlaus fiskflök.
5. 2x 20 kg kartöflur, ræktaðar á bökkum Þjórsár.
6. Gjafabréf fyrir 3 mánaða áskrift að sjónavarpsstöðinni Skjár einn.
7. Einn dagur veiðileyfi í Hvítá þann 13. ágúst 2011 í landi Langholts I .
8. Einnar nætur gisting í Skálholti fyrir tvo.
9. 10 kg af nautahakki; beint frá bónda.
10. Tveir hálsklútar; íslensk hönnun.
11. Tveir púðar í sófann; íslensk hönnun.
12. Tvær nýjar bækur úr jólabókaflóðinu frá Krónunni.
13. „Worx“ hleðsluborvél í tösku frá Húsasmiðjunni.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

„Scott“ útvarp frá Árvirkjanum.
Verkfærasett að verðmæti kr. 23.000 frá Rönning.
Nokia 2690 farsími að verðmæti kr. 17.900 frá TRS.
Gjafakort að verðmæti kr. 5.000 í Bónus.
Gjafabréf að verðmæti kr. 6.000 á veitingastaðinn Menam á Selfossi.
Gjafabréf að verðmæti kr. 5.000 í IKEA.
Gjafabréf að verðmæti kr. 5.000 í IKEA.
Bestu kveðjur og þakkir fyrir stuðninginn!
–Ferðalangar Flóaskóla.

Frá UMF Baldri:
Þorrablótshittingur - annáll
Sunnudagskvöldið 19. desember næstkomandi klukkan 20:00, ætlum við hjá
UMF Baldri að hittast og fara yfir atburði líðandi árs. Allir þeir sem hafa áhuga
á að taka þátt í þorrablótsannáll og undirbúningi þorrablóts 2011 eru beðnir um
að mæta. Allir sem eru fæddir 1997 og fyrr eru hjartanlega velkomnir.
Aðalfundur UMF Baldurs
Aðalfundur UMF Baldurs verður haldinn þann sunnudaginn 9. janúar
næstkomandi klukkan 13:30. Verður nánar auglýstur í næstu Áveitu
Þrettándagleði
Stefnt er að því að halda þrettándagleði UMF Baldurs að venju í byrjun janúar. Nánar
auglýst síðar.
Þorrablót 2011
Hið sívinsæla þorrablót UMF Baldurs og Sandvíkinga verður haldið laugardaginn 29.
janúar 2011. Hljómsveitin Stuðlabandið mun leika fyrir dansi að lokinni hefðbundinni
skemmtidagskrá. Takið daginn frá, pússið dansskónna og æfið gömlu dansanna. Nánar
auglýst síðar.
Árgjald Umf. Baldurs
Ágætu félagar.
Nú er komið að því að innheimta félagsgjöld Umf. Baldurs fyrir árið 2010. Árgjald er
kr. 1000.- fyrir 14 ára og eldri, en 7-13 ára greiða hálft gjald. Hægt er að greiða
gjaldið í heimabanka eða með millifærslu í banka. Vinsamlega leggið inn á reikn.
0586-26-979 kt. 471077-0979 og tilgreinið kennitölu greiðanda.
Athygli er vakin á því að samkvæmt samningi milli ungmennafélagsins og Flóahrepps
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þá þarf fólk að hafa greitt árgjald ungmennafélagsins ætli það að sækja um styrk til
íþróttaiðkunar. Ef eitthvað er óljóst, vinsamlega hafið samband við gjaldkera í síma
4822911 eða lambastadir@emax.is.
Með kveðju,
Svanhvít Hermannsdóttir
gjaldkeri Umf. Baldurs
Umf Baldur er með heimasíðu á netinu á slóðinni http://umfbaldurhraung.weebly.com/
Einnig er Facebooksíða undir nafninu Ungmennafélagið Baldur Hraungerðishrepp,
leitið að því á FB, einnig er tengill á áðurnefndri heimasíðu á facebook síðuna. Þarna
verða auglýstir allir viðburðir og settar inn helstu fréttir af starfinu.
Þá hefur Umf Baldur einnig orðið sérstakt netfang þar sem hægt er að senda félaginu
fyrirspurnir. Netfangið er umfbaldurhraung@gmail.com

Staða flokkunarmála í Flóahreppi
Íbúar í Flóahreppi hafa flokkað heimilissorp sitt í um tvö ár. Eins og
áður hefur komið fram gekk innleiðingin flokkunarkerfisins vel og
voru íbúar afar jákvæðir. Miklar breytingar hafa orðið í sorpmálum
sunnlendinga undanfarið og nægir þar að nefna lokun urðunarstaðarins
í Kirkjuferjuhjáleigu sem varð til þess að öllu sorpi af suðurlandi þarf
að keyra til urðunar í Álfsnes í Reykjavík. Kostnaður við flutninga á
sorpi hefur í kjölfarið aukist mikið vegna aukinnar vegalendar að urðunarstað. Að auki
er kostnaðurinn við urðun í Álfsnesi ríflega þrefalt hærri en kostnaður var við urðun í
Kirkjuferjuhjáleigu. Fjárhagslegur ávinningur flokkunarinnar er því mikill þar sem
einungis þarf að urða þann hluta heimilissorpsins sem fer í gráu tunnuna.
Umhverfislegur ávinningur af flokkuninni er ekki síður mikilvægur þar sem urðun á
úrgangi er uppspretta margvíslegra neikvæðra umhverfisáhrifa. Endurvinnsla hefur á
hinn bóginn jákvæð áhrif þar sem endurvinnsla hráefna sparar bæði náttúruauðlindir og
orku. Íbúar í Flóahreppi hafa lagt mjög mikið af mörkum til umhverfisins með
flokkuninni. Sem dæmi má nefna að á einu ári safnast um 22 tonn af pappír og pappa
frá íbúum Flóahrepps og endurvinnsla þess jafngildir því að um 370 fullvaxta tré
sparast sem annars hefði þurft að fella til pappírs og pappa framleiðslu. Auk þess
veldur endurvinnsla pappírs mun minni loft- og vatnsmengun miðað við frumvinnslu
hans.
Stærsti hluti heimila í sveitarfélaginu safnar lífrænum heimilisúrgangi í brúnu tunnuna.
Það sem af er árinu hafa safnast um 25tonn af lífrænum heimilisúrgangi í
sveitarfélaginu. Lífræni hluti sorpsins er fluttur á gámasvæði Íslenska gámafélagsins á
Selfossi þar sem honum er breytt í moltu sem nýta má til gróðursetningar og
uppgræðslu landsvæða. Þannig má segja að verið sé að viðhalda náttúrulegri hringrás
næringarefna. Endurvinnsla lífræna hluta sorpsins er einnig mikilvægt umhverfismál
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því lífrænn úrgangur sem fer í urðun er uppspretta skaðlegra gróðurhúsalofttegunda sem
sleppa frá urðunarstöðum. Með því að jarðgera úrganginn með þeirri aðferð sem notuð er
hjá Íslenska gámafélaginu er komið í veg fyrir að þessar skaðlegu lofttegundir myndist.
Eins og sjá má á
Flokkun í Flóahreppi
meðfylgjandi mynd eru
bændur í Flóahreppi
Heyrúlluplast
duglegir við að halda
22%
heyrúlluplastinu frá öðru
Almennt sorp
sorpi. Allt plast sem safnast
Endurvinnanlegt
50%
úr Flóahreppi er endurunnið
11%
af PM endurvinnslu sem er
sérhæft fyrirtæki í
Lífrænt
plastendurvinnslu. Við
17%
endurvinnsluna er plastið
tætt og síðan þvegið og
þurrkað áður en það fer í
endanlega endurvinnslu.
Afurð endurvinnslunnar hjá
PM eru litlar plastkúlur sem notaðar eru sem hráefni í allskyns vörur úr plasti. Þannig er
ekki útilokað að heyrúlluplastið úr Flóanum skili sér aftur sem vegstika eða jafnvel
stuðari á bíl.
Um 50% af því sorpi sem fellur til frá heimilum innan sveitarfélagsins fer nú í
endurvinnslu. Um 17% er lífrænn úrgangur sem er jarðgerður og 11% eru
endurvinnsluhráefni sem nú þegar hafa verið flutt úr landi til endurvinnslu. Það sorp sem
endar í urðun er um 50% af heildinni, en markmiðið er að draga sem mest úr þessum
hluta.
Eins og sjá má hér að ofan er árangurinn mjög góður og vel hefur tekist til að flokka. Að
sjálfsögðu má gera enn betur og draga mun meira úr sorpi en nú. Sérstaklega viðist vera
hægt að auka hlutfall í Grænu tunnunni. Vert er að minna á að í Grænu tunnuna má setja
allar plastumbúðir, allan pappír og pappa og alla minni málmhluti sem falla til á
heimilinu.
Nánari upplýsingar um hvað má fara í grænu tunnuna má finna í flokkunarhandbókinni
sem dreift er á öll heimili sveitarfélagsins. Frekari upplýsingar má einnig finna á
heimasíðu sveitarfélagsins og á www.flokkarinn.is.
Þau endurvinnsluhráefni sem hefur verið safnað saman hafa nú skilað sér til
flokkunarmiðstöðvar Íslenska Gámafélagsins þar sem þeim hefur verið skipað út til
endurvinnslu.
Íslenska Gámafélagið ítrekar að þá sem vantar upplýsingar og/eða ráðgjöf er bent á að
hringja í aðalsíma félagsins: 577-5757 eða senda tölvupóst á igf@igf.is.

Tamning og þjálfun
Verð í Oddgeirshólum í vetur, get tekið að mér nokkur hross í tamningu og
þjálfun frá og með 4.desember.
Sandra Steinþórsdóttir sími: 849-6070
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Frá Umf. Samhygð
Glímufréttir
Æfingar eru haldnar á hverjum mánudegi og eru vel sóttar. Nú eru aðeins tvær
æfingar eftir fram að jólum síðan hefjast æfingar á nýju ári þann 10. janúar.
Fjórðungsglíma Suðurlands
Fimmtudagskvöldið 4. nóvember fór fram Fjórðungsglíma Suðurlands að Laugalandi
í Holtum. Árangur okkar fólks varð eftirfarandi:
Stúlkur 12-13 ára
1. Guðrún Inga Helgadóttir
3. Hanna Kristín Ólafsdóttir
Piltar 12 – 13 ára
1. Þorgils Kári Sigurðsson
5. Jón Gunnþór Sigurðssin
Meyjar 14 – 15 ára
2. Marín Laufey Davíðsdóttir
Karlar 16 ára og eldri
1. Stefán Geirsson

Vöku
Baldri
Vöku
Samhygð
Samhygð
Samhygð

2. umferð Meistaramóts Íslands
Samhygð átti þrjá keppendur í 2. umferð MÍ sem fór fram í Reykjavík laugardaginn
13. nóvember. Árangur þeirra varð eftirfarandi:
Konur + 65 kg
2 keppendur
1. Marín Laufey Davíðsdóttir
Samhygð
Konur – 65 kg
2 keppendur
1. Hugrún Geirsdóttir
Samhygð
Konur opinn flokkur
3 keppendur
1. Marín Laufey Davíðsdóttir
Samhygð
2. Hugrún Geirsdóttir
Samhygð
Karlar + 90 kg
4 keppendur
1. Stefán Geirsson
Samhygð
Heimsókn á aðfangadag
Fyrir hádegi á aðfangadag verða góðir gestir á ferð á félagssvæði Samhygðar. Þessir
kúnstugu sveinar heimsækja krakka í sveitinni og afhenda þeim jafnvel gjafir. Þeir
sem vilja koma sendingu á sveinana síkátu skulu koma henni til Stefáns í Gerðum
fyrir aðfangadag.
Árgjald Samhygðar
Félagar eru vinsamlegast minntir á að borga árgjaldið en það er kr. 1000 fyrir 14 ára
og eldri.
Félagar eru beðnir um að greiða félagsgjöldin með millifærslu í heimabanka eða hjá
gjaldkera í sínum banka. Tilgreina verður nafn og kennitölu greiðenda.
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Reikningsnúmer Umf. Samhygðar er: 0152-26-23817 og kennitala 471077-1359.
Nánari upplýsingar fást hjá gjaldkera Samhygðar Hugrúnu Geirsdóttur í síma 8487765
eða í tölvupósti huggageirs@hotmail.com
Umf. Samhygð óskar félögum og velunnurum til sjávar og sveita gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári um leið og við þökkum fyrir samveruna á árinu sem er að líða.

Jólaglögg og föndur!
Hinn árvissi jólafundur Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps verður
föstudaginn 10. desember kl. 20.30. Þar ætlum við að föndra eitthvað
skemmtilegt og hita jólaglögg að þýskum hætti, ekkert annað kemur til
greina, eftir að við smökkuðum hana í Þýskalandi hér um árið. Æskilegt
er að konur taki með sér sýnishorn af smákökubakstrinum, áður en
kökustamparnir verða límdir aftur.
Konur utan félags eru sérstaklega hvattar til að koma, því fylgja engar
kvaðir, eingöngu hvatning til að kynnast starfinu í kvenfélaginu og þeim
konum sem þar starfa.
Fjölmennum og gefum okkur tíma til að eiga saman góða kvöldstund í
sönnum jólaanda.
Stjórnin.

Jólaball í Þjórsárveri
Hið árlega jólaball Kvenfélags Villingaholtshrepps verður haldið í
Þjórsárveri miðvikudaginn 29. desember og hefst kl 14:00.
Gengið verður í kringum jólatréð og sungið og aldrei að vita
nema rauðklæddir sveinar líti við og gleðji börnin. Á eftir
verður gos og kaffi á boðstólum og er fólk beðið um að
leggja til bakkelsi á veisluborðið eins og hefð hefur verið
fyrir. Aðgangseyrir er kr. 500 fyrir 6 ára og eldri en yngri
gestir fá frítt. Allir eru hjartanlega velkomnir.
Um kvöldið kl 20:30 verður spiluð félagsvist
að vanda. Kortið kostar 500 kr. og eru að sjálfsögðu
veglegir vinningar.
Skemmtinefndin
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Áveitupistill
Þá er komið að mér að skrifa pistil í Áveituna, eftir áskorun Einars í Oddgeirshólum.
Vandi er að velja umfjöllunarefni, um margt er að ræða, bæði í tíma og rými.
Það er bara best að byrja og vita hvað kemur úr pennanum, eða réttara sagt úr takkaborði
tölvunar.
Fyrst vil ég óska okkur öllum til hamingju með nýja skólahúsnæðið við Flóaskóla. Þar
held ég að vel hafi til tekist, bæði með verkgæði og kostnað.
Mörgum var eftirsjá í litlu skólunum í gömlu hreppunum, en ég held að sameining
skólanna hafi verið óumflýjanleg og þeir hafi ekki átt framtíð fyrir sér í þeirri mynd sem
þeir voru. Það er gaman að sjá hve Flóaskóli þróast vel og dafnar, það var ekki
sjálfgefið í upphafi að svo myndi verða þegar til hans var stofnað, en þess ánægjulegra
að verða vitni að því. Það er fyrst og fremst að þakka góðu starfsfólki og jákvæðri
afstöðu foreldra og velunnara skólans.
Mér finnst vera að koma í ljós að sameining gömlu hreppanna í Flóahrepp hafi verið
skref fram á við og ég held að sama gildi um gömlu hreppana og gömlu skólana, að þeir
hafi ekki átt framtíð í þeirri mynd sem þeir voru.
En það hefur fleira sameinast en hrepparnir og skólarnir. T.d. Áveitan, þessi þarfi
fréttapési sem ég er að skrifa í, sem er sprottinn upp af gömlu fréttapésunum í gömlu
hreppunum. Í gamla Hraungerðishreppi var gefinn út fréttapésinn Munin, sem Umf.
Baldur stóð að. Um nokkurt árabil gaf það líka út fjölritað blað í A4 stærð, Hugin, sem
kom oftast út tvisvar á ári. Hann bar nafn handskrifaðs blaðs sem ungmennafélagið gaf
út á fyrstu áratugum sínum. Ég man eftir þessum handskrifuðu blöðum á gamla
bókasafninu í Þingborg. Þar kenndi ýmissa grasa í efnisvali, og eflaust hafa menn brotið
heilann um það, þá eins og nú, um hvað ætti að skrifa. Ég man eftir að í því voru m.a.
ástarvísur.
Í einu blaðinu var þetta:

Í öðru blaði voru þessar:

Formaðurinn fyndist mér
fullboðlegur handa þér,
þó álitlegri örvagrér
ætlað hafi ég sjálfri mér.

Þú veist að ég elska þig Iða,
alveg hreint takmarkalaust.
Ég læt allt saman á þennan miða,
ást mína, von mína og traust.

Ég hef bundið ást við hann.
Ekki þessu leyna kann.
Ég vil engan eiginmann
annan heldur en gjaldkerann.

Og viljirðu eiga mig Iða,
þá ættirðu að skrifa mér það
á svolítinn sendibréfmiða
og setjann í næsta blað.

Hvorugar vísurnar voru höfundarmerktar.
Ég velti stundum fyrir sér muninum á sveitasamfélaginu á uppvaxtarárum mínum og í
nútímanum. Á manns yngri árum var hefðbundinn búskapur á nær öllum bæjum.
Allsstaðar var verið að vinna það sama. Kýr voru mjólkaðar á nær öllum bæjum, kvölds
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og morgna. Allir voru með kindur og allir með hænur. Allir stífluðu áveituskurðina um
líkt leiti. Allir voru að taka upp kartöflur á sama tíma á haustin. Allir smöluðu á
lögbundnu smaladögunum. Það voru yfirleitt allir að gera það sama í sveitinni.
Nú er þetta breytt og fengist við margvíslegri verkefni.
Ég er fæddur á vélaöld. Það kom traktor að Túni árið áður en ég fæddist. Hestaverkfæri
voru þó enn notuð við heyskap fyrst þegar ég man eftir, bæði snúningsvél og
rakstrarvél. Heyvagnar voru til bæði fyrir hest og traktor og ég man að það var einu
sinni hirt bæði með hesti og traktor. Túnin voru slegin með traktor og aftanítengdri
sláttuvél en á engjum var slegið með hestasláttuvél, þar til áföst sláttuvél kom á
traktorinn. Hún var fest neðan undir hann og greiðan kom út til hliðar á milli fram- og
afturhjóla. Á engjunum var alltaf snúið og rakað með hrífu, nema allra síðustu árin að
prófað var að raka þar með hjólmúgavél og gekk það sæmilega þar sem þurrast var.
Síðast mun hafa verið heyjað á engjum á kalárunum í lok 7. áratugarins.
Þó Flóaáveitan hafi leitt af sér miklar framfarir, annan en grasauka í byrjun, þá tafði
hún túnrækt í Flóanum þegar kom fram á 6. og 7. áratuginn. Áveituskurðirnir voru
hafðir bakkafullir á vorin og allt land varð blautt og það torveldaði vinnslu flaga á
vorin.
Minna vatn rennur nú um skurðina, meira hefur verið framræst og við það hafa
ræktunarmöguleikar víða aukist. Í undanförnum þurrkasumrum hefur svo allt land verið
mjög þurrt og óþekkjanlegt frá fyrri tíð.
Þegar þessu fréttabréfi verður dreift verður komin jólafasta og því er ekki úr vegi að
enda pistilinn með þessari sólhvarfa- og jólavísu:
Aftur hún snýr,
árhringur nýr
hefst þá er hækkar sólin.
Væntir sín víf,
vonin um líf
birtist í barni um jólin.
GSt.
Svo skora ég á Höskuld á Stóra-Ármóti að skifa næsta pistil og segja okkur frá
muninum á Kjósverjum og Flóamönnum eða einhverju öðru skemmtilegu eða fróðlegu.
Guðmundur Stefánsson

Frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps
Jólafundur/ skemmtikvöld
Kæru kvenfélagskonur, ákveðið hefur verið að halda jólafund/skemmtikvöld í
Þjórsárveri föstudagskvöldið 10. desember kl. 20.30.
Við höfum ákveðið að hafa þetta notalegt kvöld, endilega komið með hannyrðir,
jólakort, jólaföndur eða hvað sem þið viljið, nú eða bara ykkur sjálfar og talfærin!! Við
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munum verða með jólaglögg, gos og piparkökur, svo þið þurfið ekki að taka neinar
veitingar með ykkur.
*Leyniatriði,* það gæti borgað sig að vera með lausan pening ef kaupæði grípur um
sig!!!!!!!!!!!!
*Pakkaleikur*, endilega komið með 1 pakka til að setja í körfu, það er svo
gaman að taka forskot á jólapakkana:)
Jólakort SSK og uppskriftabókin okkar verða til sölu.
f.h.stjórnar kvf. Villingaholtshrepps
Sólveig á Skúfslæk
Fréttir af starfinu
Vorfundur kvenfélagsins var haldinn á Hótel Heklu 9,.júní í vor. Mættar voru 20 konur
á fundinn og er það ánægjuefni hve margar konur eru virkar hjá okkur. Byrjað var á að
snæða Grænertusúpu ásamt salati og brauði og voru skiptar skoðanir um ágæti þessarar
súpu. Að loknum málsverði var fundur settur og voru ýmis mál til umræðu, Anna Fía
sagði frá SSK þingi sem haldið var í Aratungu, Eydís tilkynnti um fyrirhuguð
hátíðahöld í samstarfi við UMF. Vöku á 17 júní og verða þau með hefðbundnu sniði og
væntanleg sumarferð var kynnt, þar sem farið var í Hveragerði og nágrenni og tókst sú
ferð ljómandi vel. Ákveðið var að gefa Flóaskóla gjöf við upphaf starfsemi í nýja
skólahúsinu , og við skólasetningu var afhent gjafabréf þar sem kvenfélög
Villingaholts-Hraungerðis- og Gaulverjabæjarhrepps gáfu sameiginlega gjöf að
upphæð 1.100.000,- en innihald gjafarinnar var 5 saumvélar, 1 hrærivél og leir og gler
brennsluofn. Aðalheiður í Vatnsholti sagði frá Fjöri í Flóa en þar var þátttakan góð og
m.a. komu um 200 manns í morgunverðinn í Þingborg, og sami fjöldi mætti í
Félagslund á sunnudeginum þar sem barnadagskrá fór fram. Var konum þakkað
óeigingjarnt starf við þessa árvissu hátíð okkar og er alveg sýnilegt að hún er komin til
að vera. Eins var rætt um námskeiðahald á komandi vetri.
Haustfundurinn var svo haldinn 10. október og mættu 18 konur á hann. Kynntar
voru fyrirhugaðar lagabreytingar sem lagðar verða til afgreiðslu á næsta aðalfundi.
Valgerður var með hugleiðingu um aðalmarkmið kvenfélagsins sem er líknarfélag, en
við vinnum sjálfboðastörf og gefum efni, og laun okkar eru þær gjafir sem við getum
gefið til líknarstofnana, skóla og leikskóla. Svo er auðvitað nauðsynlegt að við
skemmtum okkur líka saman, þar sem lífið á ekki að vera bara vinna.
Lilja á Urriðafossi bauð konum heim í opið hús í nóvember, þar sem mættu 20 konur
og áttum við góða kvöldstund saman við hlátur og spjall, að ógleymdum góðum
veitingum.
Ákveðið hefur verið að enduvekja menningarferð að hausti og verður farið á
höfuðborgarsvæðið 4. desember n.k. og m.a. verður farið á Korpúlfsstaði og skoðaðar
vinnustofur listamanna og fleira skemmtilegt verður án efa um að vera.
Konur í kvenfélaginu okkar hafa verið iðnar við að prjóna ungbarnahúfur í
húfuverkefni K.Í en prjónaðar hafa verið 95 húfur af okkar félagskonum og er það
frábærlega að verki staðið.
Stjórnir kvenfélaganna þriggja í hreppnum komu saman til fundar í byrjun október og
er fyrirhugað að við verðum með samráð og sameiginleg námskeið í vetur og jafnvel á
næstu árum ef vel tekst til.
Þetta eru nú svona helstu fréttir af okkar starfi á þessu ári. Stjórn kvenfélagsins óskar
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kvenfélagskonum og fjölskyldum þeirra, sem og öllum íbúum Flóahrepps gleðilegra
jóla og farsældar á komandi ári, með þökk fyrir góðan stuðning á árinu.
f.h. stjórnar kvenfélags Villingaholtshrepps
Sólveig Þórðardóttir ritari

Dagskrá mánaðarins:
Æfing yngri
Aðventukaffi fyrir eldri borgara í Þingborg
Glímuæfing
Æfing eldri
Æfing yngri
Jólafundur Kvenfélags Villingaholtshrepps
Jólafundur Kvenfélags Hraungerðishrepps
Jólaglögg Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps
Glímuæfing
Æfing eldri
Æfing yngri
Litlu jól í Flóaskóla
Þorrablótsannáll Umf. Baldurs
Skötuveisla í Þjórsárveri
Jólasveinar á ferð í Villingholtsheppi
Jólasveinar á ferð um Bæjarhrepp
Hátíðarguðsþjónusta í Hraungerðiskirkju
Hátíðarguðsþjónusta í Laugardælakirkju
Jólaguðsþjónusta í Gaulverjabæjarkirkju
Hátíðarguðsþjónusta í Villingaholtskirkju
Jólaball í Þingborg
Jólaball og spilakvöld í Þjórsárveri
Barnaball og spilakvöld í Félagslundi
Aðalfundur Umf. Vöku
Aðalfundur Umf. Baldurs

1. desember
5. desember
6. desember
7. desember
8. desember
10. desember
10. desember
10. desember
13. desember
14. desember
15. desember
17. desember
19. desembet
23. desember
24. desember
24. desember
25. desember
25. desember
25. desember
26. desember
28. desember
29. desember
30. desember
2. janúar
9. janúar

Áveitan óskar lesendum sínum gleðilegra jóla!
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