Áveitan
12. tbl. 7. árgangur. Desember 2013

Skötuveisla í Þjórsárveri

Að rammíslenskum sið ætlar Ungmennafélagið Vaka að standa fyrir sinni
geysivinsælu skötuveislu í Þjórsárveri á Þorláksmessu og hefst borðhald
kl 12:00. Boðið verður upp á gæða skötu ásamt meðlæti og einnig verður
saltfiskur á boðstólnum fyrir þá sem það kjósa. Kaffi og konfekt eftir
matinn.
Verðinu er stillt í hóf eins og alltaf:
Fullorðnir 2200 kr
Börn 6 – 12 ára 500 kr
Börn yngri frítt
Það er fátt sem jafnast á við það að taka sér smá hvíld frá
jólaundirbúningnum og borða góðan mat með vinum og nágrönnum.
Vonandi sjáumst við sem flest.
Stjórn Umf Vöku
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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
Leikskólamál
Karen Viðarsdóttir,leikskólastjóri, hefur óskað eftir lausn frá störfum.
Sveitarstjórn Flóahrepps þakkar Karenu góð störf í þágu sveitarfélagsins
allt frá árinu 2008.
Af húsnæðismálum leikskólans í Þingborg er það helst að frétta að búið
er að grafa frá húsnæði leikskólans í Þingborg og í ljós kom að ástand
sökkuls er ágætt, lítill raki og vatn lá ekki að sökklinum. Teknar voru
prufuholur niður fyrir sökkulbrún til að athuga með jarðveg sem reyndist
í góðu lagi. Söguð voru göt á þrjá staði í gólfplötu til að athuga með
hugsanlegan raka á þeim stöðum þar sem mygla mældist hvað mest.
Í innra anddyri hússins reyndist vera töluverður raki sem að stafar að
öllum líkindum frá frárennsli. Einnig var borað með kjarnabor á nokkra
staði við útveggi en enginn raki fannst.
Þessa dagana er verið kalla eftir verðhugmyndum verktaka í ákveðin
verk í leikskólanum, þ.e að rífa gólfefni af og hreinsa húsið í samráði
við Hús og heilsu og stefnt er að því að ljúka verkinu sem allra fyrst.
Skiptar skoðanir eru meðal íbúa um framtíðarstaðsetningu leikskólans.
Á vinnufundi sveitarstjórnar sem haldinn var 20. nóvember var lagt fram
bréf frá áhugafólki um leikskólamál dags. 12. nóvember 2013 þar sem
skorað er á sveitarstjórn að framfylgja og virða vilja meirihluta íbúa
hreppsins um framtíðarstaðsetningu leikskólans Krakkaborgar í
Þingborg samanber skoðanakönnun sem haldin var í tengslum við
alþingiskosningar vor 2013.
Einnig voru lagðir fram minnispunktar frá fundi foreldraráðs
Krakkaborgar með fulltrúum Flóahrepps dags. 18. nóvember 2013. Þar
eru lagðar fram hugmyndir að því að elstu börnin í Krakkaborg verði í
forskólabekk í Flóaskóla undir forystu og umsjón Flóaskóla.
Á fundi sveitarstjórnar sem haldinn var 6. nóvember var lagður fram
undirskriftarlisti frá um 100 íbúum í Flóahreppi þar sem skorað var á
sveitarstjórn að halda áfram uppbyggingu skóla- og íþróttastarfs á
Villingaholti.
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Dagur íslenskrar tungu
Dagur íslenskrar tungu er haldinn hátíðlegur um land allt á fæðingardegi
Jónasar Hallgrímssonar, 16. nóvember. Á þeim degi er þjóðin hvött til að
leggja sérstaka rækt við íslenskt mál og beina athygli sinni að stöðu
ungunnar og gildi hennar fyrir þjóðarvitund og alla menningu.
Í tilefni af degi íslenskrar tungu buðu leikskólabörn í Krakkaborg,
starfsfólk leikskóla og Flóahreppur öllum eldri borgurum ásamt mökum í
Flóahreppi til samsætis í Þjórsárveri þann 14. nóvember s.l. Brottfluttir
eldri borgarar voru einnig boðnir velkomnir.
Kvenfélag Villingaholtshrepps bauð upp á veitingar í tilefni dagsins,
kaffi, ávaxtasafa, smurt brauð og kökur sem gestir gerðu góð skil.
Leikskólabörn sungu nokkur íslensk lög og Eydís Lilja Eiríksdóttir las
sögu fyrir börnin. Vilji er til þess að halda svona samsæti á hverju ári í
tengslum við dag íslenskrar tungu þar sem ólíkar kynslóðir koma saman
og njóta samvista.
Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings
Á fundi sveitarstjórnar þann 6. nóvember s.l. var samþykkt að
Flóahreppur verði aðili að Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings að því
gefnu að önnur sveitarfélög samþykki einnig þátttöku. Þau sveitarfélög
sem stefna að sameiginlegu þjónustusvæði eru Flóahreppur,
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur,
Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Hveragerði og Ölfus.
Skólaskrifstofa Suðurlands verður lögð niður um næstu áramót og mun
skóla- og velferðarþjónusta taka við hlutverki Skólaskrifstofunnar.
Áhersla er lögð á að hraða vinnu eins og kostur er og búið er að auglýsa
eftir þremur starfsmönnum, tveimur kennsluráðgjöfum og einum
sálfræðingi og vonast er til að þau geti hafið störf sem fyrst.

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 fer senn að ljúka.
Sveitarstjórn, sveitarstjóri og starfsfólk skrifstofu Flóahrepps.
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Jólaball
Kvenfélög Gaulverjabæjar- og Villingaholtshrepps halda sameiginlega
jólatrésskemmtun í Félagslundi sunnudaginn 29. desember kl. 14:00.
Dagskrá verður með svipuðu sniði og undanfarin ár. Gert er ráð fyrir að
fólk taki með sér bakkelsi á sameiginlegt kökuhlaðborð. Boðið verður
upp á gos, kaffi og te og fá börnin glaðning frá jólasveinunum.
Aðgangseyrir er kr. 500 fyrir alla eldri en 6 ára.
Um kvöldið verður spiluð félagsvist í Félagslundi og hefst kl. 20:30.
Góðir vinningar í boði.
Jólakveðja til allra sveitunga.
Kvenfélögin

Frá Villingaholtskirkju:
Aðventukvöld verður í Villingaholtskirkju sunnudagskvöldið 15.
desember kl. 20.30.
Helgileikur fermingarbarna, ræðumaður er Guðmundur Freyr Sveinsson
skólastjóri Flóaskóla. Kór Hraungerðis og Villingaholtskirkna leiða sönginn
undir stjórn Inga Heiðmars Jónssonar organista. Prestur er sr. Axel
Árnason Njarðvík.
Kæru sveitungar. endilega komum nú saman í kirkjunni okkar á
aðventunni og eigum saman notalega og uppbyggjandi stund.
Við hlökkum til að sjá þig!
Sóknarnefnd Villingaholtskirkju óskar sóknarbörnum og lesendum öllum
gleðilegra jóla, góðs og farsæls komandi árs.
Megi góður Guð færa ykkur gleði og friðar jól og hamingjuríkt nýtt ár í
leik og starfi.
f.h. sóknarnefndar Villingaholtskirkju
Sólveig Þórðardóttir
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Frá Kvenfélagi Hraungerðishrepps:
JÓLABALL-JÓLABALL
Jólatrésskemmtun á vegum Kvenfélags Hraungerðishrepps verður í
Þingborg laugardaginn 28.desember kl.14
Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir og Stefán Þorleifsson sjá um tónlist. Dansað
kringum jólatréið og ef kallað verður hátt á jólasveinana koma þeir
örugglega og með einhvern glaðning fyrir börnin.
ALLIR VELKOMNIR.
Ath.posi á staðnum.
P.s.Félagar munið eftir að taka með ykkur bakkelsi á hlaðborðið.
Kveðja, skemmtinefndin.
Jólafundur
Jólafundur félagsins verður haldin í Þingborg fimmtudagskvöldið 12.
desember kl.20:30.
Við ætlum að vera með pakkaleik á fundinum og biðjum því allar
konurnar að hafa meðferðis smá pakka sem við setjum í púkk.
Verðhugmynd sirka 1000kr. Svo er bara að fjölmenna og njóta
aðventunnar saman þessa kvöldstund.
Jólakort S.S.K. verða til sölu. Nýir félagar velkomnir. Kv.Stjórnin
Kaffihópur: Elín Magnúsdóttir,Guðrún Guðmundsdóttir,Helga
Hermannsdóttir, Rósa Haraldsdóttir,Sigurbára Rúnarsdóttir,Þórunn
Pétursdóttir,Halla Kjartansdóttir,Þórhildur Rúnarsdóttir.

Blótum Þorra
Hið margrómaða Hjónaball/Þorrablót í Félagslundi verður haldið
laugardagskvöldið 1. febrúar 2014.
Labbi sér um fjörið með okkur. Takið frà daginn.
Bestu kveðjur, Nefndin

5

Fréttir frá Umf. Vöku:
Aðalfundur
Venju samkvæmt verður aðalfundur Umf. Vöku haldinn 2. janúar kl
20:30 í Þjórsárveri. Farið verður í venjuleg aðalfundarstörf og afhent
verða verðlaun fyrir árið 2013. Við vonumst til þess að á fundinum
skapist fjörugar umræður um starf félagsins. Veitingar verða í boði
ungmennafélagsins á fundinum.
Við hvetjum alla til að mæta, bæði gamla og nýja félaga!
Stjórnin
Þrettándagleði Umf. Vöku
Hin árlega Þrettándagleði umf. Vöku verður haldin mánudagskvöldið 6.
Janúar n.k. og hefst skemmtunin stundvíslega kl 20:00. Gleðin hefst á
leikdagskrá úr smiðju ungmennafélaga, því næst verður flugeldum skotið
á loft og loks verður spilað bingó. Aðgangseyrir er sem hér segir:
Fullorðnir 800 kr
Börn 7-12 ára 500 kr
Börn yngri frítt
Með von um að sem flestir komi og kveðji jólin með okkur.
Umf. Vaka
Árgjald Umf. Vöku
Ég vil minna félagsmenn á að greiða árgjöld Umf Vöku fyrir árið 2013.
Allir félagsmenn 12 ára og eldri greiða árgjald og er það 1000 kr í ár.
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. Vakni einhverjar spurningar, endilega hafið samband í síma 845
-9719 eða í tölvupósti lyngh@emax.is
Kennitala Umf. Vöku 471077-0389
Reikningur 0152-26-2216
Hallfríður Ó. Aðalsteinsdóttir,
gjaldkeri Umf Vöku

Fréttst hefur…
…að nokkrir sveinar leggi leið sína um gamla Villingaholtshreppinn á
aðfangadagsmorgun eins og þeir hafa gert síðustu ár. Þeir áætla að vera
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komnir í Súluholthverfið um 10 leitið og þræða síðan sveitabæina þaðan
og enda á Urriðafossveginum. Stefna þeir að því að vera búnir að
heimsækja alla krakka fyrir kl. 12.30.
Hallfríður í Lyngholti hefur tekið að sér enn eitt árið að vera
umboðsmaður sveinanna en hún tekur við sendingum fyrir þá auk þess
sem hægt verður að koma þeim til skila í Skötuveislunni á Þorláksmessu.
Íþróttafréttir
Dagur Fannar Einarsson var eini keppandinn frá Vöku á Silfurleikum ÍR
sem fram fóru um miðjan nóvembermánuð. Hann keppti í nokkrum
greinum en hæst ber að nefna árangur hans í 600m hlaupi. Hann sigraði
greinina á tímanum 1:56,26 og setti í leiðinni HSK met í 11 ára
aldurslokki. Dagur Fannar hefur verið í hraðri bætingu í
millivegalengdunum og því verður gaman að fylgjast með árangri hans á
innahússtímabilinu. Annar árangur hjá Degi var þessi:
60m. hlaup
9,33sek
6. sæti
Hástökk
1,18m
16. sæti

Jólakveðja frá Umf Vöku
Stjórn Ungmennafélagsins Vöku óskar öllum félagsmönnum, sveitungum
og öðrum velunnurum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Þökkum
ánægjuleg samskipti og samstarf á líðandi ári.
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Frá Umf. Baldri:
Gauti Gunnarsson – Kveðja frá Umf Baldri.
Fyrr í nóvember lést langt fyrir aldur fram, fyrrum formaður Umf
Baldurs, Gauti Gunnarsson bóndi á Læk. Gauti var formaður félagsins
árin 1990 og 1991 og síðan vel virkur félagi eftir að hann sneri aftur í
Hraungerðishreppinn eftir að hafa dvalið nokkur ár meðal annars í
Reykjavík. Gauti var góður ungmennafélagi sem bar hag félagsins ætíð
fyrir brjósti og vildi veg þess sem mestan.
Ungmennafélagið Baldur sendir fjölskyldu Gauta og öðrum
aðstandendum innilegar samúðarkveðjur og þakka um leið Gauta fyrir
hans innlegg í starf félagsins í gegnum tíðina.
Fyrir hönd Umf. Baldurs
Baldur Gauti Tryggvason

Þrettándagleði
Þrettándagleði Umf. Baldurs verður haldinn í Þingborg,
laugardagskvöldið 4.janúar. Byrjar gleðin kl. 20:30 á því að kveikt verður
í brennu (ef brennuefni fæst), þaðan verður haldin inn í Þingborg og
spilað bingó með veglegum vinningum, farið í leiki, borðaðar smákökur
og drukkið kaffi. Allir að mæta og hafa gaman saman eina kvöldstund við
að kveðja jólin.
Tekið verður á móti brennuefni á laugardaginn 4. janúar á milli
klukkan 14.00 og 16.00. Svo nú er kjörinn tími til að taka aðeins til í
kringum sig og brenna draslið. Þeir sem eru uppteknir á þessum tíma en
vilja losa sig við drasl geta haft samband við Baldur í síma 867-3538/7763538.
Skemmtinefnd Umf. Baldurs
Aðalfundur
Aðalfundur Umf. Baldurs verður haldinn í Þingborg
sunnudagskvöldið 5. janúar kl. 20:00. Á dagskrá verða venjuleg
aðalfundarstörf; skýrslur, kosningar, umræður um störf og framtíð
félagsins og inntaka nýrra félaga. Íþróttamaður ársins verður útnefndur og
veitt viðurkenning fyrir bestu ástundun. Boðið verður upp á veitingar og
hver veit nema við bregðum gömlum þorrablótsannál á breiðtjaldið.
Besta leiðin til að hafa áhrif á störf félagsins er að mæta á aðalfund
því eru félagsmenn hvattir til að fjölmenna á aðalfundinn og taka þátt í
líflegum umræðum. Enginn þarf að óttast að lenda í stjórn eða nefnd ef
hann vill það ekki. Nýir félagar eru boðnir hjartanlega velkomnir.
Stjórn Umf. Baldurs
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Þorrablót
Hið sívinsæla og stórskemmtilega þorrablót í Þingborg verður
haldið laugardagskvöldið 1. febrúar 2014. Undirbúningur er kominn af
stað og má búast við miklu fjöri að venju langt fram eftir nóttu. Verið er
að ganga frá lausum endum varðandi hljómsveit og verður greint frá hver
hún verður um leið og það klárast, en því er lofað að hún mun halda uppi
góðu stuði. Allar nánari upplýsingar um hvernig panta á miða og fleira
verða sendar út fljótlega eftir áramót. Einnig er hægt að fylgjast með
nýjustu fréttum á facebook.
Umf Baldur
Árgjald Umf. Baldurs
Ágætu félagar. Minnt er á greiðslu félagsgjalda fyrir árið 2013. Allir
félagsmenn 14 ára og eldri greiða árgjald kr. 1.000.- Ekki er innheimt
árgjald af yngri félagsmönnum. Félagar eru beðnir um að greiða árgjaldið
með millifærslu í heimabanka eða hafa samband við banka og biðja um
millifærslu. Reikningur Umf. Baldurs er 0586-26-979 kt. 471077-0979.
Tilgreina þarf nafn og kennitölu greiðanda. Nánari upplýsingar gefur
gjaldkeri, Svanhvít Hermannsdóttir, s. 482-2911 eða
heima@lambastadir.is
Þorláksmessuheimsókn
Líkt og venja er á Þorláksmessu munu skrítnir karlar verða á ferð
um Hraungerðishreppinn. Verða þeir á ferðinni milli klukkan 11 og 16,
byrjað verður austast í sveitinni og þaðan haldið vestur þjóðveg 1 í átt að
Selfossi og verður endað á að fara upp Langholtsveg og svo niður
Reykjaveg. Þeir sem vilja lauma einhverju til þessara sveina er bent á að
hafa samband við Baldur Gauta í síma 867-3538/776-3538 fyrir
Þorláksmessu um nánari tilhögun þess.
Kvenfélagið og Umf Baldur
Umf. Baldur óskar öllum félögum og öðrum velunnurum nær og fjær
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári um leið og við þökkum fyrir
samveruna á árinu sem er að líða.
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Sælir sveitungar

Nú er fyrsti áfangi klasaverkefnisins (af þremur) að ljúka og langaði mig því að
senda ykkur áfangaskýrslu um gang mála.
1. Nýtt og betra útlit heimasíðu Flóahrepps mun detta inn á næstu dögum. Á
síðunni verða upplýsingar um, sögu svæðisins, áhugaverða staði, gistimöguleika,
afþreyingarmöguleika, mannlíf, menningu, atvinnulíf og kort af Flóahreppi sem
og göngu/hjóla og reiðleiðum.
2. Mikið umfang var í kringum safnahelgi á Suðurlandi sem haldin var 30. okt –
3. nóv. Ég var tengiliður fyrir Flóahrepp og mun það vera í fyrsta skipti sem
hreppurinn hefur ákveðin aðila sem sinnir því hlutverki. Tekin var ákvörðun um
að reyna að gera svæðið sýnilegt þessa helgina og var helgin vel auglýst bæði í
blöðum og útvarpi. Í fyrra voru t.d. tveir auglýstir viðburðir frá Flóahreppi en í
ár voru sex auglýstir viðburði.
3. Haldnir hafa verið tveir klasafundir frá undirritun samnings við SASS (5.
Sept), stofnfundur sem jafnframt var vinnufundur og fundur þar sem farið var
yfir unnin verkefni og kosið í stjórn. Kosin var fjögra manna stjórn ásamt
tveimur varamönnum.
Í stjórn eru eftirtaldir:
Rósa Matthíasdóttir í Hraunmörk
Jóhann Helgi í Vatnsholti
Ragnar í Brandshúsum
Magga á Velli/Þórey frá Laugardælum
Varamenn eru:
Ólafur Lárusson á Egilsstöðum og Pia Rita Simone Schmauder frá Kolsholtshelli
Klasinn tók ákvörðun á síðasta fundi að fara þyrfti í endurbætur á Ásaveginum
sem er gömul þjóðleið um Suðurland og er að hluta til merkt sem gönguleið á
Flóakortinu. Sótti ég fyrir hönd klasans um styrk til efla.is til þess.
4. Mikið var rætt um viðburði á síðasta klasafundi og tekin ákvörðun um að efla
það flotta starf sem unnið er í Ullavinnslunni í Þingborg. Kom meðal annars upp
sú hugmynd að vera með prjóna keppni á næsta ári og gera að árvissum
viðburði. Hefst vinna við þann undirbúning strax á nýju ári. Um þessar mundir
er verið að vinna að kortlagningu á göngu/hjóla/reið leiðum í Flóahreppi. Mun
sú vinna vera góð viðbót við Flóakortið. En farið verður í endurbætur á kortinu
eftir áramótin.
Ef þú hefur eitthvað fram að færa, einhverjar spurningar, athugasemdir og/eða
vilt skrá fyrirtækið þitt á atvinnnulífslistann, sendu þá vinsamlegast póst á
idunnyrasgeirsottir@gmail.com
Að lokum vil ég óska öllum gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.
Ég þakka samstarfið og samskiptin á árinu sem er að líða.
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Iðunn Ýr Ásgeirsdóttir,
verkefnastjóri ferðaþjónustuklasa Flóahrepps

Frá Kvenfélagi Gaulverjabæjarhrepps:
Hið árlega og algjörlega ómissandi jólaföndur- og glöggkvöld Kvf.
Gaul. verður föstudagskvöldið 13. desember frá kl. 20.00 og fram
eftir kvöldi. Höfum með okkur smákökur og að sjálfssögðu
jólaskapið. Við föndrum eitthvað skemmtilegt og eigum svo
notalega stund með heita glögg í bolla, komum okkur í rétta
jólagírinn og höldum svo heim endurnærðar á sálinni. Allar
áhugasamar konur hjartanlega velkomnar.
Stjórnin.
Frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps:
Jólastund kvenfélagsins
Fimmtudaginn 12. desember býður Anna Fía í Skálatjörn okkur í opið
hús frá kl. 20.00.
Við komum með eitthvað gómsætt á kaffiborðið en Anna Fía sér um
drykki.
Jólapakka eiga allar konur að koma með, innpakkaða, og við skiptumst
svo á gjöfum og eigum notalega stund saman á aðventunni.
Jólakort SSK
Jólakort og gjafakort til styrktar sjúkrahússjóði SSK eru til sölu hjá
formanni kvenfélagsins, Sólveigu Þórðardóttur. og kostar pakkinn 1.000,kr.
Hafa má samband bæði á email, skufslaekur2@gmail.com og í símum
482 2553
og 869 6534 til að nálgast þau. Verð einnig með kortin til sölu á opna
húsinu hjá Önnu Fíu þann 12. desember.
Sólveig Þórðardóttir
formaður kvenfélags Villingaholtshrepps
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Frá Samhygð:
Blaklið Samhygðar í öðru sæti eftir fyrri umferð
Fyrri umferð héraðsmóts HSK í blaki karla fór fram í Hveragerði 14. nóvember.
Umf. Samhygð hefur lengi haft á að skipa öflugu blakliði í karlaflokki sem hefur
gert það gott á héraðsmótum í gegnum tíðana. Fjögur lið mættu til leiks í
Hveragerði og fóru leikar þannig að Samhygð vann leiki sína við Laugdæli og
Hamar en tapaði fyrir Hrunamönnum og stendur því í öðru sæti að lokinni fyrri
umferð. Seinni umferðin fer fram á nýju ári.
Árgjald Umf. Samhygðar
Félagar eru minntir á að innheimta árgjalds Umf. Samhygðar fyrir árið 2013
stendur yfir. Allir félagsmenn 14 ára og eldri greiða árgjald 1000 kr. Ekki er
innheimt árgjald af yngri félagsmönnum.
Félagar eru beðnir um að greiða árgjaldið með millifærslu á reikning Umf.
Samhygðar152-26-23817 kt. 471077-1359. Tilgreina verður nafn og kennitölu
greiðanda. Nánari upplýsingar fást hjá gjaldkera Umf. Samhygðar Hugrúnu
Geirsdóttir í netfanginu huggageirs@hotmail.com
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.
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.

Þjótandi-Héraðsmót í frjálsum íþróttum
Nú er innanhússkeppnistímabilið að hefjast í frjálsum íþróttum og fyrsta
Skarphéðinsmótið fer fram þann 5. janúar en þar er keppt í 11-22 ára
aldursflokkum. Mótið fer fram í Laugardalshöllinni kl 10:00 að morgni
dags og stendur fram undir kaffi, nánari upplýsingar um það má finna á
www.fri.is.
Þann 6. janúar fer svo fram fyrri dagur héraðsmóts fullorðinna en viku
síðar er seinni keppnisdagurinn.
Skráningar skulu fara í gegnum Örvar þjálfara eða berast beint til Bjarna
Más á netfangið bjarnimar@hotmail.com
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Helgihald í Hraungerðis-Laugardæla- og Villingaholtskirkjum um jólin
Hátíðarmessa verður í Villingaholtskirkju á jóladag, 25. desember kl.
11.00. Prestur er sr. Axel Árnason Njarðvík. Söngkór Hraungerðis- og
Villingaholtskirkna leiðir söng undir stjórn Inga Heiðmars Jónssonar.
Hátíðarmessa í Laugardælakirkju á jóladag, 25. desember kl. 14.00.
Prestur er sr. Axel Árnason Njarðvík.
Hátíðarmessa í Hraungerðiskirkju á öðrum degi jóla, 26 .desember kl.
11.00. Prestur er sr. Óskar H. Óskarsson. Söngkór Hraungerðis og
VIllingaholtskirkna leiðir söng undir stjórn Inga Heiðmars Jónssonar.
Barnamessa verður í Villingaholtskirkju sunnudaginn 12. janúar kl.
13.30.
Prestur sr. Axel Árnason Njarðvík

Kæru vinir og sveitungar!
Þar sem ég er fimmtugur um þessar mundir í fyrsta sinn á ævi minni,
verður opið hús í Þingborg laugardagskvöldið 7. desember kl 20:30.
Verður þar vonandi mannfagnaður hinn mesti.
Bjarni í Túni

Frjálsar í Þingborg
Vegna mjög góðrar mætingar á frjálsíþróttaæfingar ungmennafélaganna í
Þingborg hefur hópnum nú verið skipt upp í tvennt. Æfingatímarnir eru
nú þessir:
5.-6. bekkur, þriðjudagar kl. 17:30-18:30
7. bekkur og eldri, þriðjudagar kl. 18:30-20:00
Þjálfari er Örvar Rafn Hlíðdal.
Ungmennafélögin
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Glímufréttir
Rúna haustmeistari
Þrjár knáar stúlkur úr glímuliði Þjótandi lögðu land undir fót og kepptu á
haustmóti Glímusambandsins á Laugum í Þingeyjarsýslu þann 16. nóvember.
Þær Guðrún Inga Helgadóttir og Dagbjört Henný Ívarsdóttir kepptu í -65 kg
flokki kvenna og fóru leikar svo að Guðrún Inga (Rúna) sigraði en Dagbjört
Henný hafnaði í öðru sæti. Hanna Kristín Ólafsdóttir glímdi í +65 kg flokki og
hafnaði í þriðja sæti. Allar kepptu stúlkurnar síðan í opnum flokki kvenna en þar
náði Rúna þriðja sæti, Hanna því fjórða og Dagbjört því fimmta.
Úrslit af Fjórðungsglímu Suðurlands
Þjótandi átti sjö keppendur sem tóku þátt í Fjórðungsglímu Suðurlands sem
haldin var í Reykholti í Biskupstungum 28. nóvember. Árangur okkar fólks varð
sem hér segir:
Strákar 10 ára og yngri
Unnsteinn Reynisson
Victor Örn Victorsson
15 ára strákar
Þorgils Kári Sigurðsson
Jón Gunnþór Þorsteinsson
14-15 ára stelpur
Hanna Kristín Ólafsdóttir
Karlar
Þorgils Kári Sigurðsson
Jón Gunnþór Þorsteinsson
Konur
Guðrún Inga Helgadóttir
Hanna Kristín Ólafsdóttir
Dagbjört Henný Ívarsdóttir

2+0 vinningar
1,5 vinningar

4. sæti.
5.-6. sæti

5 vinningar
4 vinningar

2. sæti
3. sæti

2 vinningar

1. sæti

2 vinningar
0,5+0 vinn.

2. sæti
4. sæti

1,5+1 vinn.
1,5+0 vinn.
0 vinn.

3. sæti
4. sæti
5. sæti

Guðrún Inga og Þorgils efnilegust
Stjórn Glímusambands Íslands hefur útnefnt þau Guðrúnu Ingu Helgadóttur
efnilegustu glímukonu ársins 2013 og Þorgils Kára Sigurðsson efnilegasta
glímukarl ársins 2013. Þeim var afhent viðurkenning þessa efnis á
Fjórðungsglímu Suðurlands í Reykholti. Rúna og Þorgils hafa bæði æft glímu af
kappi síðan um 10 ára aldur en þau eru nú 16 og 15 ára. Bæði hafa hampað
fjöldamörgum titlum á héraðs- og landsvísu auk þess að hafa sýnt jafnar og
stígandi framfarir í íþróttinni. Þeim er hér með óskað innilega til hamingju með
viðurkenninguna og vonandi verður hún þeim hvatning til frekari afreka á
glímuvellinum.
Marín Laufey Davíðsdóttir valin glímukona ársins í fjórða sinn
Stjórn Glímusambandsins útnefndi á dögunum Marínu Laufey Davíðsdóttur
glímukonu árins 2013. Þetta er fjórða árið í röð sem henni hlotnast þessi heiður.
Umsögn GLÍ sem fylgdi útnefniningunni er svohljóðandi:
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Marín Laufey er 18 ára gömul og átti frábæru gengi að fagna á
glímuvellinum árið 2013. Marín varð Evrópumeistari í glímu í -90
kg flokki, sigraði tvöfalt í Bikarglímu Íslands varð tvöfaldur
Íslandsmeistari og sigraði í Íslandsglímunni og hlaut þar með
Freyjumenið í þriðja sinn. Marín er fyrirmyndar íþróttakona jafnt
innan vallar sem utan.
Marínu Laufey er hér með óskað innilega til hamingju með útnefninguna.'
Aðalfundur Glímuráðs HSK
Þann 6. nóvember fór fram Aðalfundur Glímuráðs HSK. Þar var farið yfir
glímustarf fyrra árs á HSK svæðinu auk þess sem línur voru dregnar fyrir
komandi keppnistímabil. Af öðrum tíðindum fundarins má nefna að Stefán
Geirsson var endurkosinn formaður ráðsins og Guðrún Inga Helgadóttir var
kosin nýr maður í varastjórn.
Glímuæfingar
Glíma er æfð í Félagslundi á mánudögum kl. 16:30 til 17:30. Æfingar eru opnar
öllum grunnskólabörnum. Æfingar fyrir eldri iðkendur eru á
fimmtudagskvöldum kl. 20:00 á sama stað. Æfingar fram að jólum verða sem
hér segir: Mánudagsæfingar 2. des., 9. des. og 16. des. Fimmtudagsæfingar þann
5. og 12. desember. Æfingar á nýju ári hefjast aftur mánudaginn 6. janúar.

Jólamessa í Gaulverjabæjarkirkju

Messað verður á jóladag 25. desember kl. 14:00 í Gaulverjabæjarkirkju.
Sóknarprestur er Sr. Sveinn Valgeirsson og organisti Haukur Gíslason.
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Dagskrá mánaðarins
Æfingar eldri
Glímuæfing eldri
Glímuæfing
Æfingar eldri
Glímuæfing eldri
Jólafundur Kvenfélags Hraungerðishrepps
Opið hús Kvenfélags Villingaholtshrepps
Jólaföndur og –glögg Kvenfélag Gaulv.
Aðventukvöld í Villingaholtskirkju
Glímuæfing
Æfingar eldri
Skötuveisla í Þjórsárveri
Jólasveinar á ferð um Hraungerðishrepp
Jólasveinar á ferð um Villingholtshrepp
Jólasveinar á ferð um Gaulverjabæjarhrepp
Hátíðarmessa í Villingaholtskirkju
Jólamessa í Gaulverjabæjarkirkju
Hátíðarmessa í Laugardælakirkju
Hátíðarmessa í Hraungerðiskirkju
Jólatrésskemmtun í Þingborg
Jólaball og spilakvöld í Félagslundi
Aðalfundur Umf. Vöku
Þrettándagleði Umf. Baldus
Aðalfundur Umf. Baldurs
Héraðsmót í frjálsum 11-22 ára
Héraðsmót í frjálsum fullorðinna
Þrettándagleði Umf. Vöku
Glímuæfing

3. desember
5. desember
9. desember
10. desember
11. desember
12. desember
12. desember
13. desember
15. desember
16. desember
17. desember
23. desember
23. desember
24. desember
24. desember
25. desember
25. desember
25. desember
26. desember
28. desember
29. desember
2. janúar
4. janúar
5. janúar
5. janúar
6. janúar
6. janúar
6. janúar

Áveitan óskar lesendum sínum nær
og fjær gleðilegra jóla og farsældar
á komandi ári, með þökk fyrir árið
sem er að líða.
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