Áveitan
12. tbl. 10. árgangur. Desember 2016

Skötuveisla Umf. Þjótanda
Hin árlega skötuveisla verður haldin í Þjórsárveri á
Þorláksmessu, og nú í umsjá Umf. Þjótanda. Borðhald hefst kl.
12. Boðið verður upp á gæða skötu og saltfisk ásamt tilheyrandi
meðlæti. Kaffi og konfekt er innifalið í verði eins og alltaf.
Verðskráin er þessi:
Fullorðnir 2.200 kr.
Börn 6-12 ára 500 kr.
Yngi börn fá frítt.
Allir eru hjartanlega velkomnir á þessa góðu samkomu þar sem
fólki gefst tækifæri til að hvíla sig á jólaundirbúningnum og
snæða góðan mat með sveitungunum og vinum. Best er að hafa
meðferðis reiðufé því oft getur posinn verið hægvirkur þennan
dag.
Stjórnin
Þrettándagleði Umf. Þjótanda verður haldin í Félagslundi föstudagskvöldið 6. janúar. Gleðin verður nánar auglýst síðar.

Símaskrá Flóahrepps er komin út. Henni verður dreift um
sveitarfélagið með fjölpósti á allra næstu dögum. Aðrir sem
áhuga hafa geta sótt sér eintak á skrifstofu Flóahrepps meðan
birgðir endast.
Bestu kveðjur,
Ritnefnd Umf. Þjótanda
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Áveitan í Flóahreppi
Útgefandi: Ungmennafélagið Þjótandi.
Ábyrgðarmenn:
Ragnar Sigurjónsson
icegordon@gmail.com
S. 820-3565

Iðunn Ýr Ásgeirsdóttir
idunnyr84@gmail.com
S: 865-1454

Fanney Ólafsdóttir
fanneyo@emax.is
S. 892-4155

Frá sveitarstjóra
Kæru íbúar
Nóvembermánuður er nú liðinn og er óhætt að segja að hann hafi verið
umtalsvert léttari veðurfarslega en árið á undan. Á það bæði við hvað varðar
samgöngur og útgjöld vegna snjómoksturs og ber að þakka það. Léttari tími
fyrir alla sem þurfa að komast leiðar sinnar og léttari fyrir fjárhag
sveitarfélagsins.
Vinna við aðalskipulagsgerð er á lokastigi og um miðjan nóvember var kynnt
vinna Steinsholts sf/Eflu við skráningu og flokkun landbúnaðarlands í
Flóahreppi. Gögn fundarins eru á heimasíðu sveitarfélagins undir bláum hlekk
„Aðalskipulag“ á forsíðu ásamt öðrum gögnum vegna skipulagsvinnunnar.
Íbúafundur er áætlaður í janúar og að lokinni úrvinnslu úr athugasemdum
fundarins verður skipulagið auglýst.
Aukið framlag fékkst vegna viðhalds á vegum í Flóahreppi þegar úthlutað var
20 milljónum króna til endurbóta á Hamarsvegi. Verkið hefur verið boðið út
og verður unnið nú í haust ef aðstæður leyfa.
Á dögunum var sveitarstjórn boðuð til fundar með skipulagsfulltrúa og
skipuleggjendum þjónustumiðstöðvar við Skeiðavegamót og kynningargögn
þeirrar framkvæmdar yfirfarin. Gert er ráð fyrir uppbyggingu í þremur
áföngum sem á að hefjast haustið 2017 eða vorið 2018.
Orkusalan heimsótti Flóahrepp og færði sveitarfélaginu orkuhleðslustöð til
afnota. Staðsetning stöðvarinnar og fyrirkomulag gjaldtöku verður ákveðið á
næstu dögum og stöðin sett upp.
Fyrri umræðu um fjárhagsáætlun er lokið. Ljóst er að ekki er mikið svigrúm
til framkvæmda umfram það sem hægt er að flokka undir nauðsynlegt
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viðhald. Stefn er að sölu a.m.k. þriggja húseigna sem munu fara í verðmat og
sölumeðferð á allra næstu dögum. Eru þetta fasteignirnar Brandshús 4,
Brandshús 5 og Skólatún. Allt áhugaverðar eignir. Fasteignin Skólatún
verður auglýst til brottflutnings af lóð skólans.
Fulltrúar frá Viðlagatryggingu Íslands (VTÍ) komu í heimsókn í nóvember,
en heimsóknin er liður í átaki stofnunarinnar til að bæta þekkingu á hlutverki
stofnunarinnar og skráningu opinberra mannvirkja í eigu sveitarfélaganna
sem vátryggð eru hjá VTÍ. Sameiginlegur fundur var haldinn með Árborg og
Flóahreppi. Fundarmenn áttu góðar og markvissar samræður um
vátryggingavernd mannvirkja í eigu sveitarfélagsins og um mikilvægi þess
að skráð verðmæti þeirra sé uppfært reglulega til að tryggja að eignirnar séu
vátryggðar að fullu áður en vátryggingaratburður á sér stað. Einnig var rætt
um mikilvægi samvinnu sveitarfélaganna og VTÍ til að stuðla að markvissri
endurbyggingu sveitarfélaganna ef til tjónsatburðar kemur.
Á fundinum var rætt um mikilvægi þess að íbúar séu meðvitaðir um
hvort vátryggingavernd þeirra er í lagi. Fram kom á fundinum að ef
innbú er vátryggt almennri lausafjártryggingu hjá vátryggingafélagi rennur
hluti iðgjaldsins til VTÍ og tryggir þannig vátryggingavernd innbúsins komi
til tjóns af völdum jarðskjálfta, eldgosa, vatns-, aur- eða snjóflóða skv.
skilgreiningum laga um VTÍ (55/1992). Ef slík vátrygging er ekki til staðar
greiðast engar bætur vegna innbús ef til tjóns kemur. Allar fasteignir eru
hins vegar skylduvátryggðar gegn náttúruhamförum og eru iðgjöldin
innheimt samhliða brunatryggingum fasteigna hjá almennu
vátryggingafélögunum.“
Ég hvet íbúa og aðra fasteignaeigendur í sveitarfélaginu til þess að yfirfara
þessi mál með sínu tryggingarfélagi.
Sveitarstjórn og starfsfólk á skrifstofu Flóahrepps óska
starfsmönnum sveitarfélagsins og íbúum öllum farsællar aðventu, og
gleðilegrar jólahátíðar.
Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri.

Þjótandabolur-tilvalinn í jólapakkann
Stjórn Umf. Þjótanda minnir á Þjótandabolina góðu sem til eru í
öllum stærðum. Verð aðeins 2.500 kr. Lagerstjóri er Guðmunda, s
846-9775.
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Uppskriftarhornið
Fyrst af öllu langar mig að þakka fyrir áskorunina frá henni Söndru, en
í kjölfarið fór af stað töluvert hugarflug yfir hvaða uppskrift ætti helst
að fá að komast í þetta ágæta blað.
Hafrakladdarnir standa alltaf fyrir sínu og er sennilega vinsælasti
baksturinn hér á bæ. Þeir hafa líka þá kosti að það er hægt að gera þá
örlítið hollari og uppskrifin er frekar einföld og fljótgerð
Hafrakladdar
220 g smjör
1 dl sykur/hrásykur
1,5 dl púðursykur
2 tsk vanillusykur
2 egg
3,5 dl hveiti/spelt
1 tsk matarsódi
½ tsk salt
½ tsk kanill
7,5 dl haframjöl
100 g suðusúkkulaði eða 200gr rúsínur
Smjör og sykur þett vel og eggi bætt við einu í einu.
Þurrefnum bætt við og hrært með sleif, haframjölið og rúsíur eða
súkkulaðið sett síðast. Til að fá þá mýkri er hægt að setja „dass“ af
súrmjólk með.
Litlar kúlur (aðeins minna en tómatar) settir á plötu og bakað við 200°C
í 7-10 mín eða þar til kladdarnir eru aðeins farnir að brúnast, ekki of
lengi því þeir þykja bestir hér ef þeir eru svolítið mjúkir.
Áskorunina læt ég ganga til nágrannakonu minnar Kristínar í
Gaulverjabæ.
Katrín Ástráðsdóttir, Austurbæ
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Jólaball í Þingborg
Jólatrésskemmtun á vegum Kvenfélags Hraungerðishrepps verður í
Þingborg miðvikudaginn 28. desember kl.14.
Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir og Stefán Þorleifsson sjá um tónlist. Dansað
verður í kringum jólatréð og heyrst hefur að rauðklæddir sveinar ætli
að koma og gleðja börnin. Kvenfélagskonur munið eftir að hafa með
ykkur bakkelsi.
Fjölmennum og takið með gesti.
Skemmtinefnd Kvenfélags Hraungerðishrepps

Frá Villingaholtskirkjugarði:
Leiðislýsing í Villingaholtskirkjugarði.
Kæru sveitungar.
Kveikt hefur verið á leiðislýsingu eins og venjan er. Kirkjugarðurinn er einn af
fáum kirkjugörðum sem ekki hafa látið fólk borga fyrir að setja upp krossa á leiði
ástvina.
En fjárhagsstaðan er slæm hjá kirkjugarðinum og fyrir liggur að útbúa þurfi 2-3
nýja rafmagnskassa og er það mjög dýrt verkefni.
Því langar okkur að biðla til þeirra sem geta, að borga kannski 1.000,- eða 1.500,kr fyrir krossinn sem þið setjið í garðinn, og hjálpa okkur þannig að endurnýja
búnaðinn. EKKI verður rukkað fyrir neinn kross, aðeins er þetta vinsamleg beiðni
til ykkar.
Leggja má inn á reikning 0152-15-381326, Kt: 510489-1799, eigandi
Villingaholtskirkjugarður.
Með fyrirfram þökk, sóknarnefndin

Hjónaball Gaulverja – 28. janúar 2017
Hið árlega Þorrablót í Félagslundi verður haldið
laugardagskvöldið 28. janúar 2017.
Takið daginn frá og byrjið að pússa dánsskóna.
Með kveðju, Nefndin
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Pistillinn
Takk fyrir áskorunina Þorsteinn minn, ég tek þessu eins og maður og pára
eitthvað niður.
Nú eru liðin 6 ár síðan ég flutti búferlum og fór úr firðinum fagra og fluttist
á flatlendið í Flóanum. – Og er ég sátt við þá ákvörðun.
Eftir að ég flutti hef ég oft verið spurð út í sólarleysið fyrir vestan, hvernig
þetta sé og hvort það sé ekki skrítið að sjá ekki til sólar góðan part af árinu?
Ég hafði bara ekki hugsað út í það áður en ég flutti, þar sem mér fannst þetta
bara mjög eðlilegur hlutur, enda ekki vön neinu öðru. En eftir að hafa
„skoðað” sólarleysið örlítið betur er ekkert skrítið að fólkið hér fyrir sunnan
undri sig á þessu. því ákvað ég að nýta þennan pistil til þess að fræða fólkið
hér um þetta tiltekna náttúruundur.
Sólin yfirgefur okkur í Súgandafirði tæpa fimm mánuði á ári. Auðvitað
spilar veðurfar mikið inní en sólin getur farið enn fyrr ef snjókoma er mikil
eða þá miklar rigningar. Botn (æskuheimilið mitt) og Birkihlíð eru mjög
innarlega í dalnum og er sólin þá lengur í burtu en t.d. á Suðureyri. En í
Botni fer hún um miðjan október og lætur svo ekki sjá sig aftur fyrr en í
byrjun mars - ef við erum heppin. Á Suðureyri kemur hún aftur í lok
febrúar.
Þess má til gamans geta að í næsta firði – Önundarfirði fer sólin um miðjan
nóvember og kemur aftur í janúar.
Til að fagna sólarkomunni hefur venjan verið að halda svokallað sólarkaffi.
Á árum áður voru alltaf bakaðar pönnukökur á heimilunum, þá helst
rjómapönnukökur ef rjóminn var til, annars bara upprúllaðar með sykri. En
rjómi var auðvitað bara til hátíðarbrigða hér áður fyrr. Og það að sólin hafi
aftur látið sjá sig var að sjálfsögðu talin hátíð.
Í dag er þó ekki algilt að bakaðar séu pönnukökur á hverju heimili, en
kvenfélögin í hverjum bæ fyrir sig sjá um að halda sólarkaffi fyrir bæinn. En
hver sem er getur gefið bakkelsi á viðburðinn, og eru bæjarbúar mjög
duglegir að baka hverskyns hnallþórur á veisluborðið. Kvenfélagið selur inn
á kaffisamsætið, en ágóðan gefur kvenfélagið í eitthvað fyrir börnin í bænum
– þ.e.a.s. eitthvað tengt leik- og/eða grunnskólanum. Til dæmis ef vantar að
festa kaup á einhverju í stærri kantinum, þá saumavélum, tölvum eða
leiktækjum. Þess má geta að á Suðureyri hafa frystihúsið Íslandssaga og
hausaþurrkunin Klofningur greitt fyrir starfsmenn sína sem mæta, sem
hvatningu fyrir þá að koma og til þess að styrkja þannig kvenfélagið enn
frekar.
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Gaman er að segja frá því að átthagafélögin fyrir sunnan (átthaga, kennt við
átthagana gömlu -þaðan sem fólkið kemur) þá Súgfirðingafélagið,
Dýrfirðingafélagið og Önfirðingafélagið hafa haldið í hefðina, og haldið upp á
sólarkomuna með sólarkaffi í Reykjavík fyrir þá sem brottfluttir eru eða eiga
leið hjá.
Þar hafið þið það !
Að lokum skora ég á Fanndísi Huld Valdimarsdóttur á Brúnastöðum að skrifa
næsta pistil.
Aldís Þórunn Bjarnadóttir
Stóru-Reykjum

Frá Kvenfélagi Hraungerðishrepps:
Jólafundur Kvenfélags Hraungerðishrepps verður haldinn
föstudagskvöldið 9. desember kl. 19:00. Kvöldmatur verður borin
fram og í kjölfarið fundum við. Dagskrá fundarins er eftirfarandi:
Fundarsetning
Lesin fundargerð síðasta fundar
Farið yfir starfið og rætt hvað er framundan
Lesin fundargerð frá formannafundi SSK
Umræða um eignarhlut Kvenfélags Hraungerðishrepps í
Félagsheimilinu Þingborg
Inntaka nýrra félaga
Önnur mál
Eftir fund verður pakkaleikur og eru kvenfélagkonur beðnar um
að koma með pakka (kostnaður ekki meira en 1500).
Minnum á að jólakort og englar SSK eru til sölu á staðnum.
Matarhópur: Elsa Birna Björnsdóttir, Margrét Einarsdóttir,
Guðbjörg Jónsdóttir og Ásdís Finnsdóttir.
Mætum hressar og kátar með jólaskapið meðferðis.
Jólakveðja, stjórnin
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Þorrablót í Þingborg 2017
Langar þig ekki að vera með í grín og glensi
Mánudagskvöldið 19. desember kl. 20:00 ætlum við að hittast í
Þingborg og fara að skoða það að setja saman einhver skemmtiatriði
fyrir Þorrablót i Þingborg. Þangað eru allir þeir sem fæddir eru árið
2003 og fyrr og langar til að vera með í því að setja saman
skemmtidagskrá fyrir þorrablót velkomnir, sama hvar þeir búa.
Eina skilyrðið er að hafa gaman að því að grínast og glensast, leika
og dansa, syngja og semja.
Allir þeir sem hafa gaman að því að leika og sprella er velkomið að
vera með. Einnig vantar t.d. tæknifólk svo sem
kvikmyndatökumenn, sviðsmenn, ljósamenn og allt það sem ykkur
langar til að gera. Og ekki síst vantar fólk með frjóa hugsun til að
semja herlegheitin.
Þorrablótsnefnd Umf. Þjótanda

Kæru sveitungar og aðrir lesendur
Hjartans þakkir fyrir stuðninginn við basarinn sem við héldum 5.
nóvember. Takk fyrir munina sem þið gáfuð, takk fyrir að kaupa af
okkur og styðja okkur þannig. Bestu þakkir fá Flóahreppur sem gaf
eftir leigu á Þingborg, Prentmet/Dagskráin sem gaf okkur 2
auglýsingar í Dagskránni og MS sem styrkti okkur um rjóma á
vöfflurnar.
Við náðum að safna kr: 1.425.239,- og vel fyrir því sem við ætluðum
að kaupa, en það var rúm fyrir Skammtímavistunina í Álftarima 2,
einnig keyptum við Goldman lyftu með segli fyrir þau. Enn eigum
við eftir og munum ákveðja fljótlega hvert það fer.
En, enn og aftur hjartans þakkir fyrir ykkar mikla stuðning, án ykkar
væri þetta ekki hægt. Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól, og farsælt
komandi ár. Þökkum allan góðan stuðning á liðnum árum.
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Kvenfélag Hraungerðishrepps
Kvenfélag Villingaholtshrepps
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Messuhald í desember
Kæru sóknarbörn, eftirfar andi er yfirlit yfir aðventustundir og messur
um jól í kirkjunum sem tilheyra Selfossprestakalli:
4. desember: Aðventustund í Villingaholtskirkju kl. 13:30:
Prestur sr. Guðbjörg Arnardóttir, Organisti Ingi Heiðmar Jónsson, kirkjukórinn
syngur
11. desember: Aðventustund í Hraungerðiskirkju kl. 13:30:
Prestur sr. Ninna Sif Svavarsdóttir, organisti er Ingi Heiðmar Jónsson,
kirkjukórinn syngur
Jóladagur, 25. desember: Hátíðarguðsþjónusta í Villingaholtskirkju kl.
11:00: prestur sr. Guðbjörg Arnardóttir, organisti Ingi Heiðmar Jónsson,
kirkjukórinn syngur
Jóladagur, 25. desember Hátíðarguðsþjónusta í Laugardælakirkju kl.
13:00: prestur sr, Guðbjörg Arnardóttir, organisti Ingi Heiðmar Jónsson,
almenur safnaðarsöngur
Annar í jólum, 26. desember: Hátíðarguðsþjónusta í Hraungerðiskirkju
kl. 11:00: prestur sr. Ninna Sif Svavardóttir, organisti Ingi Heiðmar Jónsson,
kirkjukórinn syngur.
Kæru sóknarbörn, við hlökkum til að sjá ykkur í kirkjunum okkar og taka á
móti aðventunni og jólunum saman í okkar Guðshúsi.
Megi góður Guð gefa ykkur öllum gleði- og hamingjuríka jólahátíð . Njótum
samvista með fjölskyldum okkar á þessari hátíð ljóss og friðar.
F.h. sóknanna, Sólveig Þórðard,
form. sóknarnefndar Villingaholtskirkju

Jólaball
Kvenfélög Gaulverjarbæjar- og Villingaholtshrepps halda
sameiginlega jólatrésskemmtun í Félagslundi fimmtudaginn 29.
desember klukkan 14:00. Dagskrá verður með svipuðu sniði og
undanfarin ár og eru gestir beðnir um að koma með bakkelsi á
sameiginlegt kökuhlaðborð. Boðið verður upp á gos, kaffi og te og fá
börnin glaðning frá jólasveininum. Aðgangseyrir er 500 kr fyrir alla
eldri en 6 ára.
Um kvöldið, klukkan 20:30, verður spiluð félagsvist í
Félagslundi um veglega vinninga.
Jólakveðja til allra sveitunga.
Kvenfélögin
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Hátíðarguðsþjónusta verður í Gaulverjabæjarkirkju á
jóladag kl. 14, prestur séra Kristján Björnsson, kórstjóri
og orgelleikari Haukur Gíslason.
Jólatónleikar í Villingaholtskirkju 14. desember kl 20.30
Söngkonurnar Karitas Harpa og Kolbrún Lilja munu fara um allt
Suðurland á aðventunni og halda notalega tónleika fyrir alla
fjölskylduna. Þær eru báðar mikil jólabörn og vilja veita öllum tækifæri
á að upplifa hátíðarstemningu. Á efnisskránni eru jólalög úr öllum áttum
sem vekja sannarlega hinn rétta jólaanda í brjóstum gesta. Með þeim
verður undirleikarinn Hörður Alexander. Aðgangseyrir er undir hverjum
og einum komið. Hlökkum til að sjá þig á persónulegum og hátíðlegum
jólanótum.
Kæru sveitungar, við hvetjum ykkur til að láta þessa jólatónleika ekki
fram hjá ykkur fara. Enginn aðgangseyrir, en tekið við frjálsum
framlögum.
Þorrablót í Þingborg
Hið bráðskemmtilega og
sívinsæla þorrablót í Þingborg,
nú haldið af þorrablótsdeild
Umf.
Þjótanda
og
S k e m m t i n e f n d
Sandvíkurhrepps verður haldið
laugardaginn 11. febrúar 2017.
Hljómsveitin Viggó mun spila
fyrir dansi. Verður nánar
auglýst
í
janúarblaði
Áveitunnar og á facebook síðu
þ o r r a b l ó t s i n s
www.facebook.com/
thorrablotithingborg
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Ágætu veiðirétthafar og landeigendur við Þjórsá
Nú er þessu ágæta veiðiári lokið sem vonandi hefur skilað okkur góðri veiði
eins og mörg árin áður. Góðar göngur voru í Þjórsá í sumar einkum fyrripart
sumars og veiðin góð, það sýna tölur í fiskiteljaranum við Búða en alls gengu
2300 fiskar upp stigann sem er annað besta ár síðan fiskistiginn var settur þar
niður árið 1994. Nú langar okkur hjá stjórn Veiðifélags Þjórsár að biðja ykkur
ágætu félagar að senda inn til Veiðimálastofnunar veiðitölur fyrir sumarið
2016 hvort sem er veiði í net og ekki síður tölur yfir þann fisk sem veiddur er á
stöng, en eins og margir vita hefur veiði á stöng farið vaxandi í Þjórsá síðustu
ár og vonandi verður svo áfram.
Veiðitölurnar er best að senda til Magnúsar Jóhannssonar hjá
Veiðimálastofnun á Selfossi eða senda honum tölvupóst á netfangið:
magnus.johannsson@veidimal.is
Áríðandi er að menn skili inn veiðitölunum sem fyrst og eigi síðar en um
áramót.
Með góðri kveðju. F.h. Veiðifélags Þjórsár.
Oddur Guðni Bjarnason, formaður

Frá Leikskólanum Krakkaborg
Nú er árið 2016 senn á enda og árið 2017 rétt handan við hornið.
Nemendafjöldi eykst jafnt og þétt og eru nú 43 nemendur í leikskólanum. Í
janúar verða þeir 47 og verða að öllum líkindum að nálgast 50 þegar fer að
vora.
Leikskólanum barst góð gjöf frá kvenfélögunum í Flóahreppi í haust en þau
gáfu leikskólanum námsgögn og leikföng að andvirði 130.000 kr. Þessi góða
gjöf gerði okkur kleift að auka við bókakost leikskólans og kaupa vönduð
leikföng inn á allar deildir. Viljum við koma á framfæri kæru þakklæti til allra
kvenfélaganna. Þær eru ansi margar gjafirnar sem leikskólinn hefur fengið frá
kvenfélögunum í gegnum tíðina sem hafa bætt og auðgað leikskólastarfið í
Krakkaborg. Að auki hafa fleiri félög, fyrirtæki og einstaklingar styrkt
leikskólann á einn eða annan hátt. Það er ómetanlegt fyrir lítinn leikskóla að
finna slíka góðvild í sinn garð og fyrir það erum við þakklát.
Ég vil fyrir hönd starfsmanna Krakkaborgar óska ykkur öllum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári. Við þökkum fyrir ánægjuleg samskipti á árinu sem er
að líða.
Hallfríður Ó. Aðalsteinsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri í Krakkaborg
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Úrslit af íþróttamótum
Silfurleikar ÍR fór u fr am í Laugar dalshöll laugar daginn 19. nóvember . Sex
strákar frá Umf. Þjótanda kepptu á mótinu og hér er árangurinn þeirra:
Sigurjón Reynisson
´05
60m hlaup
9,80sek
19. sæti
600m hlaup
1:59,22mín 3. sæti
Kúluv. (2kg)
7,22m
16. sæti
Langstökk
3,72m
20. sæti
Unnsteinn Reynisson
´03
60m hlaup
9,50sek
17. sæti
200m hlaup
32,07sek
14. sæti
Hástökk
1,28m
8.-9. sæti
Kúluv. (3kg)
8,05m
10. sæti
Elías Örn Jónsson
´03
60m hlaup
10,09sek
20. sæti
Kúluvarp
6,52m
13. sæti
Brynjar Jón Brynjarsson
´01
60m hlaup
8,33sek
6. sæti
Kúluv. (4kg)
10,16m
7. sæti
Stefán Narfi Bjarnason
´00
60m hlaup
7,68sek
5. sæti
Hástökk
1,57m
6. sæti
Kúluv. (5kg)
12,67m
1. sæti
Ýmir Atlason
´00
Kúluv. (5kg)
9,78m
4. sæti
Frjálsíþróttamótið Gaflarinn fór fr am 5. nóvember í Kaplakr ika. Umf.
Þjótandi átti einn keppanda á mótinu og hér er árangurinn hans:
Sigurjón Reynisson
´05
60m hlaup
9,61m
5. sæti
400m hlaup
75,03sek
6. sæti
Langstökk
3,93m
5. sæti

Frá Flóaskóla
Kennt verður í dymbilvikunni þetta skólaárið.
Dymbilvikan er vikan fyrir páska og síðasta vika lönguföstu. Hún hefst á
pálmasunnudag og lýkur á laugardeginum fyrir páskadag.
Á skóladagatali 2016 – 2017 er páskafríið með óhefðbundnu móti þetta
skólaárið þar sem það verður kennt í dymbilvikunni. Þetta er gert til þess að
gera páskafríið samfelldara. Annars hefðu myndast skóladagar á milli frídaga
vegna sumardagsins fyrsta. Mikilvægt er að nemendur, foreldrar, starfsfólk og
aðrir aðilar skólasamfélagsins séu meðvitaðir um þessa breytingu þetta
skólaárið.
Skóladagatalið var unnið í samstarfi við kennara og skólaráð. Voru aðilar
sammála um að breytingin kæmi sér vel fyrir nemendur miðað við hvernig
páskafríið lendir á vikudögum þetta árð.
Með vinsemd,
Anna Greta Ólafsdóttir, skólastjóri
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Heyrst hefur ..
að nokkrir sveinar hyggist leggja leið sína um Flóahrepp á Þorláksmessu og
aðfangadag eins og þeir hafa gert undanfarin ár. Þeir reikna með að leggja
af stað klukkan 10:00 báða dagana.
Á Þorláksmessu heimsækja þeir gamla Hraungerðishrepp, byrja austast vinna sig svo vestur úr í átt að Selfossi og enda á Langholts- og Reykjahringnum. Á aðfangadag ætla þeir að skipta sér í tvennt, fara bæði í Gaulverjabæjar- og Villingaholtshrepp á sama tíma.
Mikilvægt er að allir þeir sem óska eftir sveinunum panti slíka heimsókn
hjá umboðsmanni þeirra, Gumma í Túni með símhringingu eða sms í 7740182 fyrir 20. desember.
Skrifstofa Flóahrepps tekur við sendingum til sveinanna góðu á opnunartíma dagana 19.- 22. des. Einnig verður hægt að koma sendingum til skila í
Skötuveislunni í Þjórsárveri á Þorláksmessu. Hafa skal pokann merktan
bæjarnafni.
Verð er 1000 kr. á hverja heimsókn og skal greiðsla fylgja sendingunni.
Vonandi munu sem flestir nýta sér þetta tækifæri og bjóða sveinunum góðu
í heimsókn. Þeir verða mjög hressir.
Skemmtinefnd Umf. Þjótanda
Flóamarkaður á Fjöri í Flóa!
Kvenfélögin í Flóahreppi hafa í bígerð að halda veglegan flóamarkað
á Fjöri í Flóa í vor. Þar verður til sölu allt mögulegt sem fólk vill losna
við af heimilum sínum og gefa til góðra málefna.
Nú þegar runninn er upp tími jólatiltektarinnar er líklegt að eitthvað
tínist til hjá fólki sem hægt er að gefa á svona markað. Því hefur
verið ákveðið að byrja strax að taka við munum á markaðinn. Hægt
er að fara með hluti í Þingborg, Guðrún á skrifstofunni tekur við
munum á opnunartíma þar, en einnig er hægt að hafa samband við
Ingibjörgu húsvörð í síma 691-7082 utan skrifstofutíma. Vinsamlegast
hafið hlutina í litlum einingum, pokum eða kössum, því bera þarf allt
upp á loft í Þingborg.
Með von um góð viðbrögð,
kvenfélögin í Flóahreppi
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Feðgar á ferð á DVD diskum
Fré amaðurinn Magnús Hlynur Hreiðarsson og
sonur hans, Fannar Freyr hafa geﬁð út DVD disk
með þá um sínum „Feðgar á ferð“, sem sýndir
voru á Stöð 2 sumarið 2015 og 2016. Um er að
ræða tvo diska með tu ugu þá um þar sem
skemm legt og jákvæ fólk er heimsó . Þeir
sem eru ekki með Stöð 2 og hafa því misst af
þá unum geta nú hor á þá alla.
Í þá unum eru 16 systkinin frá Kjóastöðum m.a. heimsó , 80 ára afmæli
Björns bónda í Úthlíð er gerð góð skil, farið er í sauðburð á Skarð í
Landsveit, Guðni dósasafnari á Þverlæk er heimsó ur, 15 ára myntsafnari í
Flóanum er só ur heim og einn þá ur er um skrýtnustu hunda landsins
og annar um þá staðreynd að ekkert kynlíf er á himnum, svo ei hvað sé
nefnd. Diskarnir verða seldir í gegnum heimasíðuna www.fedgaraferd.is og
í Krónunni á Selfossi og í Krónunni í Lindahverﬁnu í Kópavogi.

Frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps:
Opið hús hjá Helenu í Skálatjörn 9. desember
Kæru kvenfélagskonur í kvf Villingaholtshrepps og aðrar áhugasamar,
Helena í Skálatjörn býður okkur heim í opið hús föstudagskvöldið 9. desember
frá kl. 20.00.
Kynning á kvenfélagsstarfinu fyrir áhugasamar utanfélagskonur, sem eru
hjartanlega velkomnar, við höfum alltaf pláss fyrir fleiri til að vinna með okkur
að góðum málefnum. Helena býður okkur upp á jólaglögg og notalega stund í
önnum dagsins, og biðjum við allar konur að koma með jólapakka og eitthvað
gott að maula með.
Hlökkum til að sjá ykkur,
Sólveig formaður og Helena
Formaður Kvenfélags Villingaholtshrepps óskar kvenfélagskonum og
sveitungum öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs. Hjartans þakkir fyrir
óeigingjarnt starf kæru konur og ómetanlegan stuðning kæru sveitungar á
liðnum árum.
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Áveitan sendir lesendum sínum bestu óskir
um gleðileg jól og farsæld á nýju ári, með
þökk fyrir samskiptin á árinu.

Dagskrá mánaðarins
Aðventustund í Villingaholtskirku
Glímuæfing
Æfing 8.-10. bekkur
Æfing 5.-7. bekkur
Jólafundur Kvenfélags Hraungerðishrepps
Opið hús Kvenfélag Villingaholtshrepps
Aðventustund í Hraungerðikirkju
Glímuæfing
Æfing 8.-10. bekkur
Æfing 5.-7. bekkur
Jólatónleikar í Villingaholtskirkju
Æfing fyrir þorrablót í Þingborg
Skötuveisla í Þjórsárveri
Jólasveinar á ferð
Jólasveinar á ferð
Jólamessa í Villingaholtskirkju
Jólamessa í Laugardælakirkju
Jólamessa í Gaulverjabæjarkirkju
Jólamessa í Hraungerðiskirkju
Jólaball í Þingborg
Jólaball og félagsvist í Félagslundi
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4. desember
5. desember
6. desember
7. desember
9. desember
9. desember
11. desember
12. desember
13. desember
14. desember
14. desember
19. desember
23. desember
23. desember
24. desember
25. desember
25. desember
25. desember
26. desember
28. desember
29. desember

