Áveitan
12. tbl. 11. árgangur. Desember 2017

Skötuveisla Umf. Þjótanda
Ylmurinn úr eldhúsinu er svo lokkandi segir í kvæðinu og svo
verður einnig í Þjórsárveri á Þorláksmessu þegar árleg Skötuveisla ungmennafélagsins fer fram. Borðhald hefst kl 12 og
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 2.500 kr.
Börn 6-12 ára 500 kr.
Yngri börn fá frítt
Allir eru hjartanlega velkomnir á þessa góðu fjáröflunarsamkomu félagsins þar sem hægt er að fá smá frí frá jólastressinu og snæða góðan mat með sveitungum og vinum. Best er
að hafa með reiðufé því posinn er oft hægvirkur þennan dag.
Stjórnin

Þrettándagleði Umf. Þjótanda verður haldin í Félagslundi
laugardagskvöldið 6. janúar. Nánar auglýst síðar.
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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 í Flóahreppi og aðrir lesendur
Nú er lokið fyrri umræðu um fjárhagsáætlun áranna 2018 - 2021. Ljóst er að
áfram snýst fjárhagsáætlanagerð að stærstum hluta um lögbundin verkefni
sveitarfélaga og fjármögnun þeirra. Í Flóaskóla verður lögð sérstök áhersla á
endurnýjun tölvubúnaðar og uppbyggingu á leiksvæði á skólalóð. Áhersla
verður lögð á styrkingu vatnsveitunnar og áhugi fyrir því að leggja um 15
milljónir í sverun stofna og aðra fjárfestingu sem á að tryggja íbúum og
atvinnufyrirtækum meiri kraft á vatni og afhendingaröryggi þess. Gert er ráð
fyrir utanhússviðgerðum í Félagslundi og að Gamla Þingborg verði máluð að
utan. Flóahreppur tekur einnig þátt í samstarfi og greiðir framlög til
fjölmargra verkefna þar sem sveitarfélögin í Árnessýslu og/eða á Suðurlandi
öllu hafa samvinnu um þjónustueiningar til þess að uppfylla lögbundnar
skyldur sínar. Þar má nefna þjónustu varðandi málefni fatlaðra, skóla- og
velferðarþjónustu, tækni- og skipulagsmál, hreinlætismál, tónlistarnám, brunaog almannavarnir svo eitthvað sé nefnt. Síðari umræða um fjárhagáætlun
Flóahrepps 2018 – 2021 verður 13. desember 2017.
Ákveðið hefur verið að leggja ljósleiðara á þau heimili í Flóahreppi sem þess
óska auk sumarhúsa og fyrirtækja. Sveitarfélagið sótti um styrk til
verkefnisins „Ísland ljóstengt“ og staðfesti Fjarskiptasjóður 30. nóvember s.l.
móttöku á bókun sveitarstjórnar Flóahrepps frá 29. nóvember 2017 þar sem
samþykkt var samhljóða að nýta styrkinn, kr. 74 milljónir og hefja
undirbúning verkefnisins. Fyrir liggur að heimsækja þarf alla íbúa, ræða við
landeigendur og ljúka endanlegri hönnunar og útboðsvinnu í ljósi þeirrar
þátttöku sem verður í verkefninu. Stefnt er að íbúafundi um verkefnið í byrjun
nýs árs og að öll heimili í sveitarfélaginu verði heimsótt á tímabilinu mars –
apríl. Fyrirtækið Snerra ehf. hefur tekið að sér verkefnstjórn við undirbúning
verksins og við lagningu ljósleiðarans. Tengiliður Snerru ehf. við
Sveitarfélagið Flóahrepp og íbúa, verður Guðmundur Daníelsson sem hefur
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um margra ára skeið stýrt sambærilegum verkefnum með góðum árangri.
Hann stýrði m.a. ljósleiðaralagningu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi,
Ásahreppi, Rangárþingi ytra, Hvalfjarðarsveit og Kjósarhreppi. Ég hvet
ykkur til þess að frá fréttir hjá nágrönnum okkar í þessum sveitarfélögum af
því hvernig hefur gengið á framkvæmdatíma og hverju verkefnið skilar til
íbúa og annara sem dvelja á svæðinu þegar ljósleiðaraþráðurinn er kominn í
hús.
Seinni úthlutun á hvatastyrkjum vegna íþrótta og tómstundaiðkunar barna í
Flóahreppi, 2017 verður greidd út í desember.

Sveitarstjórn og starfsfólk á skrifstofu Flóahrepps óska öllum
starfsmönnumFlóahrepps, íbúum sveitarfélagsins og lesendum
öllum farsællar aðventu, og gleðilegrar jólahátíðar.
Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri.

Jólaball
Kvenfélög Gaulverjabæjar- og Villingaholtshrepps halda
sameiginlega jólatrésskemmtun í Félagslundi föstudaginn 29.
desember klukkan 14:00.
Dagskrá verður með svipuðu sniði og undanfarin ár. Gestir eru
beðnir um að koma með bakkelsi á sameiginlegt hlaðborð og
mælum við með smákökum, pönnukökum og slíku sem auðvelt er
að borða með fingrum. 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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Stofnfundur
Stofnfundur Hrossaræktarfélags Flóahrepps mun fara fram
fimmtudagskvöldið 7. desember kl. 20:30 í Þingborg. Eftir fund
verður boðið upp á kaffiveitingar.
Nýja Hrossaræktarfélaginu er ætlað að taka við verkefnum eldri
hrossaræktarfélaga í hreppnum.
Við hvetjum alla, jafnt unga sem aldna, til að mæta á fund og verða þar
með stofnfélagar í nýju Hrossaræktarfélagi Flóahrepps.
Á fundinum mun undirbúningsnefnd leggja fram tillögu að
bráðabirgðastjórn sem mun starfa fram að fyrsta aðalfundi félagsins, en
hann mun fara fram í byrjun næsta árs. Við óskum hér með eftir fólki
sem hefur áhuga á að taka sæti í þessari fyrstu stjórn nýs félags. Þeir
sem hafa áhuga geta haft samband við formenn eldri
hrossaræktarfélaga fyrir 4.desember næstkomandi. Þar sem búið verður
að stilla upp bráðabirgðastjórn fyrir fundinn þarf enginn að óttast það
að vera kosinn óvænt í stjórn.
Kynning á stofnskrá/Lög fyrir Hrossaræktarfélag Flóahrepps, verður
hægt að sjá á heimasíðu.
http://hross.weebly.com/
Undirbúningsnefnd

Frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps:
Jólasamvera 10. desember
Petra í Klettholti ætlar að bjóða okkur heim, sunnudagskvöldið 10. desember
frá kl 20.00. Við mætum með bakkelsi á kaffiborðið og jólapakka. Við
munum svo njóta samveru fram eftir kvöldi.
Jólakveðja frá kvenfélaginu
Elsku félagskonur og sveitungar. Við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar
gleðilegra jóla. Megi nýja árið verða ykkur gott og gjöfult. Hjartans þakkir
fyrir góðar kveðjur, gjafir og stundir á 100 ára afmælinu.
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Frá Kvenfélagi Hraungerðishrepps
Jólafundur Kvenfélags Hraungerðishrepps verður haldinn
fimmtudagskvöldið 14. desember kl. 19:30. Kvöldmatur verður
borinn 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
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: Valdís Bjarnþórsdóttir, Veronika Narfadóttir, Anna
Lilja Reynisdóttir og Bryndís Rósantsdóttir.
Mætum hressar og kátar með jólaskapið meðferðis
Jólakveðja
Stjórnin

Árgjald Umf. Þjótanda
Heldur hægt gengur að innheimta árgjöld Umf. Þjótanda. Fólk er beðið að
hafa í huga að allt reglulegt barna og unglingastarf félagsins er gjaldfrjálst og
myndi því koma sér afar vel að í það minnsta þau heimili sem taka þátt í því
myndu greiða árgjaldið sem er aðeins 1000 kr á ári fyrir 12 ára og eldri. Hægt
er að millifæra árgjaldið, en einnig verður tekið við greiðslum í
skötuveislunni á Þorláksmessu.
Reikningsupplýsingar félagsins eru:
0325-26-590116 kt. 590116-2030.
Senda skal kvittun á umfthjotandi@gmail.com og senda nöfn og kennitölur
þeirra sem greitt er fyrir .
Með von um góð viðbrögð
Stjórn Umf. Þjótanda
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Úrslit af íþróttamótum í nóvember
Gaflarinn fór fram 4. nóvember í Hafnarfirðinum . Þar áttum við þrjá
keppendur:
Sigurjón Reynisson

´05

Unnsteinn Reynisson

´03

Brynjar Jón Brynjarsson ´01

60m hlaup
300m hlaup
Langstökk
60m hlaup
300m hlaup
Hástökk
Kúluv.(4kg)
60m hlaup
Kúluv.(5kg)

9,31 sek
48,77 sek
4,22m
8,23 sek
43,26 sek
1,50m
8,25m
8,05 sek
9,42m

8. sæti
4. sæti
4. sæti
6. sæti
7. sæti
6. sæti
7. sæti
6. sæti
4. sæti

Þjótandi átti 8 flotta keppendur á Silfurleikum ÍR sem fram fór þann 18.
nóvember í Laugardalshöllinni. Hjálmar Vilhelm Rúnarsson og Helgi
Reynisson kepptu í þrautabraut 9 ára og yngri og stóðu sig vel. Hér má svo sjá
árangur eldri keppenda:
Sigurbjörg Eva Ernudóttir´01
Sigurjón Reynisson

´05

Unnsteinn Reynisson

´03

Elías Örn Jónsson

´03

Brynjar Jón Brynjarsson ´01

60m hlaup
200m hlaup
800m hlaup
60m hlaup
600m hlaup
60m grind
Hástökk
Þrístökk
Kúluv.(3kg)
60m hlaup
200m hlaup
60m grind
Hástökk
Þrístökk
Kúluv.(4kg)
60m hlaup
200m hlaup
800m hlaup
Þrístökk
60m hlaup
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9,39 sek
31,12 sek
2:52,59 min
9,25 sek
1:50,78 min
12,16 sek
1,28m
9,10m
6,09m
8,35 sek
27,03 sek
11,39 sek
1,50m
10,04m
8,36m
8,69 sek
29,30 sek
2:48,23 min
9,42m
8,00 sek

11. sæti
11. sæti
4. sæti
6. sæti
2. sæti
3. sæti
9.-10. sæti
3. sæti
12. sæti
8. sæti
6. sæti
3. sæti
4. sæti
5. sæti
8. sæti
10. sæti
11. sæti
4. sæti
7. sæti
13. sæti

Hugi Snær Jónsson ´
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Þrístökk
Kúluv.(5kg)
60m hlaup
200m hlaup
800m hlaup
60m grind
Kúluv.(5kg)

10,75 sek
9,68m
8,28 sek
27,22 sek
2:36,76 min
11,35 sek
7,34m

7. sæti
7. sæti
15. sæti
16. sæti
7. sæti
5. sæti
8. sæti

Þorrablót í Þingborg verður
haldið 3. febrúar 2018
Þorrablótið í Þjórsárveri verður haldið
laugardagskvöldið 17. febrúar 2018.
Takið daginn frá!

Messað verður í Gaulverjabæjarkirkju á jóladag kl.
14:00.
Sóknarnefnd
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Pistillinn
Það fór aldrei svo að ég fengi ekki að skrifa pistil í Áveituna. Að vísu
skoraði Jóhannes nágranni minn á Höskuld bónda minn, en eins og Jóhannes
veit eftir að hafa búið á sama hlaði og Höskuldur í 16 ár, þá vinnur bóndi
minn best undir pressu. Gildir það jafnt daga sem nætur, líkt og Jói og Helga
verða oftar en ekki vör við þegar dráttarvélar bruna hér um hlöð á
ókristilegum tíma en það er önnur saga.
Hvað um það, þar sem við erum á leið í fjós að kvöldi 30. nóvember (sama
dag og Áveitan er prentuð) þá stynur bóndinn því upp að hann eigi víst að
skrifa einhvern pistil og reyndar ætti að vera búið að skila honum en af því
hann sé á leið í bridds "....getur þú þá ekki bara reddað þessu fyrir mig? Þú
hefur svona hálftíma eftir mjaltir til að græja þetta". Ekki fer maður að segja
nei við því eða hvað?
En allavega, nú var að snara fram einhverju bitastæðu og um hvað skrifar
maður þá? Eitthvað lítið og sætt um jólin, nú eða búskapinn, mig og mína
eða veru mína í Flóanum? Nei ekkert að þessu varð niðurstaðan. Þar sem ég
er nú einu sinni að redda bóndanum þá er náttúrulega einboðið að hafa
þennan pistil bara örlítið á hans kostnað og minnast á gleraugun hans. Eins
og margir vita þá er Höskuldur minn með frekar lélega sjón og þegar við
kynntumst fyrir einhverjum árum síðan þá voru gleraugun hans á þykkt við
kókflöskubotna (eða þannig lýsti einn frændi minn þeim ágætlega). Eitt af
mínum fyrstu verkum í okkar sambúð var að velja á kappann ný gleraugu því
þessi með flöskubotnunum fuku af honum undir Hafnarfjallinu í dálitlu roki
skömmu áður. Mér er enn þann dag í dag fyrirmunað að skilja hvernig
honum tókst að keyra til baka rúmlega 20 km leið upp á Hvanneyri (þar sem
hann var þá í Bændaskólanum) til að sækja varagleraugun sín. Maðurinn sér
ekki skýrt neitt sem er fjær honum en 10 cm. Ég hefði a.m.k. ekki viljað
mæta honum í þeim bíltúr. Gleraugun sem fuku fundust aldrei og ég er búin
að velja gleraugu á karlinn síðan.
En sjónin, eða sjóndepra öllu heldur, hefur oftar en ekki komið Höskuldi í
koll einkum þó hér á árum áður. Má í því samhengi nefna að sundlaugar og
sundlaugasvæði hafa stundum verið honum erfið. Þannig veit Höskuldur
minn ekki ennþá hver það var sem hann talaði við langa stund í sturtunum í
sundlauginni í Mosfellsbænum hér um árið. Hann var jú gleraungalaus og
inn kemur maður sem ávapar hann með nafni og þeir taka tal saman.
Bóndinn var ekki alveg viss hver þetta var en kunni ekki við að spyrja (svona
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í þessum aðstæðum, ber í sturtu og allt það) svo hann reyndi að fiska hver
þetta væri, hafði því miður ekki erindi sem erfiði, þannig, ef þið vitið hver
var þarna í sturtunni þá endilega upplýsið hann um það.
Nú það hefur líka stundum komið sér illa ef klefarnir eru illa merktir. Það
hefur þó nokkrum sinnum komið fyrir að karlinn hefur arkað inn í
kvennaklefa og verið rekinn öfugur út með tilheyrandi skrækjum. Konum til
hugarhægðar þá er næsta víst að hann hefur ekkert séð sem máli skiptir.
Og ekki batnaði það nú þegar hann snemma að morgni dags á sínum
sokkabandsárum, mætti í sitt daglega morgunsund í sundlaug Garðabæjar og
synti sína metra áður en hann mætti í vinnu á Vélaverkstæði Sigurðar
Sveinbjörnssonar. Eins og lög gera ráð fyrir, gleraugnalaus. Á leiðinni uppúr
lauginni rekst hann á mann, sem hann að þessu sinni þekkti nú. Þeir verða
samferða í sturturnar ræða landsins gagn og nauðsynjar, stöðuna í pólitíkinni
og svoddan, nú og svo fer maður náttúrulega úr skýlunni í sturtu, eða hvað?
Það á almennt við en ekki í þessu tilviki. Þeir voru nefnilega staddir í
útisturtunum og þannig háttaði til í Garðabænum að þær voru staðsettar beint
á móti heitu pottunum. Það kemur svo manneskja arkandi framhjá, kona, sem
viðmælandi Höskuldar heilsar en hún hnussar bara og það er einmitt á því
augnabliki sem bóndinn uppgötvaði að hann var er ekki inni í sturtu heldur
úti og var að vonum snöggur í skýluna aftur. Í sömu mund kom
sundlaugavörðurinn askvaðandi og las honum pistilinn og hótaði brottrekstri
úr lauginni til frambúðar ef þetta gerðist aftur. Síðan þá hefur Höskuldur
minn nú bara farið með gleraugun sín á nefinu í sund.
Þar með er ég búin að redda pistlinum fyrir bónda minn og óska ykkur bara
gleðilegrar aðventu og jóla og skora á Rönnu, Rannveigu Árnadóttur í
Hófgerði að rita næsta pistil.
Hilda Pálmadóttir
Stóra-Ármóti
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Kvenfélag Villingaholtshrepps
100 ára
Jæja þá er afmælisári Kvenfélags Villingaholtshrepps senn að ljúka og er það svo
sannalega búið að stytta mér stundir á árinu að glugga í gamlar fundagerðabækur
og rifja upp sögu þess. Mikið efni er enn eftir sem hægt væri að skrifa um t.d. rifja
upp þau fjölmörgu heimboð sem við höfum haldið og farið í og svo öll
námskeiðin sem hafa verið á vegum félagsins. Ég hef rifjað ítarlega upp ýmislegt
frá fyrri árum og er því ekki úr vegi að rifja upp þau 36 ár sem ég hef verið í
félaginu.
Ég gekk í félagið á aðalfundi 1982. Þá var í gangi námskeið í flosi sem Þórunn
Frans kenndi. Sýndum við afrek okkar á 3 félaga kvöldvöku um vorið. Kvöldvaka
á milli kvenfélaganna þriggja í Flóanum hefur verið haldin síðan 1979 og hefur
aldrei fallið niður að ég veit. Á þessu fyrsta ári mínu í félaginu var líka haldið
námskeið í postulínsmálun sem Elínborg Kjartansdóttir kenndi. Síðan hafa verið
fjöldinn allur af námskeiðum s.s. ýmiskonar jólaföndur, lampagerð, bútasaumur,
saumanámskeið og hattagerð. Einn vetur héldum við nokkur saumakvöld þar sem
Kristín á Hurðarbaki kenndi okkur nokkrar gerðir af útsaumi. Milli 1980 og 1990
vorum við nokkra vetur með frúarleikfimi sem Erna Lúðvíksdóttir stýrði. Og
seinna vorum við þó nokkra vetur með yogatíma í Þjórsárveri hjá Rósmarý
Þorleifsdóttur. Vegna framkvæmda við Þjórsárver og stækkun á eldhúsinu fyrstu
árin mín í félaginu var mikil vinna við alskonar fjáröflun og voru konur drjúgar að
baka kökur sem farið var svo með á kökubasar á Selfoss. Við uppskárum líka vel
og gátum keypt innréttinguna í Þjórsárveri alveg sjálfar smíðaða af Guðmundi
Sveinssyni á Selfossi. En þó við höfum unnið mikið þessi ár við veitingasölu og
fl. gátum við líka gert ýmisleg okkur til ánægju. Oft voru farnar 1-2 leikhúsferðir
á ári og sumarferðin okkar var alltaf farin. Yfirleitt höfum við farið í dagsferðir,
upp í Borgarfjörð, austur að Kirkjubæjarklaustri, inn í Þórsmörk og þrætt alla
hreppa í Árnes- og Rangárvallasýslu. Tvisvar höfum við farið í tveggja daga ferð
til Vestmannaeyja og eftir að Landeyjarhöfn kom höfum við farið einu sinni í
dagsferð þangað og á áttatíu ára afmæli félagsins fórum við í sumarhús í Svínadal
í Borgarfirði eins og fyrr hefur komið fram. Þrjár utanlandsferðir höfum farið.
2005 fórum við til Kräka í Póllandi og 2012 fórum við til Lissabon í Portúgal og
núna í október fórum við til Aberdeen í Skotlandi. Allar þessar ferðir eru
eftirminnilegar og skemmtilegar. Eftirminnilegust eru þó heimboðin sem og
skemmtiatriðin sem við höfum soðið saman í gegnum tíðina. Kristín í Ferjunesi
var að öllum ólöstuðum driffjöður í hugmyndasmíðinni og þá yfirleitt komin með
hugmynd og góða punkta. Skemmtinefndin kom svo saman og sett það á blað og
samdi einhvern ramma en yfirleitt var þetta einhverskonar spuni. Hér kemur listi
yfir þá leikþætti sem við settum á svið meðan Stínu naut við. Ekki man ég eftir
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þeim öllum og ekki verið með í öllu en mikið gátum við skemmt okkur vel og
hlegið þegar við vorum að semja þessa vitleysu.
„Áin“ Sögusvið kvennakrá. Flutt 1985
„Á líðandi stund“ 1986
„Hjónaerjur“ 1987
„Konur fara á fjall“ 1990 og sýnt svo aftur á heimboði 1993
„Týpískt sunnlenskt menningarheimili“.1991
„Heiti potturinn“ 1992 og aftur á heimboði 1993
„Sögusvið hefðbundið sveitaheimili“ 1997 flutt á 3 kvenfélaga kvöldvökunni
og vorum svo beðnar um að flytja það í 70 ára afmæli Margrétar
Björnsdóttur frá Neistastöðum í Þingborg.
„Utanlandsferð kvenfélagsins“ sýnt á þriggja félaga kvöldvökunni 2000 og
aftur á afmælishátíð KÍ í Sunnusalnum á Hótel Sögu
Síðan þetta var höfum við líka gert eitthvað af þessu og yngri konurnar teknar við
að semja og leika.
Reglulega erum við með „opið hús“ þá bíður ein konan heim til sín og hellir
uppá kaffi en við hinar sem mætum erum með eitthvað á borðið. og í desember
erum við með jóla- opið hús þá mætir hver kona með smá pakka til að deila á
milli sín.
En kvenfélögin voru stofnuð á sínum tíma til að styðja við fátækar fjölskyldur og
standa að ýmsum líknarmálum. Til þess að það sé hægt þarf að leggja á sig ýmsar
fjáraflanir og í því sambandi höfum við verið með veitingasölu í Þjórsárveri,
staðið fyrir basar og fl. Þá höfum við gefið út 2 matreiðslubækur. Við höfum
styrkt mörg málefni s.s. Sjúkrahús Suðurlands, hjúkrunarheimilin Ljósheima og
Fossheima, heimili í sveitinni sem hafa átt við veikindi eða við dauðsföll. Við
höfum styrkt myndarlega skólann okkar og leikskóla og svona mætti lengi telja.
Tímarnir eru mikið breyttir á þessum 100 árum og félagsþörfin á allt öðrum
grunni en áður. Nú þeysum við af stað á bílunum okkar og erum nokkrar mínútur
á milli staða og margar ungar mæður eru í vinnu utan heimils og eyða svo
drjúgum tíma í milliferðir með börnin sín í íþróttir og tónlist. Það er af sem áður
var þegar ferðir kvenna á kvenfélagsfund var þeirra tækifæri til að hitta aðrar
konur.
Margar konur sem flytja í sveitarfélagið hafa gengið í einhvert kvenfélaganna
sem eru þrjú í okkar sveitarfélagi, eitt í hverju hinna gömlu hreppa. Þær fá þannig
tækifæri að kynnast öðrum konum í nágrenni við sig. Þó kvenfélögin hafi breyst,
gegna þau enn mikilvægu hlutverki og vona ég að svo verði áfram.
Svo vona ég að þið eigið öll góð jól og áramót og að nýja árið verði okkur
farsælt. Ég þakka svo þeim sem hafa nennt að lesa pistlana okkar Kristínar.
Kveðja Elín Bj. Sveinsdóttir.
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Feðgar á ferð á DVD fyrir jólin + 16 þættir af Ísland í sumar
Feðgar á ferð eru skemmtilegir
þættir sem sýndir hafa verið á Stöð 2
þrjú síðustu sumur. Í þáttunum
heimsækja þeir feðgar, Magnús
Hlynur Hreiðarsson, fréttamaður á
Selfossi og Fannar Freyr Magnússon
jákvætt og skemmtilegt fólk sem er á
öllum aldri og hefur frá mörgum
skemmtilegu að segja. Jákvæðni og
lífsgleði er mottó þáttanna.
Á nýja disknum eru þættirnir tíu sem sýndir voru sumarið 2017, auk
sextán skemmtilegra innslaga frá Magnúsi Hlyni sem hann var líka
með á Stöð 2 sumarið 2017 en þeir þættir hétu „Ísland í sumar“.
Nú gefst öllum tækifæri á á að sjá þættina, ekki síst þeim sem eru ekki
áskrifendur á Stöð 2 og misstu því af Feðgum á ferð og Ísland í sumar.
Tveir diskar eru í coverinu, annar með þáttunum tíu og hinn með
innslögunum sextán.
Diskurinn er seldur í Bónus á Selfossi, Hveragerði og í Bónus
Smáratorgi, ásamt
Krónunni á Selfossi, í Nettó á Selfossi + Bókakaffinu á hjá Bjarna
Harðar á Selfossi. Það er líka hægt að panta diskinn og fá hann
sendan heim í gegnum heimasíðuna www.fedgaraferd.is
Flott tækifæris eða jólagjöf.

12

Heyrst hefur…
Að nokkrir sveinar verði á ferðinni um Flóahrepp á Þorláksmessu
og aðfangadag líkt og vant er. Þeir reikna með að leggja af stað kl
10:00 báða dagana.
Á Þorláksmessu fara þeir um Hraungerðishreppinn, byrja austast
og vinna sig í átt að Selfossi. Enda svo á Langholts-og Reykjahringnum.
Á aðfangadag ætla þeir að skipta liði og fara bæði í Villingaholtsog Gaulverjabæjarhrepp.
Mikilvægt er að allir sem vilja fá heimsók panti
hana hjá umboðsmanni þeirra, Gumma í Túni
með símhringingu eða sms í 774-0182 fyrir 20.
desember.
Skrifstofa Flóahrepps ætlar að taka við sendingum á opnunartíma í vikunni fyrir jól. Einnig
verður hægt að koma með sendingar fyrir
aðfangadag í Skötuveisluna í Þjórsárveri á
Þorláksmessu. Hafa skal pokann merktan
bæjarnafni. Það er mjög mikilvægt að allar
sendingar hafi borist á réttum tíma svo sveinarnir lendi ekki í
vandræðum á heimsóknardaginn!
Verðið er 1000kr á hverja heimsókn og skal greiðsla fylgja sendingunni. Vonandi munu sem flestir nýta sér þjónustu þessara hressu
og kátu karla.
Ef áhugi er fyrir því að fá rauðklædda gesti á jólaböll eða aðrar
samkomur í desember er um að gera að hafa samband við umboðsmann þeirra í fyrrnefnt símanúmer og kanna hvort hann geti ekki
útvegað nokkra gegn gjaldi.
Skemmtinefnd
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Kirkjustarf Selfossprestakalls í Flóahreppi á aðventu og um
jólahátíðina
Aðventusamvera verður í Villingaholtskirkju, sunnudaginn 3.
desember kl. 20.00. Ræðumaður kvöldsins verður Gunnlaug
Hartmannsdóttir skólastjóri Flóaskóla. Kirkjukórinn syngur undir
stjórn Inga Heiðmars Jónssonar, prestur er sr. Ninna Sif
Svavarsdóttir.
Aðventusamvera verður í Hraungerðiskirkju sunnudaginn 10.
desember kl. 13.30. Kirkjukórinn syngur undir stjórn Inga
Heiðmars Jónssonar. Prestur sr. Guðbjörg Arnardóttir.
Jóladagur, 25. desember Hátíðarguðsþjónusta í Hraungerðiskirkju
kl. 11:00 – Kirkjukórinn syngur, organisti Ingi Heiðmar Jónsson,
prestur er sr. Ninna Sif Svavarsdóttir.
Jóladagur, 25. desember Hátíðarguðsþjónusta í Laugardælakirkju
kl. 13:00 –Kirkjukórinn syngur, organisti Ingi Heiðmar Jónsson,
prestur sr. Ninna Sif Svavarsdóttir.
Annar jóladagur, 26. desember Hátíðarguðsþjónusta í
Villingaholtskirkju kl. 11:00 – Kirkjukórinn syngur, organisti er Ingi
Heiðmar Jónsson, prestur sr. Guðbjörg Arnardóttir.
Njótum góðra stunda saman á aðventu og um jólahátíðina í kirkjunum
okkar. Óskum ykkur gleðilegra jóla og heillaríks komandi árs.

Þjótandabolir
Ungmennafélagið Þjótandi hefur til sölu stuttermaboli merkta
félaginu sem eru tilvaldir í jólapakkann. Þeir kosta 2500 kr og fást
í stærðum 116-XXXL.
Ef áhugi er fyrir bolakaupum er best að hafa samband við
Guðmundu í síma 846-9775 eða gudmunda89@gmail.com
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Aðventukvöld
Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps
Að þessu sinni munum við sameina okkar árlegu
menningaferð og föndurkvöld í eitt aðventukvöld heima í
Félagslundi þann 10.desember klukkan 20:00
stundvíslega.
Við ætlum að snæða saman smárétti með rauðu og hvítu,
ylja okkur yfir kaffibolla með dásamlegum eftirrétt og
horfa á myndasýningu frá gömlum og nýjum tímum í
okkar starfi. Endilega mætið með ykkar gömlu
myndaalbúm eða koma með myndir á minnislykli.
Kostnaður verður 2500 þús. og biðjum við ykkur að
mæta með pening.
Nú hvetjum við allar okkar kvenfélags konur að mæta og
eiga saman reglulega notalegt
aðventukvöld.
Jólakveðja skemmtinefnd
Margrét, Stefanía og Ingibjörg
Óskum eftir skráningu til okkar á netföng/síma:
maggavelli@hotmail.com /846 9287
eða ingamark8@gmail.com / 848 8079

15

Jólaball í Þingborg
Jólatrésskemmtun á vegum Kvenfélags Hraungerðishrepps verður í
Þingborg fimmtudaginn 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.

Dagskrá mánaðarins
Stofnfundur Hrossaræktarfélags Flóahrepps
Jólasamvera Kvenfélag Villingah.hr
Aðventukvöld Kvenfélags Gaulverjabhr.
Aðventusamvera í Hraungerðiskirkju
Jólafundur Kvenfélags Hraungerðishr.
Skötuveisla í Þjórsárveri
Jólasveinar á ferð
Jólasveinar á ferð
Jólamessa í Gaulverjabæjarkirkju
Hátíðarguðsþjónusta í Hraungerðiskirkju
Hátíðarguðsþjónusta í Laugardælakirkju
Hátíðarguðsþjónusta í Villingaholtskirkju
Jólaball í Þingborg
Jólaball í Félagslundi
Þrettándagleði Umf. Þjótanda

7. desember
10. desember
10. desember
10. desember
14. desember
23. desember
23. desember
24. desember
25. desember
25. desember
25. desember
26. desember
28. desember
29. desember
6. janúar

Áveitan óskar lesendum sínum gleðilegra
jóla og farsældar á nýju ári, með þökk
fyrir góð samskipti á árinu sem er að
líða.
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