Áveitan
10. tbl. 12. árgangur. Október 2018

Eftir-Réttaballið
á laugardagskvöldið
Já það er komið að því, fyrri og seinni réttum lokið og
ekkert eftir nema Eftir-Réttaballið sem verður haldið í
Félagslundi laugardagskvöldið 6. október. Húsið opnar kl.
22 og ballinu líkur kl 02 eftir miðnætti.
Um tónlistina sér hinn góðkunni trúbador og
skemmtikraftur Bjössi úr Greifunum og mun hann spila
danstónlist af ýmsu tagi og við allra hæfi.
Aldurstakmark er 18 ár og miðverð er 3.000 kr. Innifalið er
heimferð með Siggaferðum (Flóahreppur-SelfossStokkseyri) fyrir þá sem vilja.
Tilvalið að komast út úr húsi og hitta nágranna og vini á
öllum aldri og taka smá snúning. Takið kvöldið snemma og
mætið á mínútunni tíu, því annars gætuð þið misst af
einhverju.
Flóamenn: skyldumæting
Umf. Þjótandi
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Áveitan í Flóahreppi
Útgefandi: Ungmennafélagið Þjótandi.
Ábyrgðarmenn:
Fanney Ólafsdóttir
Bryndís Eva Óskarsdóttir
Hallfríður Ósk Aðalsteinsd.
Ellen Bachman Lúðvíksd.

fanneyo@emax.is
801haholt@internet.is
halla@floahreppur.is
ellenbach@simnet.is

892-4155
846-7188
845-9719
616-1588

Frá sveitarstjóra
Kæru íbúar og aðrir lesendur
Jafndægur á hausti eru nú nýliðin og ástæða til þess að þakka fyrir gott haust.
Það varð sólríkara en sumarið og velþegnir sólardagar nýttir til útiveru og
haustverka í sveitinni góðu. Bændur luku við slátt og kartöflu- og
grænmetisuppskera óðum að koma í hús á bæjunum. Ferðaþjónustubændur
sýna stoltir umhverfið sem nýtur sín vel í haustlitum og sólskini og
norðurljósin æða um himininn um nætur.
Flóahreppur vinnur ötullega að undirbúningi á lagningu ljósleiðara og skoðuð
eru möguleg samlegðaráhrif af tengingum við nágrannasveitarfélög.
Tengimiðja kerfisins verður í Þingborg. Skrifað hefur verið undir samning
við lægstbjóðanda og gengið hefur verið frá pöntunum á öllu efni. Efnið mun
koma frá 5 aðilum og er væntanlegt í fyrstu vikunni í október. Ættu
framkvæmdir að geta hafist þá um leið. Verktakinn skipuleggur í samráði við
verkefnisstjóra forgangsröðun verkáfanganna.
Breytingar eru framundan á skrifstofu Flóahrepps en Kolbrún Skúladóttir
mun láta af stöfum nú á haustmánuðum og taka við sambærilegu starfi í
Þorlákshöfn. Starf hennar hefur verið auglýst og unnið er að ráðningu nýs
bókara og launafulltrúa. Einnig hefur verið auglýst eftir húsverði í hlutastarf í
Félagslundi. Gert er ráð fyrir að gengið verði frá ráðningu þar í byrjun
október. Brynjar Jón sem hefur sinnt húsvörslu í Félagslundi mun halda
áfram að starfa fyrir Flóahrepp í hlutastarfi við umsjón fasteigna.
Minnt er á hvatagreiðslur til íþrótta-lista- og tómstundaiðkunar.
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2018.
Eins og undanfarin ár veitir Flóahreppur hvatagreiðslur til íþrótta- lista- og
tómstundaiðkunar. Foreldrar/forráðamenn barna og ungmenna á aldrinum 6 2

18 ára sem eiga lögheimili í Flóahreppi geta sótt um hvatagreiðslur. Sjá nánar
á heimasíðu Flóahrepps. Styrkumsækjandi skal skila inn þar til gerðu
umsóknareyðublaði ásamt greiðslukvittun til skrifstofu Flóahrepps fyrir 1.
maí fyrir hverja vorönn og fyrir 1. nóvember fyrir hverja haustönn.
Skrifstofa Flóahrepps verður lokuð dagana 11 og 12. október n.k. vegna
fjármálráðstefnu sveitarfélaganna. Ráðstefnan er haldin fyrir
sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sveitarfélaga og dagskráin miðar við
undirbúning þeirrar vinnu sem er framundan hjá öllum sveitarfélögum við
stefnumótun og fjárhagsáætlanagerð fyrir næstu fjögur ár.
Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri Flóahrepps

Frá Kvenfélagi Hraungerðishrepps
Haustfundur Kvenfélags Hraungerðishrepps verður haldinn í
Þingborg mánudagskvöldið 8. október kl. 20:30.
Dagskrá fundar:
Fundarsetning og lesin fundargerð síðasta fundar.
Sagt frá starfinu frá síðasta fundi og það sem framundan er.
Inntaka nýrra félaga.
Önnur mál.
Vonum til þess að sjá ykkur sem flestar og eigum góða
kvöldstund saman. Bjóðum nýja félaga sérstaklega velkomna.
Kaffihópur: Gunnur S. Gunnarsdóttir, Halla Kjartansdóttir og
Svanhvít Hermannsdóttir.
Með bestu kveðju, stjórnin

Miðvikudagskvöldið 24. október ætlar 10. bekkur að halda
BINGÓ í Þjórsárveri til fjáröflunar fyrir útskriftarferðalag í
vor. Bingóið hefst kl 20. Margir veglegir vinningar og sjoppan
opin.
10. bekkur Flóaskóla
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Flóaskóli – fréttir af skólastarfi
Fastir liðir í skólahaldi Flóaskóla ár hvert er að Jón Pétur danskennari kemur
til okkar og kennir og þjálfar nemendur í grunnsporum danslistarinnar. Allir
nemendur skólans sóttu fimm kennslustundir og lauk dansinum svo með
lokasýningu 19. september þar sem foreldrum var boðið að koma og horfa á.
Allir árgangar sýndu tvo dansa og í lokin komu allir nemendur skólans saman
út á gólfið í dansfjöri sem Jón Pétur stjórnaði af mikilli list.
Mikil umræða er jafnan um mikilvægi læsis í samfélaginu og öllum ljóst mikilvægi þess þáttar fyrir áframhaldandi nám og þátttöku á vinnumarkaði
framtíðarinnar. Í septembermánuði höfum við lagt aukna áherslu á þann þátt
með svokölluðum lestrarspretti. Nemendur eiga lestrarstund í upphafi skólans
auk þess sem þeir eru hvattir til að sinna heimalestri vel. Stefnan var sett á að
lesa að minnsta kosti 5 daga vikunnar. Þar sem skólinn er farin að stíga skref
í að vera skóli á grænni grein var ákveðið að eldri nemendur ynnu rafrænt
veggspjald um bók sem þeir lásu og yngri nemendur vinna lítil veggspjöld á
pappír þar áherslan er á að nýta vel þann efnivið sem þau hafa.
Nemendur í 4. og 7. bekk þreyttu samræmd próf í íslensku og stærðfræði. Að
prófum loknum er lögð áhersla á að gera vel við nemendur og er öllum boðið
upp á kakó og eitthvað gott í gogginn. Fyrirlögn prófanna gekk mjög vel og
skipti þar miklu að nýlega er búið að endurnýja tölvubúnað skólans en
keyptar voru 20 nýjar fartölvur fyrir nemendur nú á haustdögum.
List- og verkgreinar, myndmennt, heimilisfræði, textíl og smíði, í 7. - 10.
bekk eru kenndar í lotum og hófst ný lota 25.september. Áhersla er lögð á að
vinna með nærumhverfið eins og kostur er og fara nemendur í heimilisfræði
og myndmennt saman í heimsókn í Rjómabúið á Baugstöðum og verkefni
unnin í framhaldi af því.
Eins og áður hefur komið fram tekur skólinn þátt í verkefninu Skólar á grænni grein. Fyrsta skrefið í verkefninu er að skipa umhverfisnefnd með
fulltrúum nemenda, starfsmanna og foreldra og hefur sú nefnd þegar hafið
störf. Mikill áhugi er meðal nemenda á þessu verkefni og eru þau dugleg við
að koma með ábendingar um það sem betur má fara í umhverfismálum.
Næsta skref í verkefninu er nokkurs konar umhverfismat á ýmsum þáttum í
rekstri skólans.
Námskynning fór fram 25. september og aðalfundur foreldrafélagsins í framhaldi af því. Kynnt var starfsemi skólans, námsefni, nýjar skólareglur og ný
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foreldrahandbók. Handbókin hefur að geyma hagnýtar upplýsingar fyrir
foreldra/forráðamenn um allt það sem tengist því að vera með barn í
grunnskóla. Foreldrahandbók og skólareglur verða sendar foreldrum í pósti
þar sem við vinnum að umhverfismálum og spörum prentun eins og kostur er.
Bestu kveðjur,
Starfsfólk Flóaskóla

Hópferð á landbúnaðarsýningu í Reykjavík
Laugardaginn 13. október munu búnaðarfélög Villingaholtshrepps og
Gaulverjabæjarhrepps standa sameiginlega fyrir hópferð á sýninguna
Íslenskur Landbúnaður 2018 sem haldin er í Laugardalshöll.
Lagt verður af stað með rútu frá Þjórsárveri kl 10:30 og Félagslundi
10:40. Áætluð heimkoma er um kl 17:30. Búnaðarfélögin greiða
fargjald fyrir sína félagsmenn en aðrir greiða fyrir sig sjálfir.
Skráningar í ferðina berist í síðasta lagi miðvikudaginn 10. október til
Reynis á Hurðarbaki í síma 898-0929 eða Stefáns í Gerðum í síma 867
-6907.
Stjórnirnar

Langar þig að styrkja gott málefni?
Kvenfélögin í Flóanum halda basar þann 3. nóvember kl. 13.00 til
17.00. Að þessu sinni söfnum við til áhaldakaupa í sjúkrabifreiðar
HSU.
Við tökum við allavega handverki frá öllum þeim sem vilja leggja
málefninu lið með þeim hætti. Munum má skila í Þingborg, 31. október
frá kl. 16.00 til 20.00 eða til formanna kvenfélaganna, þeirra
Ingibjargar á Langsstöðum, Sólveigar á Skúfslæk og Guðrúnar í
Hólshúsum. Einnig má skila til Guðrúnar á skrifstofu Flóahrepps, fyrir
hádegi alla daga. Með góðum kveðjum og bestu þökkum,
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps, Kvenfélag Hraungerðishrepps og
Kvenfélag Villingaholtshrepps.
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Uppskriftarhornið
Ég vil byrja á því að þakka þér kærlega fyrir áskorunina Örvar, ég hlakka til
að eiga kvöldstund með þér, sérstaklega ef þú kemur með hveitimarengsinn.
Því miður þá eyði ég mjög litlum tíma í eldhúsinu og þeir fáu réttir sem ég
brasa eru oftar en ekki mjög einfaldir. Þessi réttur er einmitt mjög einfaldur,
hann er ekki allra, en mér finnst hann góður. Þennan rétt var ég vanur að fá
hjá ömmu minni í Danmörku, en þar eyddi ég mörgum sumrum sem barn.
Karrykål
500 gr. svínahakk
½ hvítkálshaus
2 dl river hrísgrjón
1-2 tsk karrý eftir smekk
1 dl rúsínur (má sleppa)
salt og pipar
Aðferð:
Hakkið er brúnað á pönnu og kryddað með karrý. Kálið er skorið niður í litla
strimla og bætt út í hakkið ásamt hrísgrjónunum. Hellið síðan ½ líter af vatni
yfir. Kryddið með salt og pipar eftir smekk og látið svo malla í 30-45 mín, en
þetta á að vera pínu blautt. Áður en rétturinn er borinn fram er gott að setja
ca. 1 dl af rúsinum yfir, en því má sleppa.
Að dönskum sið er þetta svo borið fram með rúgbrauði, rauðrófum og
köldum Carlsberg.
Ég ætla að skora á Jón í Lyngholti, að deila með okkur sínum uppáhaldsrétt,
en hann er listakokkur svo ég veit með vissu að hann lumar á mörgum girnilegum uppskriftum. ;)
Takk fyrir mig og njótið vel,
Jakob Nielsen
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Ný verslun á Selfossi
Þann 1. september síðastliðinn opnaði ný verslun að Austurvegi 21 (í Gamla
bankahúsinu) á Selfossi með heitinu VAX. Eigandi hennar er Sandra
Grétarsdóttir.
Sandra flutti á Selfoss fyrir þremur árum, keyrði á milli í vinnu á
höfuðborgarsvæðinu í tvö ár en langaði að skapa sér, og jafnvel öðrum líka,
vinnu á heimaslóðum. Hún hafði farið á námskeið í ilmkertagerð í London og
einnig kertagerð í Suður-Frakklandi og hugmyndin af fyrirtækinu varð til upp
úr því.
Eins og nafnið gefur til kynna þá á vax að vera stór þáttur í fyrirtækinu, en
Sandra ætlar að bjóða upp á ilmkerti sem hún gerir sjálf á staðnum og halda
námskeið í ilmkertagerð. Einnig verður boðið upp á híbýlailma.
Það er í raun grunnurinn að fyrirtækinu, en um það leyti sem hún fékk afhent
húsnæði fyrir verslunina og málningarvinna fór af stað kom í ljós að hún varð
að skipta um framleiðanda að hráefninu í kertin. Hún tók þá ákvörðun að
halda áfram og opna verslunina, finna sér nýjan framleiðanda og koma
kertagerðinni af stað eins fljótt og hægt væri.
Ýmsar vörur eru í versluninni og lögð áhersla á gæði og umhverfisvænt og
gott hráefni. Fatnaður, klútar, sokkar og fleira frá Farmers market, skinn,
húfur og hanskar frá Feldi, servíettur, kort og fleira frá Reykjavík letterpress,
auk vöru til heimilins frá House Doctor og fleiri dönskum merkjum, svo
eitthvað sé nefnt.
Íslenskir listamenn og hönnuðir eru með vörur sínar, Erna Jónsdóttir
leirlistakona er m.a. með postulínsegg og eggjaskálar, Kristján Egilsson frá
Vestmannaeyjum með gifsegg og einnig er hægt að fá lunda sem Kristján
stoppar upp.
Hönnuðurinn Guðný Björk Pálmadóttir hannar vörur úr umhverfisvænu
hráefni undir nafninu Fabia design, stjörnumerkjaplatta, plöntustand og fleira
býður hún upp á.
Sandra sjálf hefur alltaf haft gaman af hönnun og að búa til fallega hluti.
Eggformið hefur alltaf heillað hana og hefur hún lengi verið að blása úr
eggjum og búa til allskyns skrautegg úr þeim.
Sjón er sögu ríkari og um að gera að koma í heimsókn í VAX.
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Flóamótið-úrslit
Um 50 keppendur tóku þátt á Flóamótinu í blíðskaparveðri á íþróttavellinum
við Þjórsárver miðvikudaginn 5. september síðastliðinn. Að móti loknu fengu allir keppendur viðurkenningu fyrir þátttökuna og grillaðar pulsur.
Foreldrum og öðrum sjálfboðaliðum þökkum við sérstaklega fyrir hjálpina á
mótinu en framkvæmd þess gekk mjög vel þar sem fjölmargir voru tilbúnir
til að leggja hönd á plóg. Hér að neðan eru úrslit mótsins.
60m hlaup 1.-3. bekkur
1.
Bjarki Rafn Reynisson
2.
Garðar Þór Jónsson
3.
Kristófer Máni Andrason
4.
Kári Einarsson
5.
Guðni Bóas Davíðsson
6.
Sigríður S. Magnúsdóttir
7.
Axel Örn Aitken Sævarsson
8.
Rán Ægisdóttir
9.
Egill Ingi Nielsen Jakobsson
10.
Lilja María Axelsdóttir
11.
Már Óskar Bjarnason
12.
Gísli Svavar Sigurðsson
13.
Óskar Hansson
14.
Jón Oliver Rúnarsson
15.
Elfa Rún Heimisdóttir
16.
Ronja Sif Magnúsdóttir
17.
Albert Hellsten Högnason
18.
Baldur Ragnar Ragnarsson
19.
Hrafnkell Hilmar Sigmarsson
20.
Kristján Reynisson
21.
Benedikt Örn Kristmundsson
22.
Hróar Indriði Dagbjartsson

´10
´10
´10
´10
´10
´10
´11
´10
´11
´12
´10
´11
´12
´10
´10
´11
´10
´12
´10
´12
´12
´11

10,8sek
11,5sek
11,6sek
11,6sek
11,9sek
12,4sek
12,6sek
12,6sek
12,7sek
12,8sek
13,2sek
13,2sek
13,3sek
13,4sek
13,4sek
13,7sek
14,2sek
14,3sek
14,9sek
15,3sek
16,8sek
17,3sek

Langstökk 1.-3. bekkur
1.
Bjarki Rafn Reynisson
2.
Kristófer Máni Andrason
3.
Kári Einarsson
4.
Garðar Þór Jónsson
5.
Guðni Bóas Davíðsson
6.
Rán Ægisdóttir

´10
´10
´10
´10
´10
´10

3,03m
2,80m
2,80m
2,69m
2,38m
2,38m
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Egill Ingi Nielsen Jakobsson
Ronja Sif Magnúsdóttir
Már Óskar Bjarnason
Gísli Svavar Sigurðsson
Sigríður Sv. Magnúsdóttir
Elfa Rún Heimisdóttir
Jón Oliver Rúnarsson
Axel Örn Aitken Sævarsson
Kristján Reynisson
Baldur Ragnar Ragnarsson
Lilja María Axelsdóttir

´11
´11
´10
´11
´10
´10
´10
´11
´12
´12
´12

2,33m
2,27m
2,25m
2,20m
2,08m
1,85m
2,02m
1,80m
1,74m
1,70m
1,70m

Skutlukast 1.-3. bekkur
1.
Bjarki Rafn Reynisson
2.
Guðni Bóas Davíðsson
3.
Kári Einarsson
4.
Kristófer Máni Andrason
5.
Garðar Þór Jónsson
6.
Már Óskar Bjarnason
7.
Egill Ingi Nielsen Jakobsson
8.
Albert Hellsten Högnason
9.
Ronja Sif Magnúsdóttir
10.
Gísli Svavar Sigurðsson
11.
Jón Oliver Rúnarsson
12.
Axel Örn Aitken Sævarsson
13.
Lilja María Axelsdóttir
14.
Kristján Reynisson
15.
Elfa Rún Heimisdóttir
16.
Baldur Ragnar Ragnarsson

´10
´10
´10
´10
´10
´10
´11
´10
´11
´12
´10
´11
´12
´12
´10
´12

18,20m
12,80m
12,70m
11,40m
10,85m
10,00m
10,00m
9,76m
8,10m
7,90m
7,90m
7,70m
6,00m
5,85m
4,90m
3,90m

400m hlaup 1.-3. bekkur
1.
Kristófer Máni Andrason
2.
Kári Einarsson
3.
Bjarki Rafn Reynisson
4.
Axel Örn Aitken Sævarsson
5.
Garðar Þór Jónsson
6.
Guðni Bóas Davíðsson
7.
Egill Ingi Nielsen Jakobsson

´10
´10
´10
´11
´10
´10
´11

1:25,00mín
1:30,00mín
1:36,00mín
1:37,00mín
1:39,00mín
1:41,00mín
1:45,00mín
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gísli Svavar Sigurðsson
Jón Oliver Rúnarsson
Kristján Reynisson
Elfa Rún Heimisdóttir
Hrafnkell Hilmar Sigmarsson
Rán Ægisdóttir
Ronja Sif Magnúsdóttir
Lilja María Axelsdóttir

´11
´10
´12
´10
´10
´10
´11
´12

1:50,00mín
1,56,00mín
1:57,00mín
2,03,00mín
2:04,00mín
2:05,00mín
2:05,00mín
2:06,00mín

60m hlaup 4.-6. bekkur
1.
Helgi Reynisson
2.
Svandís Aitken Sævarsdóttir
3.
Kári Þór Steindórsson
4.
David Örn Aitken Sævarsson
5.
Benóný Ágústsson
6.
Magnús Ögri Steindórsson
7.
Jórunn Fríða Bjarnadóttir
8.
Hugrún Svala Guðjónsdóttir
9.
Ásdís Eva Magnúsdóttir
10.
Óskar Freyr Sigurðsson
11.
Ásrún Júlía hansdóttir
12.
Eyþór Bergmann Ingvarsson
13.
Björgvin Guðni Sigurðsson
14.
Þórarinn Óskar Ingvarsson

´08
´07
´07
´08
´08
´09
´08
´09
´07
´07
´08
´09
´09
´09

10,7sek
10,9sek
11,1sek
11,5sek
11,6sek
12,1sek
12,3sek
12,3sek
12,4sek
12,7sek
13,5sek
13,7sek
13,8sek
14,7sek

Langstökk 4.-6. bekkur
1.
Helgi Reynisson
2.
Kári Þór Steindórsson
3.
Benóný Ágústsson
4.
David Örn Aitken Sævarsson
5.
Svandís Aitken Sævarsdóttir
6.
Magnús Ögri Steindórsson
7.
Óskar Freyr Sigurðsson
8.
Ásrún Júlía Hansdóttir
9.
Eyþór Bergmann Ingvarsson
10.
Hjörleifur Máni Rúnarsson
11.
Björgvin Guðni Sigurðsson
12.
Ásdís Eva Magnúsdóttir
13.
Þórarinn Óskar Ingvarsson

´08
´07
´08
´08
´07
´09
´07
´08
´09
´08
´09
´07
´09

3,38m
2,98m
2,89m
2,61m
2,60m
2,48m
2,48m
2,45m
2,33m
2,18m
2,13m
2,04m
1,99m
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14.
15.

Hugrún Svala Guðjónsdóttir
Jórunn Fríða Bjarnadóttir

´09
´08

1,93m
1,71m

Kúluvarp 4.-6. bekkur (2kg)
1.
Óskar Freyr Sigurðsson
2.
Kári Þór Steindórsson
3.
Svandís Aitken Sævarsdóttir
4.
Helgi Reynisson
5.
Ásdís Eva Magnúsdóttir
6.
Hugrún Svala Guðjónsdóttir
7.
Benóný Ágústsson
8.
David Örn Aitken Sævarsson
9.
Björgvin Guðni Sigurðsson
10.
Eyþór Bergmann Ingvarsson
11.
Hjörleifur Máni Rúnarsson
12.
Ásrún Júlía Hansdóttir
13.
Þórarinn Óskar Ingvarsson

´07
´07
´07
´08
´07
´09
´08
´08
´09
´09
´08
´08
´09

7,04m
6,80m
6,62m
6,37m
5,42m
5,12m
4,99m
4,54m
4,54m
4,45m
4,42m
4,18m
3,15m

400m hlaup 4.-6. bekkur
1.
Svandís Aitken Sævarsdóttir
2.
Helgi Reynisson
3.
David Örn Aitken Sævarsson
4.
Benóný Ágústsson
5.
Magnús Ögri Steindórsson
6.
Ásrún Júlía Hansdóttir
7.
Óskar Freyr Sigurðsson
8.
Hugrún Svala Guðjónsdóttir
9.
Þórarinn Óskar Ingvarsson

´07
´08
´08
´08
´09
´08
´07
´09
´09

1:22,00mín
1:26,00mín
1:37,00mín
1:41,00mín
1:46,00mín
1:54,00mín
1:55,00mín
1:56,00mín
2:14,00mín

100m 7.-10. bekkur
1.
Unnsteinn Reynisson
2.
Elías Örn Jónsson
3.
Viðar Hrafn Victorsson
4.
Daði Kolviður Einarsson
5.
Sigurjón Reynisson
6.
Símon Martinsson
7.
Guðrún Ásta Ægisdóttir
8.
Auðunn Ingi Davíðsson
9.
Oddur Olav Davíðsson

´03
´03
´06
´05
´05
´03
´05
´06
´06

13,24sek
14,24sek
14,86sek
15,28sek
15,48sek
15,87sek
16,09sek
16,67sek
16,77sek
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10.
11.
12.
13.

Soffía Náttsól Andradóttir
Þórunn Sturludóttir Schacht
Guðmunda Bríet Steindórsd.
Freyja Kristín Guðjónsdóttir

´06
´06
´04
´04

17,26sek
17,68sek
17,84sek
19,26sek

Langstökk 7-10. bekkur
1.
Elías Örn Jónsson
2.
Sigurjón Reynisson
3.
Daði Kolviður Einarsson
4.
Símon Martinsson
5.
Guðrún Ásta Ægisdóttir
6.
Oddur Olav Davíðsson
7.
Viðar Hrafn Victorsson
8.
Auðunn Ingi Davíðsson
9.
Soffía Náttsól Andradóttir
10.
Ágúst Þorsteinsson
11.
Elísabet Ingvarsdóttir
12.
Freyja Kristín Guðjónsdóttir

´03
´05
´05
´03
´05
´06
´06
´06
´06
´04
´05
´04

4,34m
3,95m
3,69m
3,56m
3,38m
3,38m
3,37m
3,32m
3,29m
2,72m
2,44m
2,18m

Kúluvarp 7.-10. bekkur (2kg)
1.
Guðrún Ásta Ægisdóttir
2.
Þórunn Sturludóttir Schacht
3.
Soffía Náttsól Andradóttir
4.
Ólöf Vala Heimisdóttir

´05
´06
´06
´06

7,24m
7,18m
6,78m
5,52m

Kúluvarp 7.-10. bekkur (3kg)
1.
Unnsteinn Reynisson
2.
Einar Árni Ólafsson
3.
Elías Örn Jónsson
4.
Símon Martinsson
5.
Ágúst Þorstensson
6.
Benjamín M. Magnússon
7.
Sigurjón Reynisson
8.
Daði Kolviður Einarsson
9.
Freyja Kristín Guðjónsdóttir
10.
Oddur Olav Davíðsson
11.
Ævar Örn Einarsson
12.
Auðunn Ingi Davíðsson

´03
´03
´03
´03
´04
´06
´05
´05
´04
´06
´03
´06

11,12m
10,57m
9,26m
8,42m
7,96m
7,65m
7,19m
6,75m
6,28m
4,88m
4,48m
4,44m
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400m hlaup 7.-10. bekkur
1.
Unnsteinn Reynisson
2.
Sigurjón Reynisson
3.
Soffía Náttsól Andradóttir
4.
Daði Kolviður Einarsson
5.
Auðunn Ingi Davíðsson
6.
Viðar Hrafn Victorsson
7.
Guðrún Ásta Ægisdóttir
8.
Ágúst Þorsteinsson
9.
Freyja Kristín Guðjónsdóttir
10.
Einar Árni Ólafsson

´03
´05
´06
´05
´06
´06
´05
´04
´04
´03

0:59,00mín
1:07,00mín
1:07,00mín
1:09,00mín
1:13,00min
1:16,00mín
1:18,00mín
1:33,00mín
1:35,00mín
1:46,00mín

Frá Kvenfélagi Gaulverjabæjarhrepps
Haustfundur Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps verður haldinn
fimmtudagskvöldið 18. október n.k.
Efni fundar verður starfið framundan, basarinn og fleira
skemmtilegt.
Mætum nú vel og höfum gaman,
Stjórnin.

Frá Villingaholtskirkju og kirkjugarði
Kæru sveitungar, ég mun verða erlendis í leyfi frá 1.-14. október næst
komandi.
Þórunn Kristjánsdóttir á Vatnsenda mun leysa mig af sem kirkjuvörður
og umsjónarmaður kirkjugarðsins. Síminn hjá henni er 862 1542 og
486 3342.
Sólveig Þórðardóttir
formaður sóknarnefndar Villingaholtssóknar
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Pistillinn
Geir Gíslason heiti ég. Ég er búsettur á Stóru-Reykjum og starfa þar sem
sauðfjárbóndi og smiður. Nú þegar ég sest niður og ætla að fara að skrifa
eitthvað sniðugt, dettur manni náttúrlega ekkert í hug.
En haustið er alltaf skemmtilegur tími hjá sauðfjárbændum og nóg að snúast
við smalamennskur, fjárrag og dóma. Þar sem ég eyddi deginum við
smalamennskur ætla ég aðeins að segja ykkur frá því hvernig því er háttað
hér á Stóru-Reykjum. Allt mitt fé gengur hér í heimahögum og er því frekar
auðvelt að smala. Yfirleitt er farið gangandi eða á fjórhjóli þar sem fært er
fyrir það og með einn hund. Landið sem féð gengur á er nokkuð breytilegt og
skiptist í mýrar, valllendi og heiðagróður. Ef allt gengur vel erum við u.þ.b.
3-4 tíma að smala fénu heim í hús.
En í dag var ég að smala land Lauga og var þetta í þriðja skipti sem ég fer að
smala þar í haust. Þar er gróðurinn svo mikill að nær ómögulegt er að hrein
smala það land í fyrstu smölun. Gróðurinn er svo mikill að yfirleitt sést ekki
milli manna þó svo að þetta sé marflatt. Sinan nær manni í axlir og
víðibrúskarnir eru allt upp í 5 metra háir og ansi þéttir víða. Lang mest er af
gul og grávíði, en þó eru stöku birki og barr tré þarna. Svo er fjalldrapinn
aðeins farin að sjást. Þarna gengum við um í dag klappandi og hóóóandi í
von um að rekast á eitthvert fé, hringjandi á milli til að staðsetja okkur og
spyrja hvort eitthvað hafi sést. Þegar líða fór á vorum við orðin vör við að
eitthvað fé var á undan okkur en komum hvergi auga á neitt enda gróðurinn
svo mikill. Aldís hringir svo í mig þá hafði hún séð tvær ær og ætlaði að
reyna að fylgja þeim í gegnum hliðið, því mjög auðvelt er að týna rollunum
aftur ef maður missir sjónar af þeim. Í þeim töluðum orðum verðum við vör
við fé fyrir aftan okkur og förum við að vaða gróðurinn til að komast í veg
fyrir þær. Það hafðist fyrir rest en ekki höfðum við hugmynd um hvað við
værum búin að finna margt, því Grani tók við og rak það áfram og í gegnum
hliðið. Við löbbuðum áfram fjárlaus fram að hliði og sáum þá loks að um 30
rollur og lömb voru kominn inn á tún og hundurinn heldur ánægður með sig.
Það gladdi mig mest að loksins hafði ég fundið veturgömlu hrútana en þeir
hafa ekki sést frá því að þeir fóru út í vor. Sem betur fer er nú ekki allur
úthaginn svona, en heldur auðveldara er að smala annars staðar á jörðinni og
þægilegra að komast um.
Ég þakka Halla fyrir áskorunina og vil skora næst á Söndru Dögg í
Langholti.
Geir Gíslason
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Kótelettukvöldið í Þingborg!
Hið árlega Kótelettukvöld verður haldið í Þingborg
laugardagskvöldið 27. október n.k. fyrsta vetrardag.
Uppskeruhátíð Flóamanna og styrktarhátíð Flóamannabókar.
Samkoman hefst klukkan 20.30 húsið opnar kl. 20.00. Kótelettur
í raspi ásamt tilheyrandi meðlæti og ostaterta frá MS í eftirrétt
(gos, rauðvín og bjór selt af bar).

Veislustjórar: Bjarni Stefánsson og Guðni Ágústsson.

Skemmtiatriði: Farfuglarnir. Þær systur Unnur Birna og
Dagný Halla Bassadætur frá Glóru ásamt leikkonunni
Ágústu Evu Erlendsdóttur sjá um dinnermúsik og syngja
og leika á hljóðfæri lög sem þær hafa útsett fyrir þrjár
raddir.
Fram fer árleg Útsvarskeppni milli gömlu hreppanna

Hraungerðis-Villingaholts- og Gaulverjabæjarhreppa.
Sigurliðið hlýtur gáfumannabikarinn: „Flóafíflið 2018.“
Happdrætti. Góðir vinningar samkvæmt venju og margar

fleiri uppákomur.
Miðapantanir og borð: Guðrún Tryggvadóttir í síma 894-4448
netf:grenigrund(hjá)islandia.is
Sigmundur Stefánsson í síma 898-6476 netf:sigmundurstef(hjá)
gmail.com
Húsið tekur 200 manns í sæti, gott að panta tímanlega, fullt hús
í fyrra.
Miðaverð er 6.000 kr. Tekið verður á móti greiðslu eða reiðufé
og/eða af kortum við inngang.
Allur ágóði rennur til Flóamannabókar sem Jón M Ívarsson er
að skrifa.
Allir Flóamenn, frændur og vinir fólksins í Flóanum
velkomnir.
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Basar í Þingborg 3. nóvember
Kvenfélögin í Flóahreppi standa sameiginlega að basar, sem haldinn
verður í Félagsheimilinu Þingborg, laugardaginn 3. nóvember 2018
frá kl. 13.00-17.00.
Öll innkoma rennur til áhaldakaupa í sjúkrabifreiðar
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, en HSU gerir út tíu sjúkrabíla, þar af
fjóra hér í Árnessýslu. Við ætlum að kaupa „barkaspegla“, í þrjá
vonandi fjóra sjúkrabíla, en það er tæki sem notað er til að hjálpa til
með öndun hjá börnum og fullorðnum. Þetta nýja tæki er
árangursríkara og öruggara í notkun en þau tæki sem til eru.
Fjölbreytt vandað handverk verður til sölu, ásamt kökubasar og seldar
verða vöfflur og kaffi. Tekið verður við greiðslukortum.
Við hlökkum til að sjá ykkur öll.
Kvenfélög Gaulverjabæjarhrepps,
Hraungerðishrepps og Villingaholtshrepps.
Dagskrá mánaðarins
Æfingar í Þingborg
Eftir-Réttaballið í Félagslundi
Messa í Hraungerðiskirkju
Haustfundur Kvenfélags Hraungerðishr.
Glímuæfing
Æfingar í Þingborg
Ferð á landbúnaðarsýninguna í Rvk
Glímuæfing
Æfingar í Þingborg
Haustfundur Kvenfélags Gaulverjab.hr
Glímuæfing
Bingó í Þjórsárveri
Æfingar í Þingborg
Kótelettukvöldið í Þingborg
Glímuæfing
Basar kvenfélaganna í Þingborg
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3. október
6. október
7. október
8. október
9. október
10. október
13. október
16. október
17. október
18. október
23. október
24. október
24. október
27. október
30. október
3. nóvember

