Áveitan
11. tbl. 13. árgangur. Nóvember 2019

Glímuæfingar
Glímuæfingar eru komnar af stað hjá Umf. Þjótanda og eru
æfingatímar sem hér segir:
1. til 4. bekkur Mánudagskvöld kl.19:30 til 20:30 í Félagslundi.
5. til 10. bekkur Þriðjudagskvöld frá 19:30 til 21:00 í Félagslundi.
Þjálfari er sem fyrr Stefán Geirsson og honum til aðstoðar er
Sigurður Emilsson.
Allir krakkar velkomnir, nánari upplýsingar gefur Stefán í síma
867-6907.

Stórtónleikar í Félagslundi 15. nóvember
Hljómsveitin GÓSS leikur á árlegri Tónahátíð í Flóahreppi
föstudagskvöldið 15. nóvember n.k. Það er Menningarnefnd
Flóahrepps sem skipuleggur tónleikana sem verða í Félagslundi að
þessu sinni, í tilefni af 70 ára afmæli hússins.
Hljómsveitina GÓSS skipa þau Sigríður Thorlacius, Sigurður
Guðmundsson og Guðmundur Óskar Guðmundsson. Tónleikarnir eru
nánar auglýstir inni í blaðinu, og fólk er svo sannarlega hvatt til að
fjölmenna á viðburðinn.
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Áveitan í Flóahreppi
Útgefandi: Ungmennafélagið Þjótandi.
Ábyrgðarmenn:
Fanney Ólafsdóttir
Bryndís Eva Óskarsdóttir
Hallfríður Ósk Aðalsteinsd.
Ellen Bachman Lúðvíksd.

fanneyo80@gmail.com
bryndisdalbae@gmail.com
halla@floahreppur.is
ellenbach@simnet.is

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

Frá sóknarnefnd Hraungerðiskirkju:
Messað verður í Hraungerðiskirkju þ. 10. nóv. nk. kl. 13.30. Að
guðsþjónustu lokinni verður efnt til kaffisamsætis í félagsheimilinu
Þingborg í tilefni þess að Guðmundur og Guðrún í Hraungerði og Ingi
Heiðmar Jónsson láta af þjónustu við kirkjuna.
Um svokallað ,,Pálínuboð” verður að ræða. Þegar haldið
er ,,Pálínuboð” koma kirkjugestir með ,,bakkelsi” með sér og láta á
sameiginlegt veisluborð.
Hlökkum til að sjá ykkur sem allra flest.
Sóknarnefnd Hraungerðiskirkju.

Aðalfundur Hraungerðissóknar var haldinn þ. 21. október sl. Þar sem
sitjandi nefndarmenn gáfu ekki kost á sér var kosin ný sóknarnefnd, en
hana skipa:
Svanhvít Hermannsdóttir formaður
Einar Magnússon ritari
Hafsteina H. Sigurbjörnsdóttir gjaldkeri.
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Frá sveitarstjóra
Það er alltaf gott að rifja upp mikilvæg atriði þegar kemur að þjónustunni hjá
okkur og núna langar mig að minna ykkur á að við endurnýtum allt efni sem
kemur úr rotþróm sveitarfélagsins. Seyran svokallaða er sett í kalkara og eftir
það er hægt að nýta hana til landgræðslu. Starfið við söfnun seyrunnar gengur
í flestum tilfellum vel. Ennþá eru þó nokkrar rotþrær sem valda erfiðleikum
vegna þess að í salernin eru settir hlutir sem mega ekki fara þangað og stífla
bæði síur í hreinsunarbílnum og flækjast í kalkaranum. Ekki þarf neitt að
orðlengja það hvað það veldur starfsmönnum okkar miklum erfiðleikum og
óþægindum og lengir þann tíma losun og kölkun tekur og um leið allan
kostnað.
Meðfylgjandi upplýsingaskilti hafa ferðaþjónustubændur á Lambastöðum
komið fyrir á öllum salernum hjá sér. Þau sendu Flóahreppi það og bjóða
öðrum ferðaþjónustuaðilum sem vilja að nýta.
Sveitarstjóri Flóahrepps.
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Í tilefni af stórtónleikum GÓSS í
Félagslundi þann 15. nóvember nk.
langar samstarfsnefnd kvenfélaganna
þriggja í Flóahrepp að bjóða öllum sínum
kvenfélagskonum, mökum þeirra auk
hugsanlegum framtíðar kvenfélagskonum,
sem ætla á tónleikana, til samhristings
fyrir tónleikana í hliðarsal Félagslundar.
Mæting fyrir kvenfélagskonur & co er
kl.19:30 en húsið opnar svo fyrir
almenning kl.20:00.
Við minnum jafnframt á að miðasala tónleikanna fer fram hjá:
Sigrúnu Hrefnu í síma: 862-1574
Rúnari í síma: 891-1535
Höllu í síma: 862-6445
Hlökkum til að sjá ykkur.

Samstarfsnefnd kvenfélaganna í
Flóahreppi

Þorrablót í Þingborg verður haldið 1. febrúar 2020
Farið að leggja í súr og pússa dansskónna. Verið er að vinna að
ráðningu hljómsveitar sem mun spila fyrir dansi.
Ýmsar nýjungar verða prófaðar á komandi blóti sem við vonum að fólk
taki vel í. Þessar nýjungar verða kynntar áður en langt um líður.
Þorrablótsdeild Þjótanda
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Frá formanni Umf. Þjótanda
Nú er órða starfsári Umf. Þjótanda senn að ljúka en félagið var stofnað í nóvember 2015. Ég hef verið formaður félagsins frá stofnun
þess og var áður formaður Umf. Vöku frá árinu 2011. Nú hef ég
ákveðið að gefa ekki kost á mér áfram sem formaður félagsins á
næsta aðalfundi. Nú um áramó n verða 10 ár frá því að ég ﬂu úr
Flóahreppi og því má segja að mi sé l kominn að ré a keﬂið a ur l
heimamanna.
Stærsta afrekið á mínum félagsmálaferli er án nokkurs vafa að hafa
tekið þá í því með góðum hópi fólks að stofna ný ungmennafélag í
Flóahreppi. Ég ber þá von í brjós að íbúar Flóahrepps lá félagið halda áfram að vaxa og dafna á þeirra eigin forsendum og ég hlakka l að
sækja viðburði Umf. Þjótanda sem gestur í fram ðinni. Á komandi
aðalfundi í janúar verða tvö embæ laus í aðalstjórn félagsins,
embæ formanns og gjaldkera. Þe a nýlega ungmennafélag stendur
því á sínum fyrstu mamótum og það verður gaman að sjá hvaða
öﬂugu einstaklingar gefa kost á sér í embæ n. Þeim mun gefast
kostur á að móta starf félagsins l fram ðar og það verður spennandi
að sjá hvort ný stjórn mun halda áfram á sömu braut eða leiða það á
nýjar slóðir. Það mikilvægasta í starﬁnu er þó að halda áfram að bjóða
börnum í Flóahreppi uppá gjaldfrjálsar íþró aæﬁngar og ég vonast l
þess að sjá því góða starﬁ fram haldið. Hreyﬁng er öllum nauðsyn og
að mínu ma eiga allir að hafa jafnan ré l þess að iðka íþró r sér
l skemmtunar og heilsubótar.
Formennskan í ungmennafélaginu hefur gert það að verkum að ég hef
kynnst öldanum öllum af skemm legu fólki og fyrir það er ég afskaplega þakklát. Þess vegna vil ég enda þennan pis l á því að þakka
öllum fyrir samstarﬁð í gegnum ðina.
Guðmunda Ólafsdó r
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Styrkur úr samfélagssjóði Krónunnar
Þjótandi fékk styrk úr samfélagssjóði Krónunnar nú á dögunum. Sótt
var um styrk til þess að setja upp frispígolfvöll í Einbúa og fékk félagið
300.000 kr. úr sjóðnum.
Þá er ekkert annað að gera en að láta hendur standa fram úr ermum.
Veturinn verður nýttur í hönnun vallarins og framkvæmdir fara
vonandi af stað í vor.
Hver veit nema fjallkonan vígi nýjan frispígolfvöll á 17. júní 2020?

Frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps:
Mánudaginn 11. nóvember býður Ella Veiga kvenfélagskonum
heim til sín í "Gaman saman". Hittumst kl. 20:00 með góða
skapið og hannyrðir (þær sem vilja).
Frá skemmtinefnd:
Laugardaginn 30. nóvember verður námskeið í kransagerð milli
kl. 11-15. Þátttökugjald er 6.500 krónur og innifalið í því er efni
en velkomið er að koma með t.d. lyng, greinar eða hvað sem
hugnast til að nota/prófa í kransa.
Lágmarksskráning er 5 og hámarksskráning er 10.
Allir velkomnir en kvenfélagskonur ganga fyrir ef þátttaka fer yfir
hámark.
Skráning er hjá Miu á síðu kvenfélagsins fyrir kvenfélagskonur
eða í síma 869-4003 fyrir 25. nóvember.
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Pistillinn
Takk fyrir áskorunina Elísabet.
Það er talsverð áskorun fyrir bónda sem er við það að leggja
búskapinn á hilluna eftir búskaparbras í u.þ.b 50 ár, að setjast niður
og skrifa pistil í Áveituna.
Margt gæti ég svo sem talið upp, en á nú síður von á að margir
myndu nenna að lesa það.
Upp í hugann koma minningar.
Minningar um lífið í stórum systkinahóp sem í dag telst til kynslóðar
sem man tímana tvenna. Náttúrubörn í sveit hlaupandi um tún og
engi, oft á tíðum berfætt og brosandi. Margt var öðruvísi, engar
tölvur, engir snjallsímar til að ræna dýrmætum tíma frá börnum og
fullorðnum. Tíma sem tengingin við dýrin og náttúruna var svo
sjálfsagður hlutur fyrir sveitabörn, vinna við sveitastörf var sjálfsögð,
það sjálfsögð að hún var sem leikur.
Ekki er ég samt að gera lítið úr æsku vorra tíma, en tel oft gleymast
að börn þurfa að hafa sinn frjálsa tíma fyrir sig, en í nútímaþjóðfélagi
er eins og allt sé á fullri ferð. Fara þangað, mæta þar og hér, allt á
fullri ferð.
Fátt gleður mig meira en að njóta samveru við unga fólkið, læra af
því, og fylgjast með hvað það er í raun miklu fremra okkur sem eldri
erum þegar kemur að umhverfismálum og öðrum þáttum sem varða
framtíðina. Þar koma börnin sterk inn.
Flóahreppur er fyrirmyndar sveitarfélag, snyrtilegt og auðugt af góðu
fólki. Til að sveitarfélag geti vaxið og dafnað, þurfum við unga fólkið
og börnin í bland við eldri íbúana, og það höfum við svo sannarlega
hér í Flóahreppi þannig að framtíð sveitarfélagsins er björt.
Nú er að koma að kaflaskiptum hjá mér. Þegar aldurinn færist yfir, og
skrokkurinn yngist ekki, er gott að hleypa öðrum að í sinn stað, og
snúa sér að öðru.
Lífið er núna.
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Njótum daganna og þeirrar birtu og fegurðar sem hver dagur færir
okkur.
Skiljum skuggana eftir utandyra.
Að lokum vil ég skora á tengdadóttir mína Sigrúnu Helgadóttir í
Árprýði , að skrifa næsta pistil.
Góðar stundir
Bjarki Reynisson.

Frá Kvenfélagi Hraungerðishrepps
Herbergiskvöld verður 13. nóvember kl. 20 í Þingborg (herbergi).
Á haustfundinum var ákveðið að endurnýta gamla dúka, Ingunn
Jónsdóttir ætlaði að gera tilraun með að prenta á dúk og fáum við að
sjá hvernig til tókst.
Það væri gaman að þær konur sem eiga myndir í fórum sínum að
kvenfélagstarfinu kæmu með þær á lykli eða sendi þær til Ingu á langstadir @simnet.is,
Þá gætum við horft og haft gaman saman.

Jólafundur
Jólafundur félagssins verður haldinn laugardaginn 7. des kl. 11. í
Þingborg.
Eftir mat og venjuleg fundarstörf ætlum við að gera eitt og annað
skemmtilegt t.d verður pakkaleikur, hver kona kemur með einn pakka
verðgildi má ekki fara yfir 1500 kr.
Bestu kveðjur stjórnin.
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Uppskriftarhornið
Þegar ég las síðustu Áveitu hlakkaði í mér, nú loksins verð ég metinn
af verðleikum! Maður sem er guðsgjöf í eldhúsið og fyrirmynd allra
flottustu kokka landsins ætti nú alveg að rúlla þessu upp.
En hvað á að velja í matinn? Fisk? Þá hvaða fisk og hvernig á hann að
vera? Kannski kjöt, nautakjöt, lambakjöt eða jafnvel svínakjöt. Hvaða
hluta af skepnunni? Þegar ég fór að velta þessu fyrir mér leið mér eins
og ég væri að velja matseðil fyrir Flóahrepp í heild sinni og ákvað því
að fara bara í köku.
Núna er veturkonungur kominn til að vera og hvað er þá betra en að
skella í eina yljandi, súper einfalda jólaköku eins og amma gerði hana.
Það að baka köku snemma á köldum laugardagsmorgni kemur hita og
lífi í húsið mitt.
Jólakaka
200gr brætt íslenskt smjör
250gr sykur
4 egg
400gr hveiti
4tsk lyftiduft
Kardimommu eða vanilludropar
2dl mjólk
2dl rúsínur (má sleppa eða nota bara súkkulaði en þá verður kakan
dekkri)
Aðferð
Þurrefnin í hrærivélaskálina
Smjör, egg og mjólk sett útí um leið og hrært er á minnsta hraða
Hræra á minnsta hraða í 1 mínútu og mesta hraða í 3 mínútur
Hræran sett í tvö millistór jólakökuform og bakað við 180 gráður í
sirka 40mínútur. Gott að stela stálprjóni úr prjónatöskunni hjá konunni
til að stinga í kökuna og athuga hvort hún sé klár, ef klístrast enn á
prjónin má kakan vera lengur inni.
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Ég þakka þá fyrir mig og enda með því að biðja Lilju Maríu frænku
mína í Króki um að koma með eina góða uppskrift fyrir okkur í næsta
blað.
Axel Páll Einarsson Syðri-Gróf

Langar þig til að koma að skemmtilegu verkefni?
Fólk (2 til 3 einstaklinga) vantar til starfa í þorrablótsdeild
Ungmennafélagsins Þjótanda til að skipuleggja næsta þorrablót.
Verkefnið snýr að því að skipuleggja þorrablót í Þingborg, ráða
hljómsveitir og aðra skemmtikrafta eftir þörfum ásamt því að halda
utan um fjármál deildarinnar. Ásamt ýmsu fleiru skemmtilegu.
Deildin er með sjálfstæðan fjárhag en er hluti af öflugu starfi Umf.
Þjótanda. Ekki er gerð krafa um að viðkomandi einstaklingar sem
gefa sig til þessa starfa séu félagar í Þjótanda, heldur eingöngu hafi
áhuga á því að skipuleggja viðburði og gera menningarviðburðum
sveitarinnar hátt undir höfði.
Þeir sem áhuga hafa endilega gefið ykkur fram við formann
deildarinnar Baldur Gauta í síma 867-3538, eins má senda skilaboð í
gegnum facebooksíðu Þorrablótsins: Þorrablót í Þingborg
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BINGÓ BINGÓ
Þriðjudagskvöldið 26. nóvember ætlum við í 10. bekk að
halda BINGÓ í Þjórsárveri til fjáröflunar fyrir útskriftarferðalag í
vor.
Bingóið hefst kl 19:30. Margir veglegir vinningar og sjoppan
opin.
Hlökkum til að sjá ykkur.
10. bekkur Flóaskóla

Dagskrá mánaðarins
Íþróttaæfingar í Þingborg

4. nóvember

Glímuæfing yngri
Glímuæfing eldri
Messa í Hraungerðiskirku og messukaffi

4. nóvember
5. nóvember
10. nóvember

Íþróttaæfingar í Þingborg
Glímuæfing yngri
Gaman saman Kvenfélag Villingaholtshr.
Glímuæfing eldri

11.
11.
11.
12.

Herbergiskvöld Kvenfélag Hraungerðishr.
Tónahátíð í Félagslundi
Íþróttaæfingar í Þingborg

13. nóvember
15. nóvember
18. nóvember

Glímuæfing yngri

18. nóvember

Glímuæfing eldri
Íþróttaæfingar í Þingborg

19. nóvember
25. nóvember

Glímuæfing yngri
Glímuæfing eldri

25. nóvember
26. nóvember

BINGÓ í Þjórsárveri

26. nóvember

Námskeið í kransagerð

30. nóvember
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nóvember
nóvember
nóvember
nóvember

