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Frá Bókasafni Hrunamanna
Opið:
Mánudaga
Þriðjudaga
Miðvikudaga
Fimmtudaga

Kl. 20-21
Kl. 16-18
Kl. 16-18
Kl. 16-18.

Lánstími safnefnis er 30 dagar nema annars sé getið.
Alltaf hægt að skila safngögnum í skilalúguna 

Verið velkomin á bókasafnið sem er fullt af efni til fróðleiks
og skemmtunar.

Lestrarstund er gæðastund 
Bókasafn Hrunamanna
Félagsheimilinu
Sími: 480 6628
Netfang: bokasafn@fludir.is
Heimasíða: http://bokasafn.fludir.is/

Sundlaugin á Flúðum. Opnunartími:
Mánudaga til föstudaga:
Laugardaga og sunnudaga:

17:00-21:00
12:00-18:00

Tækjasalur í Íþróttahúsi:
Mánudaga—fimmtudaga: 16:00-20:00
Föstudaga: 13:00-18:00
Opnunartími getur breyst þegar hefðbundin íþróttastarfsemi hefst.

Ágúst 2015
Ritstjóri og
ábyrgðarmaður
Jón G. Valgeirsson
Heimasíða: www.fludir.is

Umsjón. Svanhildur Pétursdóttir svanhildur@fludir.is

25. árgangur.
296 tölublað.
pesi@fludir.is.
Sími. 480 6600

Sveitarstjórapistill
September er runninn upp og haustið í nánd. Það má segja að með haustinu breytist takturinn dálítið. Tími sumarfría búinn og undirbúningur
undir veturinn að hefjast og hlutirnir að komast í fastar skorður.
Uppskeruhátíðin um síðustu helgi tókst vel. Það góða við þá hátíð er að
reynslan sýnir að hún er nokkuð óháð veðri og vindum því fólk gerir sér
greinilega ferð til að skoða það sem sveitarfélagið hefur upp á að bjóða
þar sem flest getur farið fram innanhúss. Ánægjulegt er að heimafólk
virðist ná að selja verulegt magn af afurðum sínum og jafnframt í leiðinni
auglýsa starfssemi sína. Það er mikilvægt að Uppskeruhátíðin verði
hátíðin okkar og við getum haft bæði gagn og gaman af henni.
Í tengslum við Uppskeruhátíðina þá var í Félagsheimilinu sett upp drög að
skiltum sem eiga að fara upp í „garðinn“ á Flúðum og hjá Fjalla-Eyvindi.
Skiltadrögin eiga þar að standa uppi í einhvern tíma til kynningar. Þetta
verkefni hefur verið í vinnslu í tvö ár og nú fer vonandi að sjá fyrir endann
á því. Það væri gott að fá ábendingar frá fólki sem telur að eitthvað mætti
betur fara en Anna Ásmundsdóttir hefur haldið utan um textavinnuna. Þá
stendur einnig til að hafa hugmyndasamkeppni um hvað „garðurinn“ í
heild sinni á að heita. Það verður spennandi að sjá hvað fólki dettur í hug
í því sambandi.
Nú líður að því að Tómas Þórir hætti sem hirðingaraðili sorps í Hrunamannahreppi að eigin ósk. Íslenska Gámafélagið (ÍG) mun sjá um að
hirða sorpið fyrir okkur næstu fjögur árin og vonandi gengur sú innleiðing
vel. Eflaust verða þó einhverjar breytingar við þau skipti en þó ætlum við
að reyna að halda sem mest í það fyrirkomulag sem verið hefur. Við
munum í samstarfi við ÍG kynna þjónustuna sameiginlega með útgáfu
kynningarefnis en til stendur að þessi breyting verði um næstu mánaðarmót. Tómas Þórir mun þó ekki hætta alfarið að sinna þessum málaflokki
því til stendur að hann verði áfram með umsjón með gámasvæðinu á
Flúðum o.fl. tengt þeirri starfssemi. Ein ábending sem ég vil koma á
framfæri í þessum málaflokki er að þeir sem skila af sér rúlluplasti hafi
það flokkað og hreint eins og kostur er en stundum vill verða misbrestur á
því. Net og bönd mega ekki fylgja með því sem þarf að koma til eyðingar
upp á Gámasvæði auk þess sem rúlluplastið á að vera laust við hey og
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aðra
aðskotahluti.

Nú fara hefðbundin haust- og vetrarverkefni af stað. Búið er að manna
félagsmiðstöðina Zero og mun Maja Vilstrup Roldsgaard stýra henni í
vetur Þá er einnig búið að manna félagsstarf eldri borgara í Heimalandi í
vetur, en hún Sigga í Laxárhlíð ætlar að sjá um það áfram ásamt Guðríði
Þórarinsdóttur (Gurru). Býð ég þetta fólk allt velkomið til starfa og veit
að þessi mikilvæga starfssemi er í góðum höndum. Skólarnir eru einnig
byrjaðir og líf og fjör í kring um þá. Bið ég fólk að sýna tillitssemi í
umferðinni í kringum skólana en nú fer skammdegið að síga að.
Þá fer íþróttastarf vetrarins hjá UMFH að hefjast venju samkvæmt og
núna eru miklar áskoranir að púsla þessu saman í stærra íþróttahúsi. Ber
þar hæst að það verður hægt að tvískipta húsinu. Vonandi tekst þetta allt
saman vel en eðlilega tekur tíma að finna út úr ýmsum hlutum í þessu
sambandi. Það tekur líka sinn tíma að gera húsið klárt og ýmislegt er
seinna á ferðinni en áætlað var. Stafar það m.a. af biluðum búnaði vegna
skiptitjaldsins og samhliða verða erfiðleikar og skaranir á að púsla
iðnaðarmannakapplinum saman. Húsið ætti samt að vera orðið hæft til
æfinga eftir réttir en þó verða eflaust einhverjar truflanir á þeirri starfssemi
í einhverjar vikur enn.
Framkvæmdir ársins ganga þokkalega en þó hefur af ýmsum ástæðum
gatnaframkvæmdum við Högnastíg og Vesturbrún seinkað en vonandi sér
fljótlega fyrir endann á þeim. Sveitarfélagið er að fara yfir hvernig fjárhagsáætlun 2015 gengur upp þetta árið og gera viðauka við hana þar sem
er þörf. Reksturinn er í þokkalegu jafnvægi en ljóst er þó að kjarasamningar hafa töluverð áhrif á hann, m.a. vegna endurskoðunar á starfsmati.
Þá er einnig ljóst að fjárfestingar ársins verða aðeins meiri en áætlanir
gerðu ráð fyrir og þarf að bregðast við því með aukinni lántöku.
Ein ábending er til foreldra og forráðamanna að það hefur brugðið við að
börn hafa verið að fara upp á þak á Flúðaskóla og íþróttahúsi til að leika
sér. Þó þetta þyki kannski meinlaust þá hefur það þær afleiðingar að
dúkurinn á þökunum skemmist og erum við í nokkrum tjónum vegna þess
og er ekki á það bætandi í vandamálum flötu þakanna á stofnunum sveitarfélagsins.
Að lokum við ég óska Golfklúbbi Flúða til hamingju með 30 ára afmælið.
Þar fer fram góð starfssemi og er seiglu og elju ýmissa manna og kvenna
að þakka.
Njótum haustsins saman.
Jón G. Valgeirsson
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í síma:

Hár-Hrun
Klippi í Félagsheimili Hrunamanna
Vinsamlegast pantið tíma
486-5535 og 899 9665
Inga Birna.

Fótaaðgerð.
Verð í Heimalandi fimmtudaginn 17. sept 2015
Athugið!! gjafakort til sölu.
Tímapantanir í síma: 863 0433
Allir velkomnir!
Sólveig Jóhannsdóttir
Löggiltur fótaaðgerðarfræðingur
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Frá Félagi eldri Hrunamanna
Nú styttist í að vetrarstarf félagsins hefjist.
Starfið í kjallaranum byrjar þriðjudaginn 6. október kl. 13.
Leiðbeinendur í vetur verða
Sigríður Guðmundsdóttir, Guðríður Þórarinsdóttir
og Árni Magnús Hannesson.
Anna María Gunnarsdóttir sér um kaffið.
Glerlistanámskeið fer af stað um miðjan október.
Leiðbeinandi verður Einar Jónsson frá Tungufelli.
Væntanlegir þátttakendur eru beðnir að skrá sig hjá
Elínu Guðfinnsdóttur, sími 486 6677/ 867/ 7562 eða hjá
Helgu Magnúsdóttur í síma 486 6632/
Söngfólk athugið!!
Kirkjukór Hruna- og Hrepphólasókna hefur starfsemi sína 17.sept. n.k.
og fara æfingar fram í Félagsheimilinu á fimmtudagskvöldum og hefjast
kl 20:30.
Við auglýsum að venju eftir nýjum söngfélögum í allar raddir. Eina skilyrðið er að geta sungið og hafa skemmtilegan húmor! 
Kirkjukórinn er líflegur félagsskapur og vetrarstarfið framundan fjölbreytt og spennandi.
Aðalfundur kórsins verður eftir kaffihlé.
Stjórnin: Magga, Sirrý og Gussi.
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Opnunartími Versl. Strax.
Mánudaga til föstudaga
09:30-18:00
Laugardaga
10:00-18:00
Sunnudaga
11:00-17:00
Verið velkomin.
Starfsfólk Versl.Samkaup strax
á Flúðum.
Sími 486 6633
fludir@samkaupstrax.is<mailto:fludir@samkaupstrax.is

Nýr TAXI á svæðinu sem mun þjónusta Grímsnesið,
Bláskógabyggð, Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
Og allar sumarbústaðabyggðir á þessum svæðum
eftir bestu getu.
Með Kv. TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224
VIOLA snyrtistofa
Högnastíg 1 Flúðum.
GUINOT húðvörur fyrir dömur og herra
ALESSANDRO naglalökk og gloss
Meðferðir: Andlitsbað – Húðhreinsun – Fótsnyrting – Handsnyrting – Vaxmeðferðir – Litun og plokkun.
Tímapantanir í Síma 856-1599

Kynnið ykkur fjölbreytta viðburðadagskrá á
www.upplit.is –allir velkomnir
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ÁSBÚÐIN Á FLÚÐUM
SMIÐJUSTÍG 6A – SÍMI 486-1866
BREYTTUR OPNUNARTÍMI!!
Mánudaga,miðvikudaga og föstudaga: 10-17
Laugardaga 11-13
Lokað á þriðjudögum og fimmtudögum
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Eftir yndislegt sumarstarf ætla ég að byrja aftur með jóga tíma í Bragganum í
Birtingaholti.
Tímarnir byrja þriðjudaginn 8. september – 8. október. Þetta verða alls 10 tímar,
klukkutími í senn. Kennt verður á þriðjudögum og fimmtudögum.
Það verða tvær tímasetningar í boði, fyrri hópurinn mætir kl 17.15 og sá seinni
kl 18.30.
Eins og fyrr verður námskeiðið á 10.000 kr.
Allir eru velkomnir, bæði þeir sem hafa reynslu af jóga sem og þið hin sem
langar að prófa, bæði karlar og konur.
Við munum fara mjúklega af stað inn í veturinn og smátt og smátt reynum við
meira á okkur.
Namaste
Lára Jógakennari s.7751662
Facebook.com/jogahjalaru

Afgreiðslutímar í sept./okt.
Kaffi-Sel, golfskálanum verður opið alla daga
til og með 13. sept. frá kl. 8.00 til 20.30
Frá 14. sept. verður opið fimmtudaga og föstudaga frá kl. 17.00 til
20.30 og laugardaga frá kl. 10.00 til 20.30
Bændamarkaðurinn verður opinn um Réttarhelgina (fös-sun.) frá kl.
11.00 til 18.00. Lokað frá og með 14. sept.
Utan afgreiðslutíma er hægt að panta fyrir hópa, 10 manns eða fleiri
í síma 891-7811 / 661-5935 eða á netfangið: pantanir@kaffisel.is
www.kaffisel.is / Facebook – kaffisel /
Sími 486-6454
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Hugmyndasamkeppni!
Til stendur að efna til hugmyndasamkeppni um nafn á „garðinn“ á Flúðum.
Hægt er að sjá útfærslur af garðinum á plaggötum í Félagsheimilinu og á
www.fludir.is.
Nánar auglýst síðar en um að gera að að fara að spá í hugmyndir að nafni á
garðinn.

Símanúmer Heilsugæslustöðvarinnar
í Laugarási 432-2770
Aðalnúmer Heilbrigðisstofnunar á Selfossi 432-2000
ATH!breytt símanúmer
Vetrarstarf Karlakórs Hreppamanna
Karlakór Hreppamanna er nú að hefja sitt 19. starfsár og verður
fyrsta æfing þriðjudaginn 15. september kl 20:30 í Félagsheimili Hrunamanna á Flúðum. Margir viðburðir eru framundan
hjá kórnum og má þar helst nefna Kötlumótið sem verður 17. október í
Reykjanesbæ í umsjá Karlakórs Keflavíkur. Katla er samband sunnlenskra karlakóra og stendur m.a. fyrir kóramóti á 5 ára fresti þar sem allir
kórar innan Kötlu koma saman, hver með sína dagskrá og svo syngja allir
kórarnir á sameiginlegum lokatónleikum. Skemmst er að minnast síðasta
Kötlumóts sem haldið var á Flúðum var í umsjá Karlakórs Hreppamanna
þar sem um 600 söngmenn komu saman á frábærum tónleikum.
Karlakór Hreppamanna hefur frá stofnun verið þeirrar gæfu aðnjótandi að
hafa þau hjónin Edit Molnár og Miklos Dalmay við stjórnvölin. Kórinn
hefur þroskast mikið frá stofnun og hefur á síðustu árum tekist á við mörg
krefjandi kórverk og skilað þeim með sóma.
Það styttist í 20 ára afmæli kórsins, 1. apríl 2017 og er stefnan sett á að
halda uppá afmælisárið með fjölbreyttum hætti. Til að efla kórinn enn
frekar leitum við nú að nýjum söngmönnum í allar raddir. Þeir sem áhuga
hafa á skemmtilegum félagskap, leiðsögn fagfólks í söng, kórferðalögum
innanlands sem og erlendis og metnaðarfullri dagskrá, eru hvattir til að
mæta á fyrstu æfinguna okkar. Við viljum líka hvetja gamla félaga sem
hafa verið óvirkir undanfarin ár að dusta rykið af nótnamöppunum og
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mæta á æfingu.

HRUNAPRESTAKALL
Kæru sveitungar.
Ég þakka ljúfar samverur í hestamannamessu í Stóra-Núpskirkju og í síðsumarmessu í
Tungufellskirkju. Gestrisni heimafólks var þar í aðalhlutverki og ánægjulegt var að sjá
hve margir sáu sér fært að koma. Nú í lok ágúst var haldinn sameiginlegur fundur
allra fjögurra sóknarnefndanna í Hrunaprestakalli. Þar var m.a. farið yfir skipulag
vetrarstarfsins sem verður með nokkuð hefðbundnu sniði. Dagskrá helgihaldsins í
prestakallinu verður send út í öll hús síðar í mánuðinum og vonandi fær hún pláss á
ísskáp heimilisins eða minnistöflu. Fyrsta messan eftir réttir verður í Hrunakirkju 27.
september en þar mun sönghópur eldri borgara hér úr uppsveitunum, Tvennir tímar,
leiða sönginn undir stjórn Stefáns Þorleifssonar. Annars eru næstu messur í prestakallinu sem hér segir:
27. sept.:
--11. okt.:

Messa í Hrunakirkju kl. 14. Tvennir tímar syngja.
Guðsþjónusta í Ólafsvallakirkju kl.14 og kvöldmessa með léttri tónlist í Hrepphólakirkju kl. 20.

25. okt.:
Fjölskylduguðsþjónusta í Hrunakirkju kl. 11 og messa í StóraNúpskirkju kl. 14.
Á þessu haustmisseri stefnir Kirkjukór Stóra-Núps- og Ólafsvallasókna að útgáfu á
hljómdiski sem geymir ellefu þekkta sálma eftir sr. Valdimar Briem. Upptökur fóru
fram sl. vor og vonir standa til að diskurinn geti ratað í jólagjafir á mörgum heimilum
um næstu jól. Nú í september er stefnt að því að lokið verði að hlaða grjótvegg utan
um kirkjugarðinn í Hruna og þá er einnig ætlunin að koma upp söguskilti fyrir framan
kirkjuna.
Fermingarstörfin hófust með sameiginlegum fundi foreldra, fermingarbarna og prests
nú í ágúst og svo þátttöku fermingarbarna í uppskerumessu í Hrunakirkju laugardaginn
5. september. Fræðslusamverur verða á mánudögum kl. 15-17 í október og nóvember.
Fermingarbörn eru tólf talsins og verða fermingarathafnir í öllum fjórum sóknarkirkjum prestakallsins um hvítasunnu, 15. og 16. maí 2016. Sem fyrr má fylgjast með
því sem framundan er í prestakallinu á hruni.is.
Með blessunaróskum.
Óskar Hafsteinn Óskarsson
sóknarprestur
Skrifstofa Hrunamannahrepps.
Opnunartími .
Mánudaga til fimmudaga: 09:00-12:00 og 13:00-16:00
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Föstudaga: 09:00-12:30.
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