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Sundlaugin á Flúðum. Opnunartími
Mánudaga til föstudaga: 17:00-21:00
Laugardaga og sunnudaga: 13:00-18:00
Tækjasalur í Íþróttahúsi.
Mánudaga til fimmtudaga: 16:00-21:30
Föstudaga: 13:00-18:00
Tækjasalurinn er einnig opinn um helgar ef mót eru í gangi í
húsinu. Fylgist með á facebook.
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Sveitarstjórapistill
Nóvember er runninn upp og þar með er formlega kominn „vetur“ sem
vonandi fer vel með okkur. Það er allavega viðeigandi að fagna vetri með
þeim hætti að karlar safnist saman og éti á sig gat af söltuðu hrossketi og
gúmelaði. Ég þakka fyrir mína parta Karlakór Hreppamanna fyrir veisluna,
bæði í maga og anda.
Það eru einnig aðrir viðburðir sem ber að fagna og vil ég minnast þar á 90 ára
afmæli Flúðaskóla sem hóf störf þann 27 október 1929. Flúðaskóli stóð fyrir
afar góðri afmælishátíð og svo smekkfullri dagskrá og upplýsingum í
skólanum sjálfum að það hálfa væri nóg. Það var gaman að sjá að vel var
mætt af gömlum nemendum, starfmönnum og öðrum sem greinilega hafa
góðar taugar til skólans. Það verður seint ofmælt að menntastofnanir hvers
samfélags skapi samfélagið sjálft. Eina „vandamálið“ við afmælið verður
síðan að finna staðsetningar fyrir fánastengurnar tvær sem gefnar voru
skólanum í afmælisgjöf!!!
Núna höfum við staðið sveitt yfir vinnu við fjárhagsáætlun
Hrunamannahrepps fyrir árið 2020 auk fjárhagsáætlunar fyrir árin 20212023. Sú vinna hefur gengið vel og hefur farið fram með hefðbundum hætti í
góðri samvinnu starfsfólks skrifstofunnar, og forstöðumanna stofnanna,
nefndum og ráðum á vegum sveitarfélagins. Það er mjög gefandi að funda
með nefndum og ráðum, bæði til að miðla upplýsingum og þiggja þær, til að
skapa góðann grunn fyrir starfssemi sveitarfélagsins á næsta ári. Þá hafa öll
samstarfsverkefni sveitarfélaga á Suðurlandi áhrif á áætlunargerðina en eins
og kunnugt er þá erum við Sunnlendingar Íslandsmeistarar í
samstarfsverkefnum.
Eitt samstarfsverkefnið er „seyruverkefnið“ sem hefur vakið verðskuldaða
athygli. Nú er bygging aðstöðuhúss á „Seyrustöðum“ á Flúðum vel á veg
komin og ætti við það að vera komin undir þak í desember. Nú liggur fyrir
að seyrusambandið ætlar að ráða þjónustufulltrúa seyruverkefnisins á næsta
ári sem vonandi ætti að nýtast vel, sérstaklega þar sem aðgengisvandamál eru
fyrir hendi. Hrunamannahreppur heldur utan um þennan rekstur allan saman
sem er orðinn talsvert umfangsmikill en það góða við starfssemina er að hún
skapar störf í héraði sem máli skipta.
Annars virðist rekstur sveitarfélagsins vera nokkuð stöðugur en aðalóvissan
lítur að kjarasamningsgerð og niðurstöðu þeirrar vinnu. Það er „aðeins“
óþægilegt að gera fjárhagsáætlanir með þeirri forsendu að ósamið er nánast
við alla starfsmenn sveitarfélagsins. Það o.fl. setur okkur aðeins í óvissa
stöðu varðandi uppsetningu næsta árs en þá er bara að treysta á að
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spámannsandinn
komi yfir okkur.

Annars er búið að setja upp helstu plön í framkvæmdum og viðhaldi sem
vonandi ganga fjárhagslega upp en m.a. má minnast á að við viljum ganga
frá bílastæðum o.fl. í tengslum við Félagsheimilið. Þá væri afar æskilegt
að geta byrjað eitthvað á að gera klárt fyrir götur og lagnir niður í
Laxárhlíð. Þá eru einnig í pípunum nokkuð stór viðhaldsverkefni í
Félagsheimili og leikskóla auk þess sem verið er að skoða hvort hægt sé
að nýta milliloft í tækjageymslu í íþróttahúsi undir skólastofur með það að
markmiði að geta fært tækjasal niður o.fl, sem hægt væri að skoða í þeim
pælingum.
Annars er almennt gert ráð fyrir hóflegum hækkunum á gjaldskrám nema
blessuð úrgangsmálin eru verulega að stríða okkur eins og frægt er orðið.
Ég vil almennt hvetja fólk og fyrirtæki að strengja sér það heit á nýju ári
að taka úrgangsmálin hjá sér í gegn því við eigum víst fáa valkosti til að
koma frá okkur úrgangi næsta árið nema að stóla á útflutning. Þá hefur
einnig verið tekin upp formleg flokkunarskylda á alla í Hrunamannahreppi
en nýjar úrgangssamþykktir hafa tekið gildi sem vonandi gagnast vel í
þessari vinnu. Síðan verður það spennandi verkefni að þróa starf
umsjónarmanns gámasvæðis og umhverfismála í Hrunamannahreppi sem
ég vil meina að geti orðið lykilstarf til að auka þjónustu og ná árangri í
þessum málaflokki.
Það er gaman að sjá að Hrunamannavegur 3 á Flúðum er að taka á sig
mynd. Fyrstu íbúarnir eru fluttir inn og síðan verður spennandi að sjá
hvaða starfssemi kemur í húsið. Að mínu mati verður staðarprýði af þessu
húsi og það hefur verið lagður mikill metnaður í þetta hús. Annars er
nokkuð mikið í pípunum í byggingu íbúðarhúsnæðis á Flúðum. Núna
hefur raðhúsalóðum við Smiðjustíg 13a og Miðhof 4 verið úthlutað auk
þess sem áður hefur verið úthlutað og ef þetta gengur eftir ættu að bætast
við 15 íbúðir í raðhúsum á næsta ári. Þetta leiðir hins vegar til þess að
sveitarfélagið þarf að fara að huga að næstu skrefum vegna
íbúðarhúsalóða, m.a. í Laxárhlíð.
Að lokum vil ég hrósa körfuboltadeild UMFH fyrir að hafa tekist á við þá
áskorun að halda úti meistaflokki karla og skrá þá á Íslandsmót. Miðað
við mætingu í síðasta leik þá er þetta orðið að fjölskylduviðburði í
Uppsveitum að mæta á leik hjá þessum spræku strákum á ýmsum aldri.
Njótum síðan vetrarins saman.
Jón G. Valgeirsson
Sveitarstjóri
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Jólamarkaður Kvenfélags Laugdæla verður laugardaginn 30. nóvember
kl 14.00 í húsnæði Háskóla Íslands á Laugarvatni. Lítið söluborð kostar
1.500 kr og stórt borð 3.000 kr.
Pantanir fyrir söluborð berist til
Lindu lindadoggsnae@gmail.com s. 868 2384
Eða Guðnýjar ketilvellir@simnet.is s. 848 7758

Leiga á fjallaskálum á Hrunamannaafrétti
Auglýst er eftir áhugasömum aðila til að taka á leigu umsjón og rekstur á
fjórum fjallaskálum Hrunamannahrepps á Hrunamannaafrétti. Útleigutími
húsanna er misjafn milli húsa en aðallega á tímabilinu frá 1. júní til 1.
september ár hvert. Umsóknarfrestur er til 22. nóvember nk og skal
umsóknum skilað á Skrifstofu Hrunamannahrepps.
Allar nánari upplýsingar er að fá hjá sveitarstjóra í síma 480-6600,
netfang: jon@fludir.is
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Gámasvæðið á Flúðum!! Munið opnunartímann.
Opið frá kl: 13:00-18:00 alla daga

í síma:

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

Dósasöfnun 9. bekkjar Flúðaskóla

Kæru sveitungar
Eins og endranær þá er 9. bekkur Flúðaskóla að safna sér fyrir árlegri
Danmerkurferð. Við erum þegar búin að fara eina ferð í dósasöfnun og
þökkum kærlega fyrir góðar móttökur. Við gerum ráð fyrir að fara með
jöfnu millibili um sveitina í vetur og safna dósum. Við munum láta vita á
fésbókarsíðu sveitarinnar þegar næstu ferðir verða farnar en einnig er
hægt að láta vita og við reynum að sækja.
Með fyrir fram þökk fyrir stuðninginn
9. bekkur Flúðaskóla 2019-2020

Skrifstofa Hrunamannahrepps.

Opnunartími .
Mánudaga til fimmtudaga: 09:00-12:00 og 13:00-16:00
Föstudaga: 09:00-12:00
Sími: 480-6600
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Hjónaball Hrunamanna verður haldið
7. mars 2020, endilega takið daginn frá.
Hjónaballsnefndin.

Atvinna

Umsjónarmaður gámasvæðis
og
umhverfismála
Hrunamannahreppur óskar eftir starfsmanni í 100%
starf sem umsjónarmaður gámasvæðis og til að sinna
umhverfismálum í Hrunamannahreppi. Meginstarfið
felst í umsjón og umsýslu með gámasvæðinu á
Flúðum,
grenndarsvæðum í sveitarfélaginu og
almennt með umhverfis- og úrgangsmálum.
Æskilegt er að viðkomandi hafi ríka hæfni í
mannlegum samskiptum og þekkingu á tæknibúnaði
og vinnuvélum. Laun og ráðningarkjör eru skv.
kjarasamningum Félags opinberra starfsmanna og
nánara samkomulagi.
Æskilegt er að viðkomandi
geti hafið störf þann 1. janúar n.k.
Allar nánari
upplýsingar gefur sveitarstjóri Hrunamannahrepps í
síma 480 6600 eða jon@fludir.is. Umsóknum skal
skila á skrifstofu Hrunamannahrepps í síðasta lagi
13. nóvember n.k.
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Flokkunarhornið.
MUNIÐ!!
Pappi á að fara í pappagám!!

Flúðum
Opnunartími 2019
Mánudaga til fimmtudaga:09:00-18:00
Föstudaga:
09:00-19:00
Laugardaga: 10:00-18:00
Sunnudaga:
12:00-17:00
Verið velkomin
Starfsfólk Samkaupa Strax á Flúðum
Sími: 486 6633
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
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Ljósadagurinn á Laugarvatni 2019

Jólamarkaður í HÍ – vöfflur og heitt súkkulaði, kveikt á jólatrénu í
Bjarnalundi, kertafleyting, kakó og piparkökur.

Hinn árlegi ljósadagur
á Laugarvatni verður
eins og venjulega
haldinn hátíðlegur
laugardaginn fyrir
fyrsta sunnudag í
aðventu – þann 30.
nóvember
Dagskrá dagsins verður hefðbundinn.
Kl. 14:00 opnar jólamarkaður Kvenfélags Laugdæla
í húsnæði HÍ. Þar verður líka selt kaffi/súkkulaði
og gómsætar rjómavöfflur – markaðs- og
jólastemmning.
Lionsklúbburinn í Laugardal verður með
blóðsykursmælingu og selur flotkerti
Kl. 17:00 verða ljós tendruð á jólatré Lionsmanna í Bjarnalundi – jólalögin sungin
Kl. 17:30 verður gengið niður að vatni og hin árlega
kertafleyting fer fram – hvað er jólalegra?
Fontana ætlar að bjóða upp á heitt kakó og
piparkökur – jólin, jólin ...
Laugdælingar – skreytum umhverfi okkar fyrir þennan
merkisdag, lýsum upp skammdegið og bjóðum alla
velkomna á Laugarvatn í hátíðarskapi. Njótum saman
kærleika og friðar sem svífur yfir vatninu og staðnum
öllum á þessum tyllidegi okkar.
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Í Vinnustofuna Kjallarann er alltaf hægt að koma með efni til
endurvinnslu. Um að gera að losa sig við efni með því að
endurvinna og skapa atvinnu í leiðinni. Við erum dugleg að koma
því áfram sem nýtist okkur ekki svo ekki hika við að koma.
Við tökum meðal annars á móti:
* Kertaafgöngum og ílátum sem henta fyrir kertagerð.
* Handklæðum og borðdúkum, sængurfötum og lökum.
* tvinna og borðum
* inni og úti málningu
* Mdf plötum, furu spýtum og vatnsheldum krossvið.
Viljum líka minna á að alltaf er hægt er að koma við hjá okkur ef
ykkur langar að versla hjá okkur. Við erum við á mánudögum og
miðvikudögum frá 9-12 og 13-14.30 og föstudögum frá 9-12.
Hægt er að hringja fyrir uppl. í síma 6906024
Kveðja Vinnustofan Kjallarinn, Heimalandi Flúðum

www.sveitir.is
Upplýsingar um ferðaþjónustu
og viðburði í Uppsveitunum
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Bjarnabúð óskar eftir starfskrafti
Við óskum eftir starfskrafti í 100% starf eða eftir samkomulagi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir hafi samband við Kristinn í síma 896-7003
Bjarnabúð in Reykholt is looking for a employee.
The person is wanted as soon as possible.
Please contact Kristinn 896-7003
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Flúðaskóli
90 ára

Þann 25. október síðastliðinn var haldið upp á 90 ára afmæli Flúðaskóla.
Afmælið hófst kl. 16 með hátíðardagskrá í Félagsheimilinu þar sem fram
komu fyrrverandi og núverandi nemendur skólans.
Að því loknu var gestum boðið upp á afmæliskaffi í skólanum og þar var
einnig sýning á verkefnum nemenda og myndir frá ýmsum tímum af
nemendum og starfsfólki.
Í tilefni afmælisins voru skólanum færðar veglegar gjafir.
Hrunamannahreppur gaf fánastöng og fána með merki skólans. Kvenfélag
Hrunamannahrepps gaf 200.000 krónur til skapandi verka og Límtré/Vírnet
gaf fánastöng. Foreldrafélag Flúðaskóla færði nemendum 21 borðspil. Nú í
haust ákváðu nemendur á unglingastigi að hafa tækjalausar frímínútur þrjá
daga vikunnar og er því þessi gjöf mjög kærkomin m.a. fyrir það verkefni.
Mjólkursamsalan gaf 20 lítra af rjóma, sem notaðir voru á afmæliskökur.
Karl Gunnlaugsson, Varmalæk, færði skólanum til varðveislu krók sem
notaður var í steypuvinnu gamla skólahúsnæðisins.
Á þriðja hundrað gesta komu og áttu með okkur skemmtilega stund og viljum
við þakka öllum innilega fyrir komuna.

Nemendur og starfsfólk Flúðaskóla
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Af hrútasýningu 2019.
Það var létt yfir mönnum í reiðhöllinni á Flúðum um helgina þegar árleg
hrútasýning Hrunamanna fór þar fram. Venju samkvæmt voru þeir félagar
Jökull á Ósabakka og Siffi frá Tóftum mættir í dómarastörf. Báðir eru þeir
fjárglöggir með eindæmum og snöggir til í dómarastörfum sem gerði
keppnina áhorfendavæna og skemmtilega. Það er óhætt að fullyrða að féð
sem menn mættu með til sýningar þetta haustið hafi verið með betra móti
enda veður verið afar gott í sumar. Veitt voru verðlaun fyrir efstu þrjú sætin
í fimm flokkum. Einnig var sú nýbreytni í ár að áhorfendum gafst kostur á
að spreyta sig í hrútaþukli á fyrirfram stiguðum lambhrútum. Mældist það
ágætlega fyrir og margir áhugasamir spreyttu sig á þuklinu. Auk þessa má
minnast á rollóbingóið sem var á sínum stað. Þá voru í fyrsta sinn veitt
íhaldsverðlaun þeim sem þóttu vekja mesta athygli fyrir að halda í fé í dómi.
Fyrirtækin sem gáfu vegleg verðlaun að vanda voru: Landstólpi,
Fóðurblandan, Lífland, SS, Bókakaffi Suðurlands, Hótel Flúðir og Café
Mika.
Helstu úrslit sýningarinnar:

Hvítir lambhrútar
1.sæti Hrepphólar
2.sæti Grafarbakki
3.sæti Hrepphólar

Besta gerða gimbrin
1.sæti Þverspyrna
2.sæti Hrepphólar
3.sæti Hrepphólar

Mislitir lambhrútar
1.sæti Hrafnkelsstaðir (Atli og Jóhanna Bríet)
2.sæti Grafarbakki
3.sæti Haukholt (Alina og Magnús)

Veturgamlir hrútar
1.sæti Ásatún
2.sæti Hrafnkelsstaðir (Atli og Jóhanna Bríet)
3.sæti Grafarbakki
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Skrautlegasta gimbrin (kosin af áhorfendum)
1.sæti Þverspyrna
2.sæti Hruni
3.sæti Grafarbakki

Hrútaþuklari hrútasýningar 2019
Óskar Snorri Óskarsson

Íhaldsmaður hrútasýningar 2019
Anna María og Ástbjört Magnúsardætur
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Dagskrá mótanefndar !
Við í mótanefnd langaði að setja drög að dagskrá
vetrarins. Vetrarmótin verða á sínum stað ásamt
Páskatöltmótinu okkar.
Drögin líta svona út :
Fyrsta vetrarmót Smára verður 2. feb 2020
Annað vetrarmót Smára verður 7. mars 2020
Þriðja vetrarmót Smára verður 4. apríl 2020
Páskatöltmótið verður 8. apríl 2020
Við viljum samt minna á að þetta eru drög að vetrarstarfi
okkar og biðjum við ykkur að fylgjast vel með á facebook
síðu Smára um nánari upplýsingar.
Hlökkum til komandi vetrar ☺
Kveðja, Mótanefnd Smára

Fréttir af æskulýðsstarfinu.
Föstudaginn 8 nóv, verður kynningarfundur
æskulýðsstarfs hestamannafélaganna Loga og Smára.
Bjóðum alla velkomna sem áhuga hafa í reiðhöllina á Flúðum
kl: 19.00, til að fá smá kynningu á því sem við höfum verið
að fást við og það sem er verið að hugsa um að gera á næstu
mánuðum.
Eftir að við höfum talað saman og gefið tækifæri á að spyrja
og hafa áhrif á starfið ætlar Klara Sveinbjörnsdóttir
reiðkennari að vera með smá atriði.
Við bjóðum upp á drykki og eitthvað sætt og salt á meðan.
Eigum góða kvöldstund saman í fínu höllinni okkar.
Föstudaginn 15 nóv, förum við í hina árlegu haustferð Loga
og Smára með langferðabíl, Ferðinni er heitið austur fyrir
Þjórsá. Heimsóttir verða hestamenn og snædd pizza. Takið
daginn frá.
Æskulýðsnefnd Loga og Smára
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Kæru félagar

Nú er veturinn komin til okkar eftir gott sumar og haust, þá förum
við að undirbúa komandi vetur í starfi félagsins. Stjórn og nefndir
hafa fundað og erum við komin með nokkuð góða dagskrá fyrir veturinn.
Uppsveitadeildin mun vera á sínum stað, vetrarmótin, bingó, námskeið
bæði fyrir börn og unglinga, námskeið fyrir fullorðna, undirbúningur fyrir
úrtöku LM, Páskatölt, Firmakeppni, fyrirlestrar og sýnikennsla. Ef það er
eitthvað sem ykkur finnst vanta eða hafið góða hugmynd af, endilega hafið
samband við stjórnina. Við munum auglýsa viðburðina á facebook
félagsins og heimasíðu, einnig er hægt að sjá á heimasíðu reiðhallarinnar
reidhollin.is og fara í dagatal til að sjá viðburði hallarinnar. Við minnum á
að smárakrakkar eru líka á facebook undir smárakrakkar
hestamannafélagið Smári.
Við héldum glæsilegt opið Landstólpagæðingamót með Trausta í sumar,
þar var Landstólpi styrktaraðili mótsins. En þetta er þriðja árið í röð sem
við höldum þetta mót í þessu formi, Landstólpi hefur verið styrktaraðili
mótsins öll þessi þrjú ár. Við þökkum þeim fyrir stuðningin og þeirra
framlag til hestamennsku í uppsveitunum. Mótið hefur fengið mjög góðar
viðtökur og þátttakan virkilega góð, við getum verið stolt af þessi
glæsilega móti okkar. En svona stórt mót er ekki hægt að halda nema með
mikilli vinnu og sjálfboðastarfi, við þökkum kærlega öllum þeim sem
hjálpuðu okkur að halda mótið.
Reiðvegunum fjölgar jafnt og þétt hjá okkur í
félaginu, þetta er langhlaup með svona stórt
svæði og kostnaður mikill á hvern kílómetrann.
Því er það dýrmætt þegar bændur og aðrir
sjálboðaliðar taka sig saman og hefja
reiðvegagerð með félaginu. Þannig er hægt að
lækka kostnað heilmikið með þessari
sjálfboðavinnu og þökkum við öllum þeim sem
tóku þátt í þessu verkefni með okkur og
vonandi sjá fleiri bændur og hestamenn sig í
þessu verkefni með okkur á komandi árum.
Reiðvegaskilti hafa verið sett á flesta nýja
reiðvegi, hér í Hrunamannahreppi og hefur
Heimir Gunnarsson verið forsprakkinn í því að
setja þau upp ásamt öðrum sjálboðaliðum. Við
þökkum þeim fyrir þeirra vinnu og
Hrunamannahreppi fyrir skiltin.
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Á síðasta aðalfundi Smára var samþykkt að hækka félagsgjöldin um
2000 kr , þau færu þá úr 6000 kr í 8000 kr ársgjaldið. Fara þessar 2000
kr beint til Reiðhallarinnar en í staðinn fá félagsmenn aðgang að
reiðhöllinni. Reiðhöllin er eign okkar sem við verðum að passa vel
uppá og er hún dýrmæt fyrir félagið. En hún hefur verið lyftistöng fyrir
allt starf síðan hún var reist og er hún að nýtast vel til allskonar starfa
og viðburða. Það verður þannig að þegar félagi hefur greitt sitt
félagsgjald sendir hann póst til reiðhallarinnar og fær aðgang að
reiðhöllinni. Ferlið gæti tekið nokkra daga, félagsgjöldin verða send út í
desember.
Við viljum líka hvetja hestamenn að vera í félaginu, því fleiri sem við
erum því öflugri erum við. Miðað við mörg önnur félög er okkar
ársgjald mjög sanngjarnt.
Formannafundur var haldinn í Reykjavík 1.nóvember, og sendi Smári
tvo fulltrúa á fundinn. Var mikill áhersla lögð á nýliðun í
hestamennsku, mikilvægi þess að hestamenn væru í hestamannafélagi,
reiðvegamál og að hestamannafélögin hjálpist að við uppbyggingu alls
starfs í hestamennsku í landinu og þá framtíðarsýn sem við viljum hafa
saman. Það er nauðsynlegt að við skiptumst á með hugmyndir og
úrvinnslur, erum ekki öll í okkar horni að reyna að finna upp hjólið.
Eiríkur Vilhelm Sigurðsson hélt kynningu á Landsmóti hestamanna
sem verður haldið á Hellu 2020, undirbúningur gengur vel og hvetjum
við okkar félagsmenn að mæta á Landsmót 2020. Upplýsingar um LM
er að finna á landsmot.is . Einnig er gaman að fylgjast með á vef
Landssambands Hestamannafélaga lhhestar.is þar er að finna margar
góðar upplýsingar. LH er að vinna mikið og gott starf fyrir okkur
hestamenn í landinu og margt spennandi framundan.
Við hlökkum til að starfa með ykkur í vetur og við vonum að þið verðið
dugleg að mæta á viðburði félagsins.
Kær kveðja
Hulda Hrönn Stefánsdóttir formaður
Rósa Birna Þorvaldsdóttir varaformaður
Elín Moqvist gjaldkeri
Ragnheiður Hallgrímsdóttir ritari
Jón Willam Bjarkason meðstjórnandi
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HRUNAPRESTAKALL
Kæru sveitungar. Ég leyfi mér að minna á fjölbreytt helgihald
framundan í kirkjunum okkar. Þar á meðal hversdagsmessu á
fimmtudagskvöldi, afmæliskvöldmessu með ættjarðarlögum og
aðventuhátíðir.
7. nóv. – fim: Hversdagsmessa í Hrunakirkju á fimmtudagskvöldi
kl. 20.
17. nóv.: Fjölskylduguðsþjónusta í Hrunakirkju kl. 11
og ættjarðalagamessa í Stóra-Núpskirkju kl. 20. 110 ára afmæli
kirkjunnar fagnað og fólk hvatt til að mæta í þjóðbúningi til
messu.
30. nóv.(lau.): Helgistund í Hrunakirkju kl. 14 og helgistund í
Hrepphólakirkju kl. 15. Kveikt á ljósum í kirkjugarði.
–—
01. des.:
Aðventusamkoma í Árnesi kl. 15. Nemendur Þjórsárskóla
syngja og leika. Fermingarbörn verða með upplestur og
kirkjukórinn syngur. Ræðumaður: Sr. Kristján Björnsson
vígslubiskup.
Aðventukvöld í Hrunakirkju kl. 20. Kirkjukórinn syngur. Flutt
verður jólasaga. Ræðumaður: Guðrún Hafsteinsdóttir,
formaður Samtaka iðnaðarins.

Sjáumst í kirkjunni!
Óskar Hafsteinn Óskarsson
sóknarprestur
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