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Kæru sveitunga

Það má ganga að því vísu að hér í
Rangárþingi ytra gerum við okkur glaða
daga síðsumars og efnum til Töðugjalda á
Hellu. Þetta höfum við gert í aldarfjórðung
og eru Töðugjöld því ein rótgrónasta
bæjarhátíð landsins. Dagskráin er fjölbreytt
eins og ævinlega en markmiðið er ávallt
það sama – að gleðjast með vinum og
ættingjum, taka vel á móti gestum, og fagna
því að vera til. Hér áður fyrr var gleðin tengd því að heyskap var
lokið og taða komin í hlöðu. Nú fögnum við árangri í heyskap
en líka mörgu öðru sem til framkvæmda og framfara getur talist
í samfélagi okkar - stóru sem smáu. Enda ærin ástæða til því
okkur gengur vel – uppbygging og bjartsýni hvert sem litið er og
hamingja í héraði. Af tilefni sem þessu er oft rifjað upp úr okkar
stórmerku Hávamálum að „maður er manns gaman“ og að þeir
lifi best sem „sjaldan sút ala“ - sem einfaldlega merkir að því fylgir
ánægja og gleði að vera innanum fólk og að maður eigi ekki að
hafa stöðugar áhyggjur af öllum sköpuðum hlutum. Hávamál eru
reyndar stútfull af fornum leiðbeiningum sem vel geta átt við enn í
dag því þótt heimurinn breytist þá þróast manneskjan hægt.
Við skipulagningu og undirbúning Töðugjaldanna að þessu sinni
er það bláa hverfið sem stendur vaktina ásamt með markaðs- og
kynningarfulltrúa okkar. Það er ástæða til að þakka öllu þessu
öfluga fólki fyrir góðan undirbúning og færa fram óskir um góða
skemmtun og farsæla hátíðardaga á Hellu.
Velkomin á Töðugjöld 2019!

Ágúst Sigurðsson
Sveitarstjóri Rangárþingi ytra

Myndir frá
Töðugjöldunum
2018

ýður heim
Rauða hverfið b
Sú hefð hefur skapast að hverfin skiptast á að bjóða heim á
föstudagskvöldi Töðugjalda.
Í ár er það rauða hverfið sem býður heim.
Bláa hverfið kemur að skipulagningu Töðugjalda 2019 ásamt
markaðs- og kynningarfulltrúa sveitarfélagsins.
Allir íbúar sveitarfélagsins eru hvattir til þess að skreyta hjá
sér hús og garða í litum hverfisins. Íbúar í dreifbýli eru einnig
hvattir til þess að vera með, gulir fyrir austan Hellu, græn/
appelsínugulir fyrir vestan Hellu og rauðir í Þykkvabæ.
Hefð er fyrir því að dómnefnd komi úr Rangárþingi eystra og
meti hvar best skreytta húsið/býlið er og eins hvaða hverfi
það er sem er best skreytt. Við launum þeim svo greiðann og
mætum galvösk á Kjötsúpuhátíð á Hvolsvelli.

Grill frá Húsasmiðjunni í verðlaun
fyrir best skreytta húsið!

Litaskipting hverfanna

Frisbígolfmót Arion banka
Frisbígolfmót Arion banka verður haldið á frisbígolfvellinum á
Hellu í Nesi föstudaginn 16. ágúst.
Skráning fer fram á staðnum og hefst hún klukkan 16:45 og
líkur klukkan 17:20. Mótið hefst klukkan 17:30.
Keppt verður í eftirfarandi flokkum: Barnaflokki (1-12 ára),
ungmennaflokki (13-18 ára) opnum flokki, kvennaflokki og
heiðursborgaraflokki (60+ ára).
Spilaðir verða tveir hringir og verða veitt verðlaun fyrir efstu
þrjú sætin í öllum flokkum auk þess sem dregið verður úr
skorkortum.
Páll Ármann Pálsson verður mótsstjóri og tryggir að allt fari
vel fram. Á milli 16:00 og 16:45 ætlar Páll Ármann einnig að
bjóða upp á kennslu í grunnatriðum sportsins.
Allir eru hvattir til þess að mæta og prófa þessa frábæru íþrótt
og njóta þess að spila hana á einum skemmtilegasta velli
landsins!

Opnunartími verslunar og þjónustu
Laugardaginn 17. ágúst 2019

Veitingar
Stracta Hótel Hella ��������������������������������������������������� 11:30 - 22:00
Kanslarinn ������������������������������������������������������������������� 12:00 - 22:00
Árhús ������������������������������������������� 10:30 - 14:30 og 16:00 - 22:00
Guðni bakari ������������������������������������������������������������������ 9:00 - 16:00
Hekla street food ������������������������������������������������������ 12:00 - 18:00

Verslun
Olís ���������������������������������������������������������������������������������� 8:00 - 23:00
Kjarval ����������������������������������������������������������������������������� 9:00 - 18:00

Annað
Litla Lopasjoppan ������������������������������������������������������ 10:00 - 16:00

Sundlaugar í Rangárþingi ytra

Sundlaugin Hellu

Sundlaugin Laugalandi

Opnunartími - sumaropnun:
Frá 25. maí - 26. ágúst.
Virka daga: 06:30 - 21:00
Helgar: 10:00 - 19:00

Opnunartími - sumaropnun:
Frá 25. maí - 19. ágúst.
Virka daga: 14:00 - 21:00
Helgar: 10:00 - 19:00
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Fimmtudagur 15. ágúst
20:30 Tónleikar með Einari Þór Guðmundssyni í
Safnaðarheimili Oddasóknar á Hellu.

Föstudagur 16. ágúst
16:45 Frisbígolfmót Arion banka
20:00 Þorpararölt (rauða hverfið)

Laugardagur 17. ágúst
09:00 Morgunganga - lagt af stað frá styttunni af Ingólfi
10:00-12:00 Morgunmatur í íþróttahúsi
- Harmonikkufélagið
- Umhverfisverðlaun
- Íþróttamaður ársins
11:00 Fótboltaleikur KFR
12:00 – 16:00 Dagskrá á útisvæði
- Markaðstjald
- Kökuskreytingakeppni
- Legobyggingakeppni
- BMX brós
- Hoppuróla
- Íþróttaálfurinn og Solla Stirða
- Postularnir bjóða á rúntinn
- Hoppukastalar
- Matarvagnar
- Bílasýning

14:00-16:00 Hæfileikakeppni barna, fegurðar- og
hæfileikakeppni dýranna, úrslit í kökuskreytingum, úrslit í
legokeppni
20:30-23:00 Kvöldvaka
- Kynnir Ingólfur Þórarinsson, Ingó Veðurguð
- Hátíðarræða
- Heiðar Óli, Aron Birkir, Stefán Orri og hugsanlega fleiri.
- Happdrætti
- Egill Stolzenwald
- Huginn
- Daði Freyr
- Ingó með brekkusöng
- Flugeldasýning
00:00 Dansleikur í reiðhöllinni

Sunnudagur 18. ágúst
18:00 Leikhópurinn Lotta – Litla Hafmeyjan

A
D
L
A
J
G
U
Ð
TÖ
IÐ

HAPPDRÆTT

Töðugjaldahappdrættið er ein af fjáröflunum
fyrir Töðugjöld. Vinningarnir eru framúrskarandi
og eftir miklu að slægjast.
Gengið verður í hús á Hellu vikuna áður og miðar
seldir ásamt því að miðar verða seldir á föstudagskvöldi á þorparöltinu, í morgunmatnum og
svo á markaðnum um daginn.

VINNINGAR FRÁ
Reiðhallarballinu
Smiðjunni
Leirubakka

Hótel Rangá

Landhótel

Hótel Læk

Southcoast adventure

Veiðifélagi Ytri-Rangár

Nefsholti

Veiðifélagi Landmannaafréttar

Midgard
Hótel Vos

Hótel Dyrhólaey

Stracta Hótel Hellu

Á kvöldskemmtuninni á laugardagskvöldi verður
dregið úr seldum miðum. Miðaverð 1.000 kr.

Myndir frá
Töðugjöldunum
2018
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Umhverfisverðla
Sú hefð hefur skapast s.l. ár að umhverfisverðlaun í Rangárþingi
ytra eru veitt á Töðugjöldum.

Umhverfisverðlaun síðustu ár hafa fengið:
2003 Auðkúla, Bjóla, Ármótabúið, sumarhús á Tanganum.
2004 Þverlækur, Kambur, Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar,
sumarhús í Hjallanesi.
2005 Dynskálar 7, Selalækur 3, Dvalar- og hjúkrunarheimilið
Lundur, Hallstún í Holtum.
2006 Breiðalda 9, Félagsbúið Raftholti, Söluskálinn Landvegamótum, sumarhús í Stóra Klofa.
2007 Arnarsandur 3, Varmidalur, Galtalækur (gistiaðstaða).
2010 Heiðvangur 22, Unhóll, Kornbrekkur, Árhús.
2011 Skeiðvellir.
2012 Ártún 6, Selsund, Stokkalækur.
2014 Hólavangur 9, Nefsholt, Árbakki, Hótel Rangá.
2015 Heiðvangur 16, Gilsbakki, Hákot, Hótel Lækur.
2016 Geitasandur 1, Grímshús Hólavangi 7, Árbær,
Íþróttamiðstöðin Hellu.
2017 Ártún 1, Borgarsandur 7, Veiðivötn/veiðifélag Landmannaafréttar.
2018 Freyvangur 14.

Umhverfisverðlaun
2019 verða veitt á
laugardagsmorgninum í
Íþróttahúsinu á Hellu.

HNALLÞÓRUKEPPNI! BÝR BAKARI Í ÞÉR?
Um leið og markaðurinn fer fram á hátíðarsvæði Töðugjalda verður efnt til
Hnallþórukeppni! Allir mega taka þátt og verður fyrirkomulagið með þeim
hætti að viðkomandi kemur með kökuna í markaðstjaldið við opnun þess
kl. 12, skráir upplýsingar á þar til gert blað og kakan verður merkt með númeri.
Sérstök dómnefnd úr bláa hverfinu mun meta hnallþórurnar eftir útliti
og bragðgæðum, og velja hnallþóru Töðugjalda 2019.
Ef eitthvað verður eftir þegar dómnefndin hefur lokið störfum fá
gestir á hátíðarsvæði að sjálfsögðu að bragða á tertunum.
Glæsilegir vinningar í boði fyrir efstu þrjú sætin!
1. sæti 2018
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Olga Mörk Valsdóttir

LEGOSNILLINGAR ATHUGIÐ!
Legobyggingakeppni. Keppendur hanna og byggja módel heima.
Móttaka módela er í markaðstjaldinu kl. 13:00 - 13:30 og þau höfð til
sýnis þar á meðan á markaði stendur.
Gæta þarf þess að nafn og aldur á legosnillingi fylgi
þegar módeli er skilað.
Dómnefnd velur flottasta módelið, keppt er í tveimur
flokkum 6 ára og yngri og 7 ára og eldri. Verðlaun
verða veitt á meðan barnaskemmtun stendur.

Bílaþjónustan
Hellu

Dýraeigendur athugið
FEGURÐAR- OG
HÆFILEIKAKEPPNI DÝRANNA
Fegurðar- og hæfileikakeppni dýranna verður á sviði barnaskemmtunarinnar. ÖLL dýr velkomin og engin aldurstakmörk á
keppendum! Skráning á staðnum.
Dýraeigendur eru hvattir til þess að skreyta dýrin
sín og sýna hvað í þeim býr.

SUÐURLANDSMÓT YNGRI FLOKKA
Suðurlandsmót yngri flokka er hestamannamót sem
hestamannafélagið Geysir hefur haldið í mörg ár. Á Suðurlandsmóti yngri flokka keppir aldurshópurinn 10-21 árs.
Keppt er í hefðbundnum greinum.
Mótið fer fram 17. og 18. ágúst.
Dagskrá mótsins má
nálgast á www.hmfgeysir.is
Hvetjum alla sem áhuga hafa á
hestum að líta við á Rangárbökkum!

Tónleikar í safnaðarheimilinu á Hellu

EINAR ÞÓR
GUÐMUNDSSON
TÓNLEIKAR Í SAFNAÐARHEIMILI
ODDASÓKNAR Á HELLU
FIMMTUDAGINN 15. ÁGÚST KL. 20:30
Einar Þór Guðmundsson er 29 ára baritone söngvari. Hann er
fæddur 18.08.1989 og uppalinn á Hellu. Hann byrjaði að læra
á píanó 9 ára (1998) við Tónlistarskóla Rangæinga og kláraði
framhaldsstigspróf á píanó árið 2014 við Tónlistarskólann í Reykjavík.
Einar kynntist söngnum árið 2012 þar sem hann byrjaði í söngnámi
við Tónlistarskólann í Reykjavík. Hann tók þátt í fyrstu óperuuppsetningunni sinni sama ár þar sem hann fann neistann fyrir
söngnum. Eftir það kom hann fram í þremur öðrum óperum þar á
meðal óperunni Sæmundur Fróði eftir Þórunni Guðmundsdóttur.
Árið 2016 kláraði hann einnig framhaldsstigspróf í
klassiskum söng, og sama ár fór hann út til Hollands
og hóf nám við Konunglega Tónlistarháskólann í
Den Haag. Þar hefur hann komið fram í litlum sem
stórum verkum t.d. Stabat Mater eftir Gioachino
Rossini, verk eftir Mozart, Haydn, Telemann,
Händel, J.S. Bach, Gabriel Fauré og fleiri.
Tónleikarnir 15. ágúst innihalda íslensk verk eins
og Vegir liggja til allra átta, Sofnar Lóa og Kall sat
undir kletti þar á meðal frumflutning á sínu eigin
verki. Þýsk verk eftir Richard Strauss og Korngold,
óperuaríu Greifans úr Brúðkaup Figaro og fleira.

u!
Morgunverður í íþróttahúsin
Öllum íbúum og gestum er boðið til morgunverðar
kl. 10:00 þar sem fyrirtæki á svæðinu sameinast
um að gefa vörur. Þau fyrirtæki sem koma
að morgunverðinum eru Guðni bakari,
Reykjagarður, Sláturfélag Suðurlands, Kjarval
og Fiskás. Kvennakórinn ljósbrá sér um að bera
morgunverðinn á borð.
Harmonikkufélag Rangæinga mun spila fyrir
gesti. Íþróttamaður Rangárþings ytra 2018 fær
viðurkenningu ásamt því að umhverfisverðlaun
verða veitt.
Njótum þess að vera saman og sjáumst í morgunverðinum!

Fannberg

Fasteignasala

Áhugaverðir sta

ðir nálægt Hellu

ÆGISÍÐUFOSS (3 km)
Virkilega falleg gönguleið liggur með Ytri-Rangá frá Hellu að Ægisíðufossi.
Gróður- og fuglalíf er virkilega fjölbreytt við Ytri-Rangá. Einnig er hægt að
keyra að fossinum og er þá farið niður Þykkvabæjarveg.

ODDI Á RANGÁRVÖLLUM (10 km)
Oddi er bær og kirkjustaður. Þar hefur verið kirkja síðan í öndverðri kristni.
Þar bjó Sæmundur fróði Sigfússon og afkomendur hans eftir hann í tvær
aldir og nefndust þeir Oddaverjar. Útsýni af láglendi Rangárvalla er hvergi
tignarlegra en af Gammabrekku í Odda.

LAUGALAND (14 km)
Á Laugalandi er frábær sundlaug.

ÞYKKVIBÆR (17 km)
Þykkvibær er elsta sveitaþorp á Íslandi. Þykkvibær er nú þekktur fyrir kartöflurækt og er ferðaþjónusta að byggjast þar upp. Sjósókn var í aldaraðir
mikilvægur þáttur í sögu Þykkvabæjar og má rekja þéttbýlismyndunina til
sjósóknar.

KELDUR (20 km)
Á Keldum á Rangárvöllum er einstök heild bæjar- og útihúsa frá fyrri tíð.
Bæjarhúsin eru af elstu varðveittu gerð torfhúsa, þar sem framhús beggja
vegna bæjardyra snúa langhlið að hlaði. Þetta svipmót hefur haldist allt frá
miðöldum.

HEKLUSETRIÐ LEIRUBAKKA (10 km)
Í Heklusetrinu er nútímaleg og fræðandi sýning um Heklu, sögu hennar og
áhrif á mannlíf á Íslandi frá landnámi til okkar daga.

ÞJÓFAFOSS (50 km)
Þjófafoss er staðsettur í Þjórsá austan megin við Merkuhraun í suðurhluta
landsins, fyrir ofan hann stendur fjallið Búrfell. Til að nálgast fossin þarf að
keyra eftir malarvegi og er fært öllum bílum að sumarlagi.

FOSSABREKKUR (50 km)
Upptök Ytri-Rangár. Aðgengileg náttúruperla rétt fyrir ofan Rjúpnavelli.
Vegalendir innan sviga eru fjarlægðir frá Hellu.

Orka til framtíðar
Gagnvirk orkusýning Landsvirkjunar í Ljósafossstöð útskýrir
orkuna sem býr í öllum hlutum á skemmtilegan og fræðandi hátt.
Opnunartíma og leiðarlýsingar má finna á landsvirkjun.is/heimsoknir.
Verið velkomin.

Ljósafossstöð er í um 45 mínútna akstursfjarlægð frá Reykjavík.
Nánari upplýsingar má finna á www.landsvirkjun.is/heimsoknir.
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