Til leigu
4ja herbergja íbúð í parhúsi Melgötu 8.
við Stórutjarnaskóla
Laus 1.apríl
Upplýsingar veitir Anna Dóra Snæbjörnsdóttir ,
Sparisjóði Suður Þingeyinga í síma 4646200

Kæru lesendur og auglýsendur
Nú er Hlaupastelpan gefin út á fimmtudögum
og því rennur skilafrestur auglýsinga út á

þriðjudögum

kl. 15:00.☺
ATH! Verð á auglýsingum
Verð hálfsíðu er. kr.2900.-m.vsk
Verð heilsíðu er kr.3990.– m.vsk

Fjölskylduguðsþjónusta
Sameiginleg ölskylduguðsþjónusta
Grenjaðarstaðar- og Nessókna verður á Grenjaðarstað
næstkomandi sunnudag, 16. mars, klukkan 11:00. Nemendur
úr Hafralækjarskóla ﬂytja tónlist og kirkjukórinn syngur.
Sunnudagaskóli sem átti að vera á Einarstöðum sameinast
þessari guðsþjónustu, sem verður með sunnudagaskólalegu
sniði. Börn og foreldrar sérlega hvött til að mæta.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Aðalfundir
Sjálfstæðisfélags Suður-Þingeyinga og
Félags Sjálfstæðiskvenna í SuðurÞingeyjarsýslu
verða haldnir í Staðarhrauni, Aðaldal,
laugardaginn 15. mars.
Aðalfundur Sjálfstæðiskvenna hefst klukkan 14:30.
Aðafundur Sjálfstæðisfélags Suður-Þingeyinga hefst
klukkan 15:00.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Gestur fundanna, Valgerður Gunnarsdóttir
alþingismaður ræðir stjórnmálaástandið.
Nýir félaga velkomnir.

Kyrrðar og bænastund

Kyrrðar og bænastund verður á Einarsstöðum
ﬁmmtudaginn 13. mars kl. 20:00.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Kirkjuskóli í Lundarbrekkukirkju

Kirkjuskóli verður í Lundarbrekkukirkju laugardaginn 15.
mars kl. 14.00. Söngur, biblíusaga, biblíumynd, tófa o.ﬂ.
Tilvalin ölskyldustund í kirkjunni. Sjáumst í
kirkjuskólanum!

Guðsþjónusta í Þorgeirskirkju

Aðalfundur H.M.H. og G.F.M.
verða haldnir á Fosshóli
sunnudaginn 16 mars 2014 kl. 13.00.
Dagskrá fundar:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnirnar

Guðsþjónusta með altarisgöngu verður í Þorgeirskirkju
sunnudaginn 16. mars kl. 16.00. Kirkjukórinn syngur undir
stjórn Dagnýjar Pétursdóttur. Fermingarbörn sérstaklega
hvött til að mæta með foreldrum. Verið öll velkomin!

Sumarstarfsfólk óskast
Dalakoﬁnn auglýsir eir starfsfólki næsta sumar.
Umsækjendur skulu geta unnið sjálfstæ, hafa góða þjónustulund , skipulagshæﬁleika og vera reyklausir.
Upplýsingar vei%r Haraldur Bóasson s. 4643344
Umsóknarfrestur er %l 21.mars

10.tbl.
13. mars

2014
21. árg.

Hlaupastelpan
hlaupastelpan@isl.is,s:4643366/gsm:8953386

Dalasvar
Næsta Dalasvar verður laugardagskvöldið 15.mars kl. 21.00
Leikir á breiðtjaldi:
Laugardagur 15.mars
Laugardagur 15.mars
Laugardagur 15. mars
Sunnudagur 16.mars
Sunnudagur 16. mars

kl: 12.45
kl: 15.00
kl: 17.30
kl: 13.30
kl: 16.00

Hull – Man. City
Everton – Cardiﬀ
Aston Villa – Chelsea
Man. Utd – Liverpool
Toenham - Arsenal

Árshátíð Stórutjarnaskóla
Árshátíð Stórutjarnaskóla verður haldin
föstudagskvöldið 14. mars nk. og hefst kl 20:30

Verið velkomin,
Dalakoﬁnn / Ú%bú ehf.
s. 464-3344 dalakoﬁnn.is

Sýnt verður nýtt frumsamið leikrit, ”PíS” eftir Jónas Reyni
Helgason - atriði úr leikriti um Jón Odd og Jón Bjarna –
leikverkið ”Það var einu sinni drengur” og loks munu elstu
nemendur leikskóla og yngstu nemendur grunnskóla sýna
verkið ”Víkingar og landsnámsmenn”

Rekstur kaffihúss og handverkssölu
Menningarmiðstöð Þingeyinga auglýsir eftir aðilum til að reka
kaffi- og/eða handverkssölu í „Hlöðunni“ við Grenjaðarstað
næsta sumar.
Í „Hlöðunni“ er fallegur lítill salur og eldhús.
Áhugavert verkefni bæði fyrir einstaklinga og hópa. Ýmsar
útfærslur mögulegar.
Áhugasamir setji sig í samband við Sif
Jóhannesdóttur í síma 464 1860 eða með
tölvupósti á netfangið safnahus@husmus.is, fyrir
15. apríl.

Aðgangur kr 2000- veitingar innifaldar
frítt fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri
Sjoppa og dans á eftir
Allir hjartanlega velkomnir
Nemendur og starfsfólk

