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

þriðjudögum

kl. 15:00.☺

Rekstur verslunar í Vaglaskógi
Auglýst er eftir rekstraraðila að versluninni í Vaglaskógi.
Verslunin er starfrækt yfir sumartímann og er í nágrenni
við tjaldsvæði og sumarhúsabyggð á svæðinu.
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma 464 3322 og
862 0025.
Umsóknafrestur er til 15. mars n.k. Þeir sem hafa áhuga á
að taka að sér reksturinn sendi inn skriflegar umsókn til
sveitarstjóra, Kjarna 650 Laugar, netfang
dagbjort@thingeyjarsveit.is
Sveitarstjórinn í Þingeyjarsveit

Að styrkja sjálfsmyndina

Æskulýðs- og tómstundafulltrúi

Miðvikudagskvöldið 26. mars nk. heldur Þorgrímur
Þráinsson rithöfundur fyrirlestur í Stórutjarnaskóla.

Starf æskulýðs- og tómstundafulltrúa er laust til umsóknar,
um er að ræða 30% starf. Æskulýðs- og tómstundafulltrúi
mun hafa umsjón með félagsstarfi barna og unglinga,
ungmennaráði, vinnuskóla o.fl. Æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma 464 3322 og
8620025

Fyrirlesturinn hefst kl 20:30 og er öllum opinn, - ekkert
síður fólki utan skólasvæðis Stórutjarnaskóla.
- Heitt á könnunni.
Með ósk um að sjá sem flesta,
skólastjóri

Alþjóðlegt vísindasamstarf í Reykjadal
Kynning á Norðurljósarannsóknarstöðinni á Kárhóli

Styrkir til lista- og menningarstarfs
Aurora Observatory í samstarfi við RANNIS og
Raunvísindastofnun Háskóla Íslands boða til kynningarfundar í
félagsheimilinu á Breiðumýri mánudaginn 26. mars kl. 20:00.
Fundarboðendur

Félags- og menningarmálanefnd Þingeyjarsveitar auglýsir eftir
umsóknum um styrki vegna lista- og menningarstarfs á árinu 2014.
Bæði einstaklingar og félagasamtök geta sótt um styrki og metur
nefndin hvaða verkefni eru styrkhæf og hver ekki.
Félagasamtök þurfa að skila inn ársreikningi liðins árs með umsókn. Þá
ber öllum að skila inn til nefndarinnar greinargerð um framgang
verkefnis og ráðstöfun styrkfjár innan árs frá styrkveitingu.
Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum sem nálgast má á
heimasíðu og/eða á skrifstofu Þingeyjarsveitar. Umsóknir skulu berast
til skrifstofu sveitarfélagsins í síðasta lagi 31. mars n.k.

Styrkir til íþrótta- og æskulýðsstarfs

AÐALFUNDUR 2014
Aðalfundur Kvenfélags Fnjóskdæla
verður haldinn í Skógum
miðvikudagskvöldið 26. mars. kl: 20:30.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Nýjar konur ávalt velkomnar í hópinn
eigum saman gott kvöld yfir kaffibolla og spjalli.
Stjórnin

Félags- og menningarmálanefnd Þingeyjarsveitar auglýsir eftir
umsóknum um styrki vegna íþrótta- og æskulýðsstarfs á árinu 2014.
Bæði einstaklingar og félagasamtök geta sótt um styrki og metur
nefndin hvaða verkefni eru styrkhæf og hver ekki.
Félagasamtök þurfa að skila inn ársreikningi liðins árs með umsókn. Þá
ber öllum að skila inn til nefndarinnar greinargerð um framgang
verkefnis og ráðstöfun styrkfjár innan árs frá styrkveitingu.
Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum sem nálgast má á
heimasíðu og/eða á skrifstofu Þingeyjarsveitar. Umsóknir skulu berast
til skrifstofu sveitarfélagsins í síðasta lagi 31. mars n.k.
Ath. minnum styrkþega 2013 á að skilað inn greinargerð um
framgang verkefnis og ráðstöfun styrkfjár.

Félags- og menningarmálanefnd
Þingeyjarsveitar

Aðalfundur Samtaka atvinnurekenda á Norðausturlandi –
SANA – fyrir árið 2013 verður haldinn á veitingastaðnum
Gamla Bauk á Húsavík, miðvikudaginn 26. mars nk. kl. 18:00

Næturvörður óskast!

Dagskrá:
•
•
•

Venjuleg aðalfundarstörf skv. samþykktum samtakanna.
Matarhlé - málsverður á vægu gjaldi.
Uppbygging orkunýtingar á svæðinu - megin
framkvæmdaþættir.
Félagar hvattir til að fjölmenna og
nýir félagar sérstaklega boðnir velkomnir.
Stjórnin

Félagar í HMH

Við gerum gott betra
Erla Guðmundsdóttir frá Símey verður með námskeið á Fosshóli
fimmtudagskvöldið 10.apríl kl. 20.00.
Námskeiðið er ætlað starfsfólki okkar og félögum HMH er koma að
afgreiðslustörfum á Goðafossmarkaði. Við erum öll frábær en höfum
engu að síður gott af smá leiðsögn við afgreiðslustörfin.
Vonumst til að sjá ykkur sem flest.
Stjórn GFM

Óskum eir næturvörðum í heilsársstöðu.
Um er að ræða viku og viku í senn. Unnið frá 23:00-07:00.
Skilyrði að viðkomandi sé lipur í samskiptum, tali ensku, kunni
að þrífa og haﬁ aðgang að húsnæði á svæðinu.
Frekari upplýsingar gefur asdis@myvatn.is eða í síma 861 0274.

Messa á Einarsstöðum Aðalsafnaðarfundur
Almenn guðsþjónusta verður á Einarsstöðum næstkomandi
sunnudag 23. mars klukkan 11:00.
Að athöfn lokinni er kirkjugestum boðið
upp á súpu í Litlulaugaskóla.
Þar verður svo haldinn Aðalsafnaðarfundur Einarsstaðasóknar
og hefst hann þegar kirkjugestir hafa notið veitinga um stund.
Venjuleg Aðalfundarstörf. Undir liðnum önnur mál mun
sóknarprestur bera fram tillögu um að leyft verði að klappa
tónlistarﬂytjendum lof í lófa á tónleikum og aðventukvöldum í
Einarsstaðakirkju.
Safnaðarstjórn.
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Hlaupastelpan
hlaupastelpan@isl.is,s:4643366/gsm:8953386

