Páskahelgihald í Laufásprestakalli

Til sölu
Subaru Impresa 2000. árgerð ´97
Er í góðu standi.
Á sama stað Yamaha rafmagnsorgel fæst fyrir lítið.
Upplýsingar í síma 464 3560
eða 896 3321

Föstudagurinn langi
Föstuganga í Laufás. Lagt af stað frá Végeirsstöðum í
Fnjóskadal kl. 11.00. Lesið úr píslarsögu við upphaf göngu.
Björgunarsveitin Þingey vaktar gönguna. Súpa og brauð til
sölu í þjónustuhúsinu í Laufási við komu. Tónleikar í
Laufáskirkju kl. 14.30. Hjónin Ívar Helgason og Margrét
Árnadóttir kalla fram ljúfa tóna.
Í Laufás á deginum langa
liggur vor för með lið.
Hin árvissa föstuganga
og Frelsarinn þér við hlið. (BPB)

Páskar

Til sölu
Íslenskir fjárhundahvolpar.
Eru vel ættaðir.
Upplýsingar í síma 899 1799

Laugardagur 19. apríl
Páskaguðsþjónusta með fermingu í Þorgeirskirkju kl. 14.00
Fermingarbörn:
Arnar Freyr Ólafsson Fljótsbakka
Eyþór Kári Ingólfsson Úlfsbæ
Guðný Jónsdóttir Staðarfelli

Sunnudagur 20. apríl
Páskaguðsþjónusta í Lundarbrekkukirkju kl. 14.00.
Páskaguðsþjónusta í Hálskirkju kl. 16.00
Jónína Ólafsdóttir guðfræðinemi prédikar.

Þingeyjarsveit
Frá sundlauginni á Laugum
Nýr opnunartími um helgar og hátíðir!
Framvegis verður opið frá kl. 14 til 17 á laugardögum.
Opnunartími um Páskana.
17.apríl
18. apríl
19. apríl
20.apríl
21.apríl

Fimmtudagur/Skírdagur
Föstudagurinn langi
Laugardagurinn
Sunnudagur/Páskadagur
Mánudagur/Annar í páskum

Opið 14 – 17.
Lokað
Opið 14 – 17.
Lokað
Opið 14 – 17.

Síminn í sundlauginni er 862-3822
Fylgist með okkur á facebook!

Áætlað er að Geirhjörtur ríði um sveir frá og með
sumardeginum fyrsta (24 apríl).
Þar sem kartöﬂur í héraði fara minnkandi væri mjög l hagræðis,
ef þið sveitungar, sem hefðuð áhuga á
matarkartöﬂum og eða útsæði létuð vita sem fyrst á
ne)angið eyjabi@eyjabi.is eða í síma 862-3243

Kveðja
Darri Grenivík

Lokahátíð Sunnudagaskólans verður haldin á skírdag,
fimmtud. 17.apríl kl. 11.00 í Kirkjumiðstöðinni
Vestmannsvatni.
Við ætlum að syngja mikið, heyra um síðustu daga Jesú og
upprisuna, fara í létta leiki og gæða okkur síðan á gómsætum
pylsum. Umsjón hafa sr. Sólveig Halla og sr. Þorgrímur.
Allir velkomnir, við hlökkum til að sjá ykkur.

Vilt þú vinna hjá Mývatnsstofu í sumar?
Starfsmenn óskast í sumarstörf hjá Mývatnsstofu ehf.
Helstu verkefni starfsmanns Mývatnsstofu eru almenn
afgreiðslustörf, upplýsingamiðlun til ferðamanna og
ferðaþjónustuaðila, umboðssala, umsjón með heimasíðu
og uppgjör.
Hæfniskröfur eru sjálfstæði, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi.
Jákvæðni og fagleg framkoma. Hæfni í mannlegum samskiptum,
almenn tölvukunnátta og góð tungumálakunnátta.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegu starfi og hafi
reynslu af sölustörfum.
Vinsamlegast sendið inn ferilskrá og formlega umsókn til Guðrúnar
Brynleifsdóttur á gudrun@visitmyvatn.is. Nánari upplýsingar í síma
464 4390 / 898 9820
Umsóknafrestur er til og með 18. apríl nk.

14.tbl.
Opnunar3mi um páska
Skírdagur
17. apríl kl. 10 – 20
Föstudagurinn langi 18. apríl kl. 13 – 17
laugardagur
19. apríl kl. 10 -20
Páskadagur
20. apríl LOKAÐ
Annar í páskum
21. apríl kl. 13 – 17
Leikir á breiðtjaldi:
Sunnudagur 13.apríl kl: 13.00

10. apríl

2014
21. árg.

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

Þingeyingar, ferðafólk.

Liverpool – Man. City

Á sumardaginn fyrsta 24. apríl verður ísvélin seA í gang eBir vetrardvala.
Verið velkomin,
Dalakoﬁnn / Úbú ehf.
s. 464-3344 dalakoﬁnn.is

Munið hina árlegu páskatónleika.
Á skírdag 17. apríl kl. 20:00 í Skjólbrekku.
Þar verður !lutt tónlist m.a. eftir Beethoven, Chopin, Dvorák,
íslensk sönglög og óperusmellir.
Sérstakir gestir eru karlaoktettinn Garðar Hólm.
Á föstudaginn langa 18. apríl kl. 21:00 í Reykjahlíðarkirkju.
Meðal annars verður þar !lutt tónlist eftir Bach, Händel,
Glück ásamt íslenskum sálmalögum.
Flytjendur:
Sesselja Kristjánsdóttir
Laufey Sigurðardóttir
Aladár Rácz

mezzosópran
!iðla
píanó/orgel.

Í Skjólbrekku verða sýndir pappírsskúlptúrar „Mý“ eftir
Svövu Björnsdóttur myndlistarmann.
Miðasala við innganginn
Miðaverð á aðra tónleikana kr. 2.500 ,
tvennir tónleikar kr. 4.000.
Músík í Mývatnssveit.

