Íbúar Þingeyjarsveitar
Oddviti sveitarstjórnar, Arnór Benónýsson verður með viðtalstíma í
Kjarna n.k. mánudag
13. apríl milli kl. 10:30 og 11:30.
Á þessum tíma svarar oddviti einnig síma og tölvupósti eftir því sem
kostur er.
Sími oddvita er 661 6292 og netfang arnor@thingeyjarsveit.is
Sveitarstjóri

ATH! Verð á auglýsingum
Verð hálfsíðu er. kr.2900.-m.vsk
Verð heilsíðu er kr.3990.– m.vsk

Kæru lesendur og auglýsendur
Skilatími auglýsinga í Hlaupastelpunar er á
þriðjudögum

kl. 15:00.☺

AÐALFUNDUR H.M.H, og
Goðafossmarkaðar ehf

Umsóknir í vinnuskóla
Þingeyjarsveitar 2015
Nú stendur yfir skráning í vinnuskóla Þingeyjarsveitar.
Áætlað er að vinnuskólinn verði starfræktur alla virka
daga á tímabilinu 8. júní – 31. júlí.
Skráning fer fram á skrifstofu sveitarfélagsins. Einnig er
mögulegt er að hringja skráninguna inn í síma 464-3322
eða prenta út umsóknareyðublað á heimasíðu
Þingeyjarsveitar og senda á skrifstofuna.
Umsóknarfrestur er til 8. maí.
Umsækjendur fá sent bréf heim með nánari upplýsingum
áður en þeir hefja störf við vinnuskólann.

Rétt til vinnuskólans hafa ungmenni í
Þingeyjarsveit fædd 1999, 2000 og 2001 ( 8. 9. og
10. bekkur)

Móttöku umsókna og nánari upplýsingar veita
Ingólfur og Margrét á skrifstofu Þingeyjarsveitar í
síma 464-3322.

verða haldnir
á Fosshóli 19. apríl 2015 kl.11.00
venjuleg aðalfundarstörf.
Gunnhildur Arnþórsdóttir hættir í stjórn
H.M.H.
Sjáumst glaðar og kátar.
Stjórnirnar.

Lok
sunnudagaskólans
Síðasti sunnudagaskóli vetrarins í
Grenjaðarstaðarprestkalli verður
á Vestmannsvatni næstkomndi
sunnudag, 12. apríl klukkan 11:00 - 13:00.
Fræðsla, leikir og pylsur.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Dansæfing
Síðasta dansæfing vetrarins verður í Ljósvetningabúð ,
föstudagskvöldið 17. apríl frá kl.20:30-22:30.
Allir hjartanlega velkomnir
Miðaverði 500 kr
Stjórnin

Opinn dagur verður haldinn á sumardaginn fyrsta í
framhaldsskólanum á Laugum
Allir boðnir velkomnir
Dagskrá auglýst síðar

Bingó, Bingó í Kiðagili.
Haldið verður bingó í Kiðagili
föstudagskvöldið 10 apríl kl 20.00.
Einnig ætlum við að hafa til sölu vöfflur
með rjóma og kaffi.
Sjáumst hress og kát.
Fjáröflunarnefnd Kvenfélagsins Hildar.

14.tbl.

Sumargleði
Kvenfélags Fnjóskdæla
Nú er sumar gleðjumst saman á árlega tombólukaffinu
í Skógum á sumardaginn fyrsta 23.apríl kl 14-17
Þeir sem vilja styrkja okkur með tombóluvinningum
komið þeim til okkar fyrir 20.apríl
Kær kveðja Þura, Lella, Gunna Vala og Gunnhildur.

Baggaplastssöfnun í Þingeyjarsveit
13/4 verður safnað í eirfarandi stöðum :
Kinn , Ljósavatnsskaði og Fnjóskadal
14/4 verður safnað á eirfarandi stöðum :
Aðaldalur , Reykjadalur og Bárðadalur
15/4 verður safnað í eirfarandi stöðum :
Mývatnssveit og það sem útaf stendur
Þeir sem eru með gáma ,lkynna sig líka
Bara er tekið hreint plast , en net má vera með ef það er í
pokum

9. apríl

2015
22. árg.

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

Vortónleikar
Skagfirski kammerkórinn

