Kæru lesendur og auglýsendur
Næsta Hlaupastelpa kemur út miðvikudaginn 30.
apríl næst . Auglýsingum þarf því að skila næsta
mánudag

fyrir

kl. 15:00.☺

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

Frá Kvenfélagi Fnjóskdæla
Nú er komið að
árlegri tombólu– og kaffisölu okkar
Sumardaginn fyrsta 24. apríl. að Skógum frá
kl 14:00 –17:00.
Kaffi fullorðnir
Börn 6-13 ára
Tombóla

Verð
kr. 1000.kr 500.kr. 500

Landbúnaðartæki til sölu.
s.s. Ford dráttarvélar, snekkjudæludreifari, fjölfætlur,
sturtuvagn, heyhleðsluvagn, rúlluvagn, múavél, snjóblásari,
nýr heyskeri, baggatína, baggavagn og færibönd.
Auk þess steypuhræruvél, grill, kerra, háþrýstidæla,
Rockwood fellihýsi 2005, Polaris vélsleði og Nissan Navara
LE 2006 ekin 340þús.
Áhugsamir hafi samband í síma 867-6004 (Emilía)

Fjáröflunarnefndin

AÐALFUNDUR
Fjárræktarfélags Hálshrepps
Verður haldinn í Skógum
Föstudagskvöldið 25. apríl nk. Kl.20:30.
Venjuleg aðalfundarstörf
María Svanþrúður mætir á fundinn.
Stjórnin

Aðalfundur
hestamannafélagsins Þjálfa
verður haldinn þriðjudaginn 29. apríl kl. 20:30
í Staðarhrauni. Venjuleg aðalfundarstörf.
Kaffi og með því - í boði félagsins.
Sýndar verða eldri video myndir “brot af því besta”
af hestamannamótum,
sem félagar hafa fundið í fórum sínum.
Vonumst til að sjá sem flesta, nýja og gamla félaga.
Stjórnin.

Æskulýðsstarf Þjálfa
Við ljúkum vetrarstarfinu með vormóti Þjálfa í Torfunesi,
1.maí kl. 14:00
Keppt verður í polla- barna- og unglingaflokki
OG flokki fullorðinna!
Grill og gaman, hjá okkur saman.
Höldum aðalfund æskulýðsdeildarinnar á
kaffistofunni kl. 13:00.
Helgina á undan verður reiðnámskeið fyrir börnin, með
kúrekaþema !
Krakkar: þið fáið nánari upplýsingar í tölvupósti.
Þökkum gott samstarf í vetur.
Stjórn æskulýðsdeildar Þjálfa.

Miðvikudagskvöldið 23. apríl
mun Útskriftarhópur
Framhaldsskólans á Laugum
halda Páskabingó
í matsal skólans kl 19:30.
Allir velkomnir, sjoppa verður á
staðnum!
Hlökkum til að sjá sem flesta!
-Útskriftarhópur FL

16.tbl.
23. apríl

Frá tónlistardeild Stórutjarnaskóla
Vortónleikar nemenda verða haldnir
í sal Stórutjarnaskóla
miðvikudagskvöldið 30. apríl kl 20:00 - ókeypis aðgangur
Kaffisala (kr 1.000-, börnin fá frítt) til
styrktar ferðasjóði nemenda að loknum tónleikum

2014
21. árg.

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

Karlakór Vopnafjarðar og
Kór Hofs- og Vopnafjarðarkirkju

allir velkomnir

Tónlistarkennarar

Aðalfundur
Björgunarsveitarinnar Þingeyjar

halda tónleika 27.04. nk. í
Þorgeirskirkju kl. 14.00 og
Skjólbrekku kl. 20:00
Fjölbreytt dagskrá

verður haldinn í húsi sveitarinnar á Stórutjörnum
miðvikudagskvöldið 30. apríl og hefst hann
klukkan 20:30.
Venjulega aðalfundarstörf.

Stjórnandi og undirleikari: Stephen Yates
Aðgangur kr. 2000- Frítt fyrir börn

Stjórnin

Ekki tekið við greiðslukortum

