Styrkir til
menningar, atvinnuþróunar og nýsköpunar
Uppbyggingarsjóður Norðurlands eystra
auglýsir eftir umsóknum
Stofnaður hefur verið nýr sjóður, Uppbyggingasjóður Norðurlands
eystra. Sjóðurinn er hluti af samningi um Sóknaráætlun Norðurlands
eystra 2015-2019 sem undirritaður var í febrúar sl. Sjóðurinn er
samkeppnissjóður og tekur við hlutverki Menningarráðs Eyþings,
Vaxtarsamnings Eyjafjarðar og Vaxtarsamnings Norðausturlands og
veitir verkefnastyrki til menningarverkefna, atvinnuþróunar og
nýsköpunar auk stofnstofn- og rekstrarstyrkja til menningarmála.
menningarmála
Í ár lítur uppbyggingasjóður sérstaklega til verkefna sem jafna stöðu
kynjanna og aldurshópa á svæðinu. Auk þess hafa þær umsóknir
forgang sem uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna skilyrða.

Á sviði menningar:
• Verkefni sem hvetja til samstarfs einstaklinga, hópa,
byggðarlaga eða listgreina. Sérstaklega er horft til verkefna sem
eru samstarf þriggja eða fleiri aðila og tengja íbúa á
Norðurlandi eystra
• Verkefni sem efla atvinnustarfsemi á sviði menningar og lista
• Verkefni sem fela í sér listsköpun fólks á aldrinum 18-25 ára
• Verkefni sem fela í sér samstarf við önnur lönd á sviðið
menningar og lista

Á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar:
• Verkefni sem stuðla að nýtingu auðlinda svæðisins til
atvinnusköpunar
• Verkefni sem til þess eru fallin að auka fjölbreytni
atvinnutækifæra
• Verkefni sem stuðla að samstarfi atvinnulífs, háskóla og
þekkingarstofnana
• Verkefni sem efla nýsköpun og atvinnuþróun

Umsóknum skal skilað rafrænt til uppbyggingarsjóðs á netfangið
uppbygging@eything.is á þar til gerðum eyðublöðum sem
nálgast má á heimasíðu Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna.
Umsóknarfrestur er til og með 13. maí. Tilkynnt verður um
úthlutun í júní. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér
verklagsreglur uppbyggingarsjóðs á heimasíðu Eyþings
www.eything.is
Nánari upplýsingar um Uppbyggingarsjóð Norðurlands eystra
veita:
Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir menning@eything.is sími 464 9935
Reinhard Reynisson reinhard@atthing.is 464 0415
Ari Páll Pálsson aripall@atthing.is sími 464 0415

Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið
uppbygging@eything.is

Uppbyggingarsjóður auglýsir viðveru menningarfulltrúa og
starfsmanna atvinnuþróunarfélaganna vegna úthlutunar styrkja
úr sjóðnum. Viðtalstímar verða sem hér segir:
Akureyri

20. og 22. apríl kl. 13-15 Skrifstofu
menningarfulltrúa, Hafnarstræti 91, 3. hæð
Kópasker
27. apríl 10.30-12 Skrifstofu Norðurþings
Raufarhöfn
27. apríl kl. 13-15 Skrifstofu Norðurþings
Þórshöfn
28. apríl kl. 9-11
Skrifstofu
Langanesbyggðar Þórshöfn
Húsavík
28. apríl kl. 14-16 Menningarmiðstöð
Þingeyinga
Laugum
5. maí kl. 10.30-12 Skrifstofu Þingeyjarsveitar
Mývatnssveit 5. maí kl. 13-14
Skrifstofu Skútustaðahrepps
Akureyri
7. maí kl. 9-16
Skrifstofu
menningarfulltrúa, Hafnarstræti 91, 3. hæð
Viðtalstímar á öðrum tímum eftir samkomulagi.

Sumarstörf
Skógrækt ríkisins á Vöglum í Fnjóskadal óskar eftir
starfsfólki til sumarstarfa. Umsækjendur þurfa að vera 18
ára eða eldri.
Um er að ræða fjölbreytta vinnu er tengist starfseminni á
Vöglum, svo sem skógarhögg.
Áhugasamir hafi samband við Rúnar í síma: 896-3112 eða
sendi póst á netfangið runar@skogur.is

Sölumenn Darra
verða á ferðinni e ir sumardaginn fyrsta(23-04).
Auk hefðbundinna söluvara verðum við með
útsæðiskartöﬂur.

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

Fundarboð
Aðalfundur
Veiðifélags Reykjadalsár og Eyvindarlækjar
verður haldinn í Dalakofanum Laugum.
miðvikudaginn 6. maí 2015 kl. 20.30
Dagskrá:
•
•
•
•
•

Skýrsla stjórnar
Reikningar félagsins til afgreiðslu
Fjárhagsáætlun ársins
Kosningar
Önnur mál

Harmonikudagurinn 2. maí 2015
Samkoma á Breiðumýri kl. 14-16
Harmonikuleikarar ungir og eldri leika:
Harmonikukennarar frá þremur grunnskólum mæta
með nemendum sínum.
Félagar úr Harmonikufélagi Þingeyinga, Hildur og Vigdís,
Strákabandið o.fl.
Veitingar í boði H.F.Þ.
Allir velkomnir
Stjórnin

Stjórn félagsins

Tónleikar í Þorgeirskirkju
Umf. Efling auglýsir
Nýjir félagsmenn velkomnir og nýjir búningar til sölu
Við verðum með bás á opnum degi Framhaldsskólans á
Laugum á morgun, sumardaginn fyrsta, milli kl. 13:00 og 16:00. Þar
ætlum við m.a. að taka við skráningum nýrra félagsmanna og bjóðum
við íbúa í Aðaldal sérstaklega velkomna í Eflingu til að sameinast í því
að búa til öflugt íþróttastarf í kringum börnin okkar í Þingeyjarskóla.
Einnig ætlum við að bjóða félagsmönnum, nýjum og gömlum, að kaupa
sér Eflingar – æfingar-/keppnisbúning. Við verðum með búninga til að
máta og skoða og tökum svo niður pantanir fyrir þá sem vilja.
Búningurinn kostar 4000 kr án nafns og númers á bakinu en 5000 kr ef
menn vilja láta prenta nafn og númer á treyjuna. Hægt er að fá bæði
lang- og stutterma boli.
(blár/svartur/blár)
Endilega komið og kíkið á okkur.
UMF Efling er fyrir alla.
Stjórnin

Kirkjukór Laugalandsprestakalls í Eyjafjarðarsveit heldur
tónleika í Þorgeirskirkju að kvöldi sumardagsins fyrsta,
23. apríl, kl. 20:30.
Á tónleikunum flytur kórinn úrval erlendra og innlendra laga, m.a. eftir
Händel, Carl Orff, Gunnar Þórðarson, Gylfa Ægisson, Jóhann Helgason
og Trúbrot.
Einsöngur: Birgir H. Arason
Tvísöngur: María Gunnarsdóttir og Sigríður Hrefna Pálsdóttir
Saxófónleikarar: Deborah Robinson og Sigríður Hrefna Pálsdóttir
Stjórnandi og píanóleikari er Daníel Þorsteinsson.
Miðaverð kr. 2000, frítt fyrir börn.
(ath. ekki posi á staðnum)

16.tbl.
22. apríl

2015
22. árg.

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

" Vinir í vestri"
Stutt dagskrá um Vestur Íslendinga
25. apríl kl. 14:00

frítt inn á allar sýningar í tilefni dagsins.
1.
2.
3.
4.

Ávarp Sif Jóhannsdóttir, forstöðumaður
menningarmiðstöðvar Þingeyinga.
10 ár meðal Vestur - Íslendinga, Atli Ásmundsson, fyrrum
aðalræðismaður í Winnipeg.
Þjóðræknisfélag Íslendinga, kynning Halldór Árnason,
félagsins.
Spurningar og svör

forseti

Allir hjartanlega velkomnir

Fundurinn er samvinnuverkefni Menningarmiðstöðvar
Þingeyinga, Þjóðræknisfélag Íslands og Utanríkisráðuneytisins

Messa Einarsstöðum
Messa með fermingu verður á Einarsstöðum
næstkomandi laugardag, 25. apríl klukkan 11:00.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Bókasafnið í Stórutjarnaskóla
verður lokað á sumardaginn fyrsta.
Kveðja bókavörður

