Frá Þingeyjarskóla
Skólaslit Þingeyjarskóla verða á Breiðumýri,
mánudagskvöldið 3. júní, kl. 20:30.
Allir hjartanlega velkomnir.

Skólastjóri

Sumaropnun hefst laugardaginn 1.júni og verður þannig í allt sumar:

Opið alla daga frá 09.00- 22.00
Nýr matseðill tekur gildi mánudaginn 3.júni. Bætum við #ölda ré&a.

Úmarkaður við Dalakofann 15.júní
Laugardaginn 15.júní frá kl. 13.00 – 17.00 verður öllum velkomið að
koma með afurðir sínar, hvort sem er handverk, eða ei&hvað annað.
Þeir sem vilja vera með söluborð lá/ vita í síðasta lagi þriðjudaginn
11.júní og kostar ekkert söluborðið.

Verið ávallt velkomin!
Dalakoﬁnn / Úbú ehf.
s. 464-3344

Fatasöfnunarátak
Rauða krossins og Eimskips
Gerðu gagn með gömlum fötum
Komdu með gömlu fötin þín, skóna, handklæði, rúmföt,
gluggatjöld og aðrar vefnaðarvörur á fatasöfnunarstöðvar
Rauða krossins. Allur fatnaður, hvort sem hann er slitinn
eða heill, nýtist okkur í hjálparstarfi hérlendis sem erlendis.
Söfnunarstöðvar :
Allar afgreiðslustöðvar Eimskips Flytjanda.

Í Reykjadal er tekið á móti
fatapokum í Dalakofanum til 6. júní.
Rauði krossinn.

Aðalfundur
Skógræktarfélags Suður - Þingeyinga
verður haldinn í Ýdölum, fimmtudaginn 6. júní og hefst kl.
20:30. Að fundi loknum mun Ingi Tryggvason, Narfastöðum,
rifja upp hvernig upphaf og þróun skógræktarmála var í
okkar héraði.
Ekki missa af þeim gullmolum.
Kaffi og meðlæti í boði félagsins.
Allir hjartanlega velkomnir
Stjórnin

MÝVATNSMARAÞON
Nú er um að gera að skella sér í hlaupaskónna og taka þátt í
Mývatnsmaraþoni.
En hið árlega Mývatnsmaraþon verður þreytt laugardaginn 1.
júni. Hlaupið hefst og endar í Jarðböðunum við Mývatn.
Keppt verður í maraþoni, ½ maraþoni, 10 km og 3 km.
Allir sem ljúka keppni fá verðlaunapening, stuttermabol merktan
hlaupinu, grillveislu og ókeypis í Jarðböðin við Mývatn. Einnig verða
veitt sérstök útdráttarverðlaun.
Upplýsingar um verð, skráningu og tímasetningar er að ﬁnna á
www.visitmyvatn.is og hægt verður að skrá
sig til leiks fram á keppnisdag.

Sumarlokun bókasafnanna í
Þingeyjarsveit.
Bókasafn Reykdæla, Bókasafnið í Stórutjarnaskóla og Bókasafn
Aðaldæla-Ýdölum verða lokuð frá miðjum júní og fram yﬁr
verslunarmannahelgi í byrjun ágúst nk.
Þeir sem hafa bókasafnsbækur að láni eru vinsamlega beðnir
að koma þeim til skila fyrir sumarlokun.
Bókasafn Reykdæla verður opið á mánudagskvöldum
kl. 20.00-22.00 í júní og ágúst.

Með sumarkveðju,
Gréta, Anita og Halldóra, bókaverðir.

Verktaki
Tek að mé r jarðvinnu og ö nnur verkefni, svo
sem jarðtætingu, skı́takstur, efnislutninga,
rú llulutninga og grö fuvinnu.

Vinnuvé lar Eyþó rs ehf. Upplý singar ı́ sı́ma
844-0299.

Skilatími í Hlaupastelpu
Kæru lesendur og auglýsendur
Nú er Hlaupastelpan gefin út á fimmtudögum
og því rennur skilafrestur auglýsinga út á þriðjudögum

Frá Stórutjarnaskóla

kl. 15:00.☺

Stórutjarnaskóla verður slitið
mánudagskvöldið 3. júní kl 20:30
Við það tækifæri mæta fulltrúar frá Landvernd og afhenda
skólanum Grænfána öðru sinni
Allir velkomnir
Skólastjóri

Fótsnyrting
Kvenfélag Reykdæla býður öllum íbúum 67 ára og eldri
á félagssvæði sínu upp á
fótsnyrtingu hjá Önnu Geirlaugu, í Snyrtipinnanum,
Hólavegi 2, dagana 5., 6. og 7. júní.
Tímapantanir í síma 464 3200 eftir kl.13 á daginn.
Stjórnin

Bókamarkaður Þingeyjarsveitar Ljósvetningabúð
Nú eru síðustu forvöð að ná sér í ódýrar bækur.
Síðastu opnunardagar
laugardaginn 1. júní
sunnudaginn 2. júní
frá 13-17.
Gréta, Ósk og Halldóra

22.tbl.
30. maí

2013
20. árg.

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

Sumarblómasala
Kvøldseta í Húsavík um seyð og seyðahald í Føroyum
Sauðfé og sauðfjárbúskapur í Færyjum
Fróðleikur – söngur - gleði
Í sal Borgarhólsskóla á Húsavík
Laugardaginn 1. júní kl. 16:00
Góðir gestir frá Færyjum segja frá sauðfjárbúskap í Færeyjum og
hlutverki hans í menningu eyjaskeggja. Sagðar verða sögur, sungið
og farið með ljóð og ýmsan fróðleik um sögu og menningu
sauðfjárhalds þar í landi.
Sangur: Nú hvítna tindar – Grundtvig/ føroyskað Robert
Joensen
Dávur Winther/ rithøvundurin,Robert Joensen
Petur Martin Petersen/ Lívskvæði seyðabóndans
Kristin Poulsen/ Seyðasøgur úr Fuglafirði
Dávur Winther/ Seyðarakstur
Jákup Pauli Johannesen/ Seyður og siðir
Sangur: Frændaljóð – orð: Petur M .Petersen/ lag: Island er
land Þítt
Allir velkomnir

Kvenfélags Reykdæla
Helgina 8-9 júní

Sumarblómasalan verður við Dalakofan á Laugum,
aðeins þessa einu helgi :)
Tekið verður á móti pöntunum á eftirtöldum
tegundum :
Stjúpur: allir litir, Fjólur, Silfurkambur,
Morgunfrú, Hádegisblóm og Brúðarauga.
Ef óskað er eftir að kaupa aðrar tegundir en hér eru
gefnar upp, er að sjálfsögður reynt að verða við því.
Blómin eru sérstaklega valin, góð og falleg.
Þau eru keypt af Sólskógum/Kjarna á Akureyri,
sem styrkir Kvenfélagið okkar í þessari fjáröflun.
Takið upp síman og pantið hjá Bryndísi P. í síma
4642240 eða sendið póst á bryndis@bryndis.is

