Sundlaug og grill kl. 11:00 - 22:00
Afgreiðslan opin til 24:00
Sundlaug - tjaldstæði – gisting
Veiðileyﬁ í Langavatn og Kringluvatn
Fjölbreyttar veitingar
sími 464 3903
www.heidarbaer.is
Seljum Veiðikortið og Útilegukortið

Til sölu
PZ-sláttuvél 165 cm á breidd.
Tvær frystikistur
460 l og 580 l
Upplýsingar í símum
462 6347-862 6347

Aðalfundur
Ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar
verður haldinn í Félagsheimilinu Breiðamýri
fimmtudaginn 25.júní kl. 20.30.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Umræður um starfsemi félagsins.
Nýir félagar velkomnir
Stjórn Ferðamálasamtaka Þingeyjarsveitar

SUMAR göngur
eru betri en aðrar göngur!
Hér kemur gönguskrá sumarsins á vegum Kvenfélags Ljósvetninga.
Göngurnar eru á þriðjudagskvöldum og lagt af stað í allar göngur kl.
20:00 nema annað sé tekið fram. Ef göngu lýkur á öðrum stað en á
upphafsstað verða bílar á staðnum til að ferja fólk til baka.
23. júní. Jónsmessuganga. Hálshnjúkur. Mæting við efr i
Vaglir kl. 21:30.
30. júní. Þorgeirskirkja.
Mæting við Öxarárbrú.
7. júlí. Kinnarfell.
Mæting í Staðarfell og gengið að
Finnbogasteini í Kinnarfelli.
14. júlí. Hálsmelur.
Mæting á Bjarmavöll.
21. júlí. Gengið meðfram Ljósavatni. Mæting í Vatnsenda og gengið
í Arnstapa.
28. júlí. Níphólstjörn.
Mæting í Stóru-Tjarnir.
Allir velkomnir,
Með von um gott göngusumar.
Helen s: 868-3228, Hulda s: 868-1975, Heiða s:894-2990

24.tbl.
18. júní

2015
22. árg.

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

Sumarfagnaður Handverkskvenna
á Fosshóli

Skottsala
Sunnudaginn 5.júlí 2015 bjóðum við ykkur að koma með
skottin (bílskottin ) full af allskonar varningi til að selja.
Ekkert þáttökugjald og engin skráning.
Allir velkomnir, opnum skottin kl.11:00 og höfum opin til
17:00.
Upplýsingar í síma 866-5230

Breytingar á æfingum
hjá Eflingu
Við ætlum að breyta aðeins æﬁngar-fyrirkomulaginu
hjá okkur og byrjum 22. júní. Þá verða æﬁngar sem hér
segir:
Mánudaga og Miðvikudaga
12:30 – 13:30

Íþró+askóli fyrir 4 – 9 ára, farið í leiki og ýmsar
íþró0r prófaðar
13:45 – 15:00
Fótboltaæﬁngar fyrir 14 ára og yngri,
tækniæﬁngar og getuskiptar spil-æﬁngar
Engar æﬁngar verða því á þriðjudögum og ﬁmmtudögum hér e6ir.
Minnum svo á að golfvöllurinn er fyrir alla og frí+ fyrir Eﬂingarfólk að
spila. Hægt er að fá lánaðar kylfur í sundlauginni.
Umf. Eﬂing

Frjálsíþróttaæfingar eru á Laugavelli í sumar á
þriðjudögum og fimmtudögum frá kl. 19-20:30.
Þjálfari er Jón Fr. Benónýsson.
Sumarleikar frjálsíþróttaráðs HSÞ verða haldnir á
Laugavelli 20-21 júni. Skráningar sendist á
huldae@mi.is
Nánari upplýsingar veitir
Hulda E. Úlfsbæ 8653054

