Frá Félagi eldri borgara í
Þingeyjarsveit
Fyrirhuguð er skemmtiferð fljótlega,
þ.e. fara út að borða og í fara í bíó
að sjá hið íslenska meistaraverk „Hrútar“
Þeir sem hafa áhuga á að fara saman og hafa það gaman
hafi samband sem allra fyrst við :
Aðalbjörgu í síma 464 3121/898 0621
Eða
Sólrúnu í síma 464 3338/898 0036

Hjartans þakkir til allra fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát
og útför ástkærs föður okkar, tengdaföður, afa og langafa
Björns J. Guðmundssonar
Hólabraut Reykjadal
Er lést á Akureyri hvítasunnudag 24. maí sl.
Guðmundur Eggert Björnsson Birgitta Granqvist
Ragnheiður Björnsdóttir Jóhann Karlsson
Ásta Björnsdóttir Sigurjón Valdimarsson
Arna Jakobína Björnsdóttir Skúli Rúnar Árnason
Guðm. Kolbeinn Björnsson Guðlaug Jónína Ágústsdóttir
Birna Björnsdóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

VÖRUMÓTTAKA
HJÁ GOÐAFOSSMARKAÐI EHF
Verður fimmtudaginn 2. júlí næstkomandi
frá 17:00-20:00
Þeir sem hafa tök á hafi eftirfarandi vörur í huga:
Lítil barnavesti og barnasokkar
Fjallagrös
Flókamýs og bolta
Lopapeysur í small, sérstaklega opnar
Gæðanefndin og Hjördís

Hálsmelar Fnjóskadal
útivistardagur 27. júní kl.14:00
Snyrting á trjám og berjaplöntum plantað
Gróðursetning til minningar um Vigdísi forseta
og
100 ára kosningaréttar kvenna
Nýtt áningarborð vígt
( ekið frá afleggjara að sjónvarpssendi).
Njótum dagsins og fjölmennum

Skógræktarfélag Fnjóskdæla

Verkefnisstjóri
Þingeyjarsveit auglýsir starf verkefnisstjóra mótvægisaðgerða vegna
skipulagsbreytinga á stafsemi Þingeyjarskóla með höfuðáherslu á
framtíðarnotkun skólahúsnæðis Litlulaugaskóla.
Um er að ræða 50% stafshlutfall og gert er ráð fyrir að viðkomandi
hefji störf 15. júlí n.k. Verkefnisstjóri gegnir hlutverki leiðtoga í
mótvægisaðgerðum og heldur utan um þau verkefni sem unnið er að
nú þegar og skilgreind verða síðar á verkefnistímanum sem er út árið
2015. Hann er ennfremur tengiliður milli allra þeirra aðila sem að
verkefninu koma, þ.e. íbúa, stofnana, fyrirtækja og stjórnvalda.
Leitað er að einstaklingi sem:
•
Hefur haldgóða menntun sem nýtist í starfinu.
•
Býr yfir frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.
•
Hefur reynslu af verkefnastjórnun og/eða aðra starfsreynslu
sem nýtist í starfinu.
•
Á gott með að laða fólk til samstarfs og leiða sameiginleg
verkefni ólíkra aðila.
•
Er reiðubúinn til búsetu á svæðinu sem virkur þátttakandi í
samfélaginu.
Frekari upplýsingar um starfið veitir staðgengill sveitarstjóra, Gerður
Sigtryggsdóttir í síma 464 3322 eða á netfangið
gerdur@thingeyjarsveit.is og framkvæmdastjóri
atvinnuþróunarfélagsins, Reinhard Reynisson í síma 464 0415 eða á
netfanginu reinhard@atthing.is
Umsókn ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum sem umsækjandi vill
koma á framfæri skal senda á Þingeyjarsveit Kjarna, 650 Laugar eða
á netfangið gerdur@thingeyjarsveit.is eigi síðar en 9. júlí nk., merkt
„Verkefnisstjóri mótvægisaðgerða“.

Sumartónleikar við Mývatn 2015
Heildardagskrá 3. júlí - 2. ágúst.
1. tónleikahelgi
föstudag 3. júlí, kl. 21.00, Skútustaðakirkja
laugardag 4. júlí, kl. 21.00, Reykjahlíðarkirkja
Tónlistarhópurinn REYKJAVÍK BAROKK
Jó hanna Halldó rsdó ttir, altsö ngkona, Diljá Sigursveinsdó ttir, barokkiðla Iris
Dö gg Gı́sladó ttir, barokkiðla, Anna Hugadó ttir, barokkvı́óla,O lö f
Sigursveinsdó ttir, barokkselló , Helga Aðalheiður Jó nsdó ttir, blokklautaMagnea
A rnadó ttir, barokklauta, Judith Thorbergsson Tobin, semball/orgel

2. tónleikahelgi
laugardag 11. júlí, kl. 21.00, Reykjahlíðarkirkja
Dúó STEMMA
Herdı́s Anna Jó nsdó ttir, vı́ola og Steef van Oosterhout, marimba og slagverk.

3. tónleikahelgi
laugardag 18. júlí, kl. 21.00, Reykjahlíðarkirkja
sunnudag 19. júlí, kl. 21.00, Skútustaðakirkja
jazztríó NOR
O mar Einarsson, gı́tar, Jakob Hagedorn-Olsen, gı́tar, Jó n Rafnsson, kontrabassi

GARÐSALA OG KVEÐJUSTUND Í FJALLI
Kæru sveitungar, ættingjar, vinir og samstarfsmenn.
Nú bíður fjölskyldunnar okkar nýtt ævintýri í öðru landi.
Við erum því að pakka dótinu okkar niður og setja í
krúttulegan gám.
Þar kemst ekki allt fyrir sem við eigum og því bjóðum við ykkur
að koma á garðsölu í Fjalli sunnudaginn 28. júní frá kl. 12 til 21
og mánudaginn 29. júní, frá kl. 10 til 18.

4. tónleikahelgi

laugardag 25. júlí, kl. 21.00, Reykjahlíðarkirkja
CORPO DI STRUMENTI
Marie Rouqié og Gabriel Grosbard, iðla
Joseph Rassam semball, Steinunn A. Stefá nsdó ttir selló

5. tónleikahelgi
laugardag 1. ágúst, kl. 21.00, Reykjahlíðarkirkja
sunnudag 2. ágúst, kl. 21.00, Skútustaðakirkja
Strokkvartettinn SIGGI
Una Sveinbjarnardó ttir, iðla , Helga Þó ra Bjö rgvinsdó ttir, iðla
Þó runn O sk Marinó sdó ttir, vı́óla, Sigurður Bjarki Gunnarsson, selló

sunnudag 2. ágúst, kl.14.00 Kirkjan í Dimmuborgum
Helgistund og tó nlistarlutningur.!
Aðgangur ó keypis. En frjá ls framlö g þakksamlega þegin.
Listrænn stjórnandi: Margrét Bóasdóttir
margret.boasdottir@gmail.com

Okkur þætti vænt um að sjá ykkur sem flest, því þarna gefst
okkur líka tækifæri til að kveðja ykkur, góða fólk.
Viljum við þakka öllum vel fyrir þessi 8 ár sem við höfum
átt okkar fjölskylduævintýri hér.
Það verður heitt á einni könnu og djús í annarri og hver veit
nema eitthvað kruðerí
verði með því.
Takk fyrir okkur,
Júlía, Búi, Heiður Anna, Brimir og Kári.

25.tbl.
Kurl í stíga og beð til sölu.

25. júní

2015
22. árg.

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

Skógrækt ríkisins á Vöglum í Fnjóskadal hefur til sölu
lerkikurl í stíga og beð. Einnig til sölu arinviður og aðrar
skógarafurðir.
Nánari upplýsingar má nálgast í síma: 470-2063/8963112 eða með því að senda póst á netfangið:
runar@skogur.is
Skógrækt ríkisins Vöglum

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.

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

,,,þær sem vilja vera með lummur og steikja þær eru
velkomnar,,,,

Upplýsingar í síma 866-5230
Stjórn H.M.H.

