Bændur ath.
Fyrirhugað er að safna rúllubaggaplasti í Þingeyjarsveit,
Laugardagur 27/7 og sunnudaginn 28/7
Sunnudagurinn 4/8 og mánudaginn 5/8
Þeir sem vilja losa sig við plast hafi samband
við Gámaþjónustu Norðurlands í síma 414 0200
eða á póstfangið nordurland@gamar.is

Safnahúsið á Húsavík
Opið alla daga 10-18
Mannlíf og náttúra – 100 ár í Þingeyjarsýslum, sýningin hlaut Íslensku
safnaverðlaunin 2012
Glæsilegt sjóminjasafn
Sérsýningar
-Nýjar myndir gömul tækni
Ljósmyndir teknar á málm- og glerplötur með votplötutækni.
Hörður Geirsson, safnvörður ljósmyndadeildar Minjasafnsins á Akureyri,
sýnir úrval mynda sem hann hefur tekið með aðferð sem ríkjandi var í
ljósmyndun frá 1851–1880.
-Kirkjur Íslands
Yfirlitssýning um friðaðar kirkjur á Íslandi

Rotþróarlosun í Þingeyjarsveit.
Hafin er losun rotþróa í Laxárdal, Reykjadal, Aðaldal og
Kinn.
Vinna stendur yfir þessa viku og næstu tvær vikur.
Eigendur eða umráðamenn íbúða og sumarhúsa eru
vinsamlega beðnir að hafa aðgengi eins gott og mögulegt
er.
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur í síma 863-9444.

Í tilefni af Mærudögum:
"Húsavík að liðnum 1100 árum frá fyrstu byggð".
-Skyggnumyndasýning Sigurðar Péturs Björnssonar, Húsavík skoðuð í
máli og myndum 1973.
Enginn aðgangseyrir að sérsýningum.
____________

Snartarstaðir við Kópasker
Byggðasafn Norður Þingeyinga
Einstakt minjasafn með séráherslu á handverk
Saga húfugerðar Helga í Leirhöfn
Bókband Helga í Leirhöfn

Vörumóttaka
Goðsafossmarkaðar ehf

Kaffi og vöfflur, barnahorn
Opið alla daga 13-17, enginn aðgangseyrir
Klukkustundar akstur frá Húsavík
____________

Verður fimmtudaginn 1. ágúst kl. 18:00-22:00

Grenjaðarstaður í Aðaldal

Það vantar allra stærðir af renndum og hnepptum lopapeysum,
hettupeysum og léttlopaeysum. Einnig stórar karlmannspeysur.

Fallegt byggðasafn í glæsilegum torfbæ.
Opið alla daga frá 10-18

G.V. nefndin

Byggðasafn Suður-Þingeyinga

Sumartónleikar við Mývatn.
27. jú lı́ laugardagur - Reykjahlı́ðarkirkja, kl. 21.00
28. jú lı́ sunnudagur - Skú tustaðakirkja, kl. 21.00
O gmundur Jó hannesson, gı́tarleikari #lytur #jö lbreytta
efnisskrá eftir ensk, ı́tö lsk, spænsk, ı́sraelsk og ı́slensk
tó nská ld.
O gmundur nam við Tó nlistarskó lann ı́ Kó pavogi hjá bestu gı́tarleikurum
landsins og fó r sı́ðan til framhaldsná ms, fyrst á Spá ni og sı́ðan ı́
Mozarteum ı́ Salzburg þaðan sem hann ú tskrifaðist með hæstu einkunn.
Hann hefur hlotið ý msar viðurkeningar og unnið til verðlauna ı́ mö rgum
gı́tarkeppnum. O gmundur hefur haldið ná mskeið og komið fram á
tó nleikum ı́ #lestum heimsá lfum og #lutt #jö lbreytta tó nlist sem m.a. hefur
verið sé rstaklega samin fyrir hann.

Þverá í Laxárdal
Gamli bærinn á Þverá opinn almenningi
26. og 27. júlí frá 12-17
Þverárbærinn er hluti af húsasafni Þjóðminjasafns Íslands. Þverárbærinn var
reistur á seinni hluta nítjándu aldar af Jóni Jóakimssyni snikkara og bónda á
staðnum, sem annálaður var fyrir vandvirkni hvort sem var við smíðar eða
búskap. Á Þverá er margt hugvitsamlega gert, t.d. er lækur leiddur gegnum
brunnhús innst í bænum svo að að heppileg kæling fengist til geymslu á
matvælum.
Nýverið lauk Þjóðminjasafn Íslands við uppsetningu grunnsýningar í húsinu.
Þar er sögð saga bæjarins og þeirra sem þar bjuggu.

Starfsfólk Menningarmiðstöðvar Þingeyinga tekur á móti gestum.
Allir velkomnir, enginn aðgangseyrir
Þverá er í Þingeyjarsveit, bærinn stendur við Laxárdalsveg (856)
Opnun bæjarins er samstarf Húsasafns Þjóðminjasafns Íslands og
Menningarmiðstöðvar Þingeyinga.

Vilt þú kynnast golfíþróttinni

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

Golfklúbburinn Lundur býður öllum íbúum Þingeyjarsveitar að
koma á Lundsvöll þriðjudaginn 30 júlí, fá leiðsögn í golfi og
kynnast aðstöðunni á Lundsvelli. Friðrik Gunnarsson golfkennari,
aðilar frá golfklúbbnum og starfsfólk Lundsvallar taka á móti ykkur
frá kl. 17.00-20.00. Boðið verður uppá kaffi og pönnsur í
veitingaskála, fyrir alla, einnig þá sem bara vilja koma og skoða
aðstöðuna hjá okkur á Lundsvelli. Golfkylfur og kúlur á staðnum
fyrir þá sem vilja.
Minnum einnig á heimasíðu Lundsvallar,
www.lundsvollur.is
Sími veitingaskála: 897-0760
Sjáum vonandi sem flesta
Golfklúbburinn og starfsfólk Lundsvallar

Kaffihúsið
Uglan Café
Gamla Barnaskólanum Skógum Fnjóskadal
Auður Snjólaug Karlsdór Steinkirkju
sýnir servíe2ur, spil og leikaramyndir
Gunnlaug Ósk Sigurðardór hestamyndir
Opið alla daga frá 11:00 – 18:00
verið velkomin í notalegt hús
í fallegu umhverfi.

Skipulagsauglýsing
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur ákveðið að kynna skipulagslýsingu
vegna deiliskipulags Vaðlaheiðarganga og vinnubúða í Fnjóskadal skv.
3. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í skipulagslýsingu koma fram
áherslur sveitarstjórnar við deiliskipulagsgerðina, upplýsingar um
forsendur og fyrirliggjandi stefnu, fyrirhugað skipulagsferli og kynning
og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum og öðrum
hagsmunaaðilum.
Lýsing þessi snýr að deiliskipulagi vegakerfis við eystri enda
Vaðlaheiðarganga ásamt bráðabirgðaákvæðum um aðstöðu á
framkvæmdatíma. Framkvæmdaraðili er Vaðlaheiðargöng hf.
Deiliskipulagstillagan verður unnin á grundvelli Aðalskipulags
Þingeyjarsveitar 2010-2022 og verkhönnunar. Tímabundnar vinnubúðir
eru áætlaðar á milli núverandi Illugastaðavegar og Vaðlaheiðarvegar
norðan við Skóga á svæði skilgreindu fyrir frístundabyggð. Vegur verði
færður til á um 1,5 km kafla m.a. til að draga úr brekku sem er á
núverandi vegi sunnan Ness. Á um helmingi þessarar vegalengdar mun
hann liggja innan núverandi vegsvæðis.
Skipulagslýsingin munu liggja frammi á skrifstofu Þingeyjarsveitar frá
og með miðvikudeginum 24. júlí til og með miðvikudeginum 14. ágúst
2013. Lýsingin verður einnig aðgengileg á sama tíma á heimasíðu
Þingeyjarsveitar http:www // thingeyjarsveit.is undir: Skipulagsmál/ /
Deiliskipulag/Tillögur í auglýsingu.

Sumarleyﬁ sóknarprests
Sóknarprestur Laufássprestakalls verður í sumarleyﬁ 30.júlí30.ágúst. Sé óskað e(ir prestsþjónustu skal hafa samband við
prófast sr. Jón Ármann Gíslason í s. 4652250/8662253. Bestu
sumarkveðjur.
Sr. Bolli

Þeim sem vilja gera athugasemdir við skipulagslýsinguna eða koma með
ábendingar er gefinn kostur á að koma þeim á framfæri við skrifstofu
Þingeyjarsveitar, Kjarna, 650 Laugar, og/eða í tölvupósti á netfangið:
bjarni@thingeyjarsveit.is.

Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Þingeyjarsveitar.

29.tbl.
25. júlí

2013
20. árg.

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

Fjögurra skógahlaupið
Fjögurra skóga hlaupið fer fram í suðurhluta Fnjóskadals
27. júlí 2013.
Mæting á Bjarmavöllinn, keppendur verða keyrðir að
rásmarki.
4.3 km.
-1.500 kr. - skemmtiskokk- SkógræktarstöðBjarmavöllur. Brottför af Bjarmavelli kl.12.00
10.3 km . - 2.900 kr.- Bogabrú-Bjarmavöllur. Brottför af
Bjarmavelli kl.11.10
17.7 km. - 3.900 kr. Fnjóskárbrú við IllugastaðiBjarmavöllur. Brottför af Bjarmavelli kl.10.30.
30.6 km. -4900 kr. Reykir-Bjarmavöllur. Brottför af
Bjarmavelli kl.9.00
Boðið verður upp á drykki á leiðarenda, auk þess sem við
bjóðum öllum keppendum í kakó og kleinur að hlaupi
loknu.
Hótel Edda Stórutjörnum býður þátttakendum í sund gegn
framvísun þátttökupenings.
Skráning í hlaupið og nánari upplýsingar er á hlaup.is og
lýkur föstudagskvöldið 26. júlí.
Fyrir þá sem vilja greiða beint hafið samband við Ósk í síma
8626073 eða okkah@hotmail.com
Hlökkum til að sjá ykkur sem flest.
Bsv. Þingey

