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

Íbúar Þingeyjarsveitar
Oddviti sveitarstjórnar, Arnór Benónýsson verður með viðtalstíma í
Kjarna n.k. mánudag
17. ágúst milli kl. 11:00 og 12:00
Á þessum tíma svarar oddviti einnig síma og tölvupósti eftir því sem
kostur er.
Sími oddvita er 661 6292 og netfang arnor@thingeyjarsveit.is
Sveitarstjóri

Kemur út á fimmtudögum.
Efni skal skila inn fyrir kl. 15:00 á þriðjudögum
Bjóðum upp á

:

Hálfsíðu kr 2900
Heilsíðu kr. 3990

hlaupastelpan@isl.is/s: 8953386

Fornir ﬁmmtudagar – Ingiríðarstaðir í Þegjandadal
Fimmtudaginn 13. ágúst verður gengið að kumlateignum á
Ingiríðarstöðum á Þegjandadal. Þar tekur Howell Magnús Roberts

deildarstjóri hjá Fornleifastofnun Íslands á mó& gestum og
segir frá því helsta sem komið hefur í ljós frá síðustu heimsókn
(2012).
Farið verður frá bílaplaninu við Grenjaðarstað klukkan 18:00 og
er áætlaður göngu1mi um 1 klst. hvora leið og 3-4 í
heildina. Minnum á skjólgóðan klæðnað og góða gönguskó.
Fimmtudaginn 20. ágúst verður farið á
minjastaði í Laxárdal auk þess sem haldinn
verður aðalfundur félagsins. Staður og
stund auglýst síðar.
Hið þingeyska fornleifafélag
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13. ágúst

2015
22. árg.

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

Framhaldsskólinn á Laugum auglýsir e:ir starfsmanni í kvöld og
næturgæslu á heimavistum.
Um er að ræða tvö 50% stöðugildi
Unnið frá föstudagskvöldi í 9 kvöld/nætur og síðan 19 daga frí.
Umsóknum skal skila &l hallur@laugar.is eða í síma 848 3242
eða í pós& &l Framhaldsskólans á Laugum.
Allar nánari upplýsingar vei&r Hallur í síma 848 3242

Messa fellur niður.
Messa sem átti að vera á Þverá
16. ágúst fellur niður.

Sunnudaginn 23.ágúst er boðið upp á Skottsölu á planinu við
Kiðagil Bárðardal um leið og síðasta kaffihlaðborð sumarsins er
haldið þar, kl 14.00 - 17.00
Ekkert þátttökugjald og engin skráning nauðsynleg. Upplýsingar

Séra Þorgrímur.

í síma 4643290.
Áhugahópur.

