UMF Eﬂing auglýsir íþróaæﬁngar
ATH! BREYTING Á ÁÐUR AUGLÝSTUM TÍMUM
Gjald fram að jólum er 5000 kr fyrir hverja 1 æﬁngu í viku af
e1irtöldum æﬁngum.
Krakkablak 1. – 3. Bekkur á þriðjudögum í ÝDÖLUM (inn í vistun) kl.
14:00 – 15:00 (byrjar 29. Sept). Þjálfari Svana
Krakkablak 1. – 7. Bekkur á miðvikudögum á LAUGUM kl. 14:40 –
16:00 (byrjar 23. Sept). Þjálfarar Hnikarr og Systa
FótbolI 4. – 10. Bekkur á þriðjudögum á LAUGUM kl. 15:30 – 16:30
(byrjar 29. Sept). Þjálfari Elvar Baldvinsson
Siðan er líka í boði:
FótbolI 1. – 3. Bekkur á laugardögum á LAUGUM kl. 11:00 – 12:00
(byrjar 3. OKT). Kostar 500 kr hver æﬁng.
Opinn KölskylduLmi á laugardögum kl. 10:00 – 11:00 (byrjar 3.
OKT). Kostar 500 kr hver æﬁng, grei á staðnum.
Bogﬁmi fyrir börn í fylgd með fullorðnum á þriðjudögum kl. 19:00
– 20:00. Kostar 500 kr hver æﬁng.
Bogﬁmiæﬁngar fyrir 12 – 112 ára á þriðjudögum kl. 19:30 – 21:30
og á LAUGARDÖGUM kl. 12:00 – 14:00. Kostar 10.000 kr önnina að
æfa. Hægt að fá leigðan útbúnað.
Blakæﬁngar fyrir karla á miðvikudögum á Laugum kl. 20:00 – 21:30
og á sunnudögum í Ýdölum kl. 19:00 – 21:00.

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

:

Hálfsíðu kr 2900
Heilsíðu kr. 3990

Svo minnum við á að það verður gerð ný búningapöntun um næstu
mánaðarmót. Ef menn hafa áhuga á að kaupa Eﬂingarbúning má
senda póst þess efnis á umfeﬂing@gmail.com
Ef einhverjar spurningar vakna má hafa samband við Hnikarr í síma
893-8480 eða á neSangið hnikarr@laugar.is eða senda fyrirspurn
gegnum T síðuna ,,Ungmennafélagið Eﬂing“.

hlaupastelpan@isl.is s: 8953386
Hægt er að sjá alla æﬁngaLma á heimasíðu félagsins
www.eﬂing.hsth.is

38.tbl.
24. sept

2015
22. árg.

Arngrímur Konráðsson, Hólavegi 3 á Laugum, verður
jarðsunginn frá Einarsstaðakirkju
laugardaginn 26. september kl 14:00.
Helga Arngrímsdó*r
Ólafur Arngrímsson – Tor-ildur Sigurðardó*r

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

Framhaldsaðalfundir
Goðafossmarkaðar ehf og
Handverkskvenna milli heiða
verða haldnir í Kiðagili
laugardaginn 3. okt.kl. 11:00.
Að honum loknum haustfundir H.M.H.og
Goðafossmarkaðar ehf
vonum að mæting verði góð.
Stjórnirnar

Matarskemman Laugum auglýsir:
Höfum aðstöðu sem hentar til vinnslu kjötafurða, sultu- og
sláturgerðar, kryddþurrkunar og baksturs svo nokkuð sé nefnt.
Hentar öllum sem framleiða vilja vörur til sölu eða í
heimilisfrystikistuna.
Nánari upplýsingar og tímapantanir hjá Jóhönnu Magneu
Stefánsdóttur í Vallakoti í síma 464 3380 og 863 3381.
Matarskemman ehf.

