BJARMABALL
2015
Illugastöðum 14.nóv. kl. 22:00
Ari Bald svífur um á sviðinu
og Gunnhildur skemmtanastjóri
samkomunnar fer fyrir freestyledansinum
og telur í vangalögin.
2500 kr inn enginn posi
bara stanslaust stuð.
Nefndin

Kæru lesendur og auglýsendur
Hlaupastelpan kemur út á fimmtudögum
og auglýsingum þarf því að skila á
þriðjudögum fyrir
Laugardaginn 21. nóvember verður Bændagleði
Búnaðarsambandsins haldin í Kiðagili
Dagskrá hefst kl 20:30 en húsið opnar kl. 20
Nánari dagskrá og matseðill verða auglýst í
tölvupósti og facebook.
Panta þarf miða á kidagil@thingeyjarsveit.is eða
í síma 8954742

kl. 15:00.☺
Síðasta Hlaupastelpan ársins kemur út
17. desember og jólkveðjur verða birtar þá

Sjáumst hress og kát á bændagleði
Stjórn BSSÞ
,
Þeir sem áhuga hafa geta pantað gistingu á
Kiðagili kidagil@kidagil.is
Bændatilboð á gistingu!

ATH! Verð á auglýsingum
Verð hálfsíðu er. kr.2900.-m.vsk
Verð heilsíðu er kr.3990.– m.vsk
Jólakveðja 1/3 síða kr 2500.-

SEIGLA - MIÐSTÖÐ SKÖPUNAR
Umræðufundur um atvinnumál í Þingeyjarsveit í samvinnu við
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga verður haldinn fimmtudaginn 19.
nóvember kl. 20:30. Reinhard og Jóna mæta á fundinn. Íbúar eru
hvattir til að mæta og koma með hugmyndir að borðinu til umræðu
og úrlausnar. Hugmyndin er að við komum hugmyndum í farveg

Jólamarkaður á Laugum
Helgina 5. – 6. desember verður jólamarkaður á Laugum.
Í Listasmiðjunni á Laugum - Breiðanesi
Vörur m.a. frá Anitu, Flísinni - Allt með Tölu og djúlsdesign / Júlíu
Þrastardó,ur gullsmiði
Í Matarskemmunni
Vörur frá Vallakotsbúinu og Línubakkelsi

sem íbúar hafa sjálfir áhuga á að vinna að.
Nánar auglýst síðar.
Anita, verkefnastjóri Seiglu
___________________________________________________

SEIGLA - MIÐSTÖÐ SKÖPUNAR
Seigla auglýsir aðstöðu til listsköpunar í kjallara Seiglu. Aðstaðan
verður án endurgjalds fyrstu mánuðina en síðar verður innheimt
lágmarksgjald til að standa undir kostnaði. Opnunartími verður fyrst
um sinn á opnunartíma Seiglu frá 8-15 virka daga, og á
opnunartíma Bókasafns Reykdæla.
Einnig verður í boði að fá fast rými til leigu.
Nánari upplýsingar veitir Anita, verkefnastjóri Seiglu
s: 464-3178, s: 698-5161.

TIL SÖLU:
ROBOT HOOVER RYKSUGA með heðslutæki
-fer sjálf í hleðslutækið og hleður sig. KR. 50.000

Sunnudagaskóli á Grenjaðarstað

HNAKKUR GLYMUR kr.60-70.000
og góður gamall hnakkur á kr. 25.000
FJÖLÞJÁLFI KR. 12.500

Sunnudagaskóli verður á Grenjaðarstað
næstkomandi sunnudag 15. nóvember klukkan 11:00.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Upplýsingar í síma 466-1643
8208240 og 8208620

Hjördís og Össi.

HAUSTFUNDUR FEBÞ
Fræðari með meiru
Haustfundur félags eldriborgara
þingeyjasveitar verður haldinn í
Dalakofanum
mánudaginn 16. nóvember kl 14.:00
fögnum nýjum félögum sem og öðrum
Stjórnin

Tvo mikilvæga þætti vantaði í auglýsingu um starf við
Menningarmiðstöð Þingeyinga sem birtist fyrir viku síðan.
Þetta vantaði:
Um tímabundna ráðningu til eins árs er að ræða.
Umsóknarfrestur er til 18. nóvember nk.
Öllum fyrirspurnum svarar forstöðumaður stofnunarinnar, Sif
Jóhannesdóttir í síma 464 1860 eða í gegnum tölvupóst
safnahus@husmus.is.

45.tbl.
12. nóv

2015
22. árg.

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

Jólamarkaður í
skóginum.
Laugardaginn 12. desember n.k. er ætlunin að halda
jólamarkað í Vaglskógi í samstarfi Skógræktar ríkisins á
Vöglum og handverksfólks á svæðinu.

KVEIKJUR-SÉRA&SÁLI
Sunnudagskvöldið 15. nóvember kl. 20.30 verður
dagskrá í Þorgeirskirkju fyrir Lundarbrekku-,
Ljósavatns-, og Hálssóknir,

Handverksfólk og aðrir sem áhuga hafa á því að sýna og selja
sínar vörur á markaðnum vinsamlegast hafið samband við
Rúnar í síma/netfang 896-3112/runar@skogur.is
fyrir 20. nóvember n.k.
Skógrækt ríkisins Vöglum

undir yfirskriftinni: KVEIKJUR-SÉRA&SÁLI.
Þar mun sr. Bolli Pétur Bollason lesa valdar kveikjur
úr bók sinni Kveikjur sem kom út síðastliðið vor hjá
Bókaútgáfunni Hólum og Hjalti Jónsson
sálfræðingur og músíkant leikur lög og syngur
sem eiga við kveikjurnar. Þá verður smá spjall um
inntak kveikja og laga og tengingar á milli.

Dansæfing

Þarna er um að ræða notalega kvöldstund í tali
og tónum.
Verið öll hjartanlega velkomin!

Dansæfingar verða í Ljósvetningabúð
föstudagskvöldið 13. nóvember og 4. desember
frá kl.20:30-22:30.
Allir hjartanlega velkomnir
Miðaverði 1000 kr
Stjórnin

