Aðventuhátíð Jólasveinanna í Dimmborgum
og Markaðsdagur

Frá Stórutjarnaskóla

Aðventuhátíð Jólasveinanna í Dimmuborgum verður

Danssýning og fullveldisdagskrá

laugardaginn 29. nóvember kl. 13-17.

Þessa viku stendur yfir danskennsla í Stórutjarnaskóla. Henni lýkur

Jólasveinarnir í Dimmuborgum eru í fullu fjöri að undirbúa sig fyrir

með danssýningu, föstudaginn 28. nóvember, sem fléttuð verður við

jólin. En þeir ætla að gefa sér tíma til að taka á móti gestum,

stutta dagskrá í tilefni af fullveldisdeginum 1. desember. Dagskráin

spjalla, syngja, segja sögur, fara í leiki, flokka “óþekktarkartöflur“

hefst kl 13:30.

og margt fleira skemmtilegt.

Fríar kaffiveitingar að lokinni dagskrá

Sama dag verður markaðsdagur í Dimmuborgum þar sem seldar
verða hinar ýmsu vörur sem henta vel í jólapakkann. Auk þess

Allir velkomnir

verður Skógrækt ríkisins á Vöglum með jólatré, platta, greinar,

skólastjóri

köngla og arinvið til sölu.
Jólasveinarnir í Dimmuborgum taka á móti gestum alla daga frá
kl. 13-15. til og með 31. desember 2014.
Grýlusjóður er á sínum stað á Hallarflötinni þar sem gestir eldri en
18 ára greiða 1.000 kr.
Nánari upplýsingar á www.visitmyvatn.is

Mývatnssveit töfraland jólanna

Viðtalstími sveitarstjórnarfulltrúa
Margrét Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson og Hlynur Snæbjörnsson,
sveitarstjórnarfulltrúar, verða til viðtals í félagsheimilinu Breiðamýri
fimmtudaginn 4. desember frá kl. 20:00-21:30
Sveitarstjóri

Aðventustund
Þóroddsstað
Aðventustund verður á Þóroddsstað
næstkomandi sunnudag 30 nóvember, klukkan 15:00.
Ræðumaður verður Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri.
Kirkjukórinn syngur, Auður Friðrika Arngrímsdóttir og
Huginn Ási Sigurðsson leika á hljóðfæri. Rangárbræður
taka lagið við undirleik Jaan Alavere.
Organisti er Dagný Pétursdóttir.
Á eftir er boðið upp á Karitasarkaﬃ.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Aðventan í
Kaf i Borgum og Mývatnsmarkaði
Fjö lskyldujó ladiskurinn verður á sı́num stað
alla laugardaga og sunnudaga frá 12:00 – 14:00
fram að jó lum.
Súpa og heimagerðir, kofareyktir sperðlar
með kartö lum, jafningi, grænum baunum og
heimagerðum rauðrófum
13 á ra og eldri, verð 1.500.6-12 á ra, verð 750.frı́tt fyrir 5 á ra og yngri
Verðum einnig með heitt sú kkulaði með rjó ma
og ú rval af bakkelsi.
Aðventuhátíð jólasveinanna verður haldin í
Dimmuborgum
laugardaginn 29.nóvember kl. 13:00 – 17:00

Aðalfundarboð
Hjálparsveit skáta Aðaldal boða hér með l
aðalfundar síns.
Fundurinn verður haldin þriðjudagin 2 des kl 20:30
Venjuleg aðalfundar störf
Nýir félagar hva(r l að mæta.
Stjórnin

af þvı́ tilefni ætlum við að bjó ða
20% afslátt af öllum vörum í Mývatnsmarkaði
(nema ú tsö luvö rum sem eru með 30% afslætti)
Tilboðið gildir bæði laugardag og sunnudag 29.-30.nó v.
2014
Minnum einnig á ú timarkaðinn sem verður við Kaf2i Borgir
laugardaginn 29.nó v. frá 13:00-17:00

Sunnudagaskóli
Einarsstöðum
Síðasti sunnudagaskólinn fyrir jól verður á
Einarsstöðum næstkomandi sunnudag, 30. nóvember,
klukkan 11:00.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Aðventukvöld
verður á Grenjaðarstað ,
föstudaginn 5. desember klukkan 20:30
og á Einarsstöðum
sunnudaginn 7. desember klukkan 20:00
Nánar auglýst síðar.
Séra Þorgrímur.

Framhaldsskólinn á Laugum
óskar eftir að ráða húsvörð í 100% starf
Helstu verkefni og ábyrgð
·
Leitað er að einstaklingi til þess að hafa umsjón með húsnæði
skólans og þrifum. Sér um samskipti við Fasteignir Ríkisins,
innkaup á vörum sem tengjast viðhaldi og þrifum skólans, auk þess
að sinna minniháttar viðhaldsverkefnum og öðru tilfallandi.
Sérstaklega er sóst eftir einstaklingi sem sýnir frumkvæði í starfi,
góða samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hæfnikröfur
Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja iðnmenntun og/eða
reynslu á því sviði. Góð samskipta- og skipulagshæfni er mikilvæg.
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og SFR.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf í byrjun janúar 2015.
Umsóknum skal skilað í pósti eða tölvupósti (hallur@laugar.is) með
tilheyrandi fylgigögnum, s.s. ferilskrá, prófskírteinum og öðrum
upplýsingum sem umsækjanda þykir skipta máli.
Umsóknafrestur er til og með 7. Desember 2014.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.
Nánari upplýsingar veitir
Hallur Birkir Reynisson – hallur@laugar.is - 848 3242 / 464 6301

BÍÓFERÐ Á AFANN
Félag eldri borgara í Þingeyjarsveit boðar bíóferð til Akureyrar
nk. mánudag 1. desember.
Farið verður með rútu frá Fjallasýn og verða farþegar teknir sem
hér segir:
Kl. 11.30 á Ýdölum, síðan Breiðumýri, Fosshóli og StóruTjörnum.
Snæðum léttan hádegisverð kl. 13.00 á Bautanum, sem
félagsmenn greiða sjálfir.
Sýningin hefst síðan kl. 15.00.

47.tbl.
27. nóvember

2014
21. árg.

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

Kveikt á jólatrénu
við Kjarna á Laugum!
Sunnudaginn 30. nóvember n.k. kl. 17:00
verður kveikt á jólatré við Kjarna líkt og
undanfarin ár.

Þátttaka tilkynnist til Kolbrúnar, sími 611-3405 eða Sigurborgar,
sími 867-7151 fyrir kl. 19.00 nk. föstudag, 28.nóvember.
NEFNDIN.

Þegar kveikt hefur verið á trénu og sungin
nokkur jólalög, verður gengið yfir í Dalakofann þar sem veitingar
verða í boði Foreldrafélags Litlulaugaskóla.
Skemmtilegir gestir kíkja í heimsókn. Sjáumst sem flest og njótum
undirbúnings jólanna.

1. des. hátíð
Í tilefni fullveldisdagsins bjóða Framhaldsskólinn
á Laugum og Þingeyjarskóli öllum að koma og
taka þátt í stuttri athöfn í Þróttó mánudaginn 1.
desember kl. 14.00.
Allir velkomnir

Markaðsdagar á Laugum
Laugardaginn 6. desember og sunnudaginn 7. desember verða
markaðsdagar á Laugum.
Að Lautavegi 6 - bílskúr
Vörur frá Flísinni - Allt með Tölu og djúlsdesign / Júlíu Þrastardóttur
gullsmið
Í Matarskemmunni
Vörur frá Vallakotsbúinu
Nánar auglýst síðar.!

