Íbúar Þingeyjarsveitar
Oddviti sveitarstjórnar, Arnór Benónýsson verður með
viðtalstíma í Kjarna n.k. mánudag
9. febrúar milli kl. 10:30 og 11:30. Ath.! breytt tímasetning.
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

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð, vináttu
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar eiginkonu minnar,
móður, tengdamóður og ömmu.

Kristínar Sigurðardóttur
húsfreyju á Ingjaldsstöðum
Guð blessi ykkur öll.
Atli Sigurðsson
Elma Atladóttir, Þráinn Óskarsson
Ragna Atladóttir
Sigurður Atlason, Berglind Gunnarsdóttir
og barnabörn

Kæru lesendur og
auglýsendur
Skilatími auglýsinga í
Hlaupastelpunar er á
þriðjudögum

ATH! Verð á auglýsingum
Verð hálfsíðu er. kr.2900.-m.vsk
Verð heilsíðu er kr.3990.– m.vsk

kl. 15:00.
☺

Er skyndihjálparþekking nægileg meðal starfsmanna í þínu
fyrirtæki?
Við viljum vekja athygli fyrirtækja og stofnana á því að við
bjóðum upp á margskonar skyndihjálparnámskeið sem hægt er
að sníða að þörfum fyrirtækja og hópa.
Sendið okkur endilega fyrirspurn á rkithing@gmail.com eða
hringið í síma 862 3738.
Rauði krossinn í Þingeyjarsýslu

5.tbl.
5.febrúar

2015

Þorrablót Fnjóskdæla

22. árg.

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

verður haldið laugardagskvöldið
21. febrúar kl. 20:30 í Stórutjarnaskóla.
nefndin

Aðalfundur
Búnaðarfélags Aðaldæla
verður haldinn að Ýdölum
þriðjudaginn 10 febrúar kl 20.30
Venjuleg aðalfundastörf
Stjórnin.

Kornrækt í Suður-Þingeyjarsýslu
Möguleikar og tækifæri
Á liðnu ári fékkst styrkur úr Vaxtarsamningi Norðuausturlands til að
gera útekt á möguleikum og tækifærum til kornræktar á svæðinu með
höfuð áherslu á greiningu við kostnað á ræktun og verkun korns.
Nú liggur fyrir viðamikil skýrsla unnin af Unnsteini Snorra
Snorrasyni ráðunauti í bútækni og aðbúnaði hjá Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins og mun hann kynna niðurstöður skýrslunnar á fundi á
Narfastöðum miðvikudaginn 11. febrúar . Ger t er r áð fyr ir
opnum umræðum um efni skýrslunnar og hvaða áherslur þátttakendur
vilja sjá til eflingar kornræktar í Suður-Þingeyjarsýslu.
Mikilvægt að allt áhugafólk um þá möguleika sem kunna að felast í
kornrækt, nýtingu hálms og hugsanlegra annarra hliðarmöguleika
komi og taki þátt í fundinum.
Fundurinn stendur frá 11-17, hádegismatur og kaffiveitingar að hætti
hússins í boði Búnaðarsambandsins. Vinsamlegast skráið þátttöku á
netfangið kidagil@thingeyjarsveit.is eða hp.bjorg@simnet.is eigi
síðar en þriðjudaginn 10. febrúar til að auðvelda kokkunum lífið ☺
Allir velkomnir!
Stjórn Búnaðarsambands S-Þingeyinga
Athugið að aðalfundur búnaðarsambandsins verður haldinn 25. febrúar
nk. á Tjörnesi, nánar auglýst síðar.

