Útgefandi og ábyrgðarmaður: Hrafnhildur Geirsdóttir
Sími: 464 4343, 866 0311
Netfang: myflugan@emax.is

13. tbl. 7. árg. miðvikudaginn 15. apríl 2015

Afmælisbörn dagana 16. apríl — 22. apríl 2015
16.

Jón Óskar Ferdinandsson.

17.

Örn A. Hauksson.

18.

Sigurbjörn Ásmundsson, Susi Haugaard.

19.

Stefán Jón Pétursson, Viktoría Isolde Nooteboom.

20.

Gísli Rafn Jónsson.

21.

Júlía Brá Stefánsdóttir.

22.

Elías Davíð Harðarson, Gunnhildur Stefánsdóttir,
Kristján Steingrímsson.

Vortónleikar Skagfirska kammerkórsins
í Þorgeirskirkju föstudaginn 17. apríl kl. 20:30 og
í Reykjahlíðarkirkju laugardaginn 18. apríl kl. 16:00.
Á efnisskránni eru vorlög og kvikmyndatónlist.
Stjórnandi er Helga Rós Indriðadóttir.

Aðgangseyrir 2.500 kr. Ekki er tekið við kortum.
Allir hjartanlega
velkomnir

Aðalfundur.
Kór Reykjahlíðarkirkju heldur aðalfund
mánudaginn 20. apríl n.k. kl. 17:00 að Helluhrauni 13.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál.
Stjórnin

Matarskemman á Laugum og Þekkingarnet Þingeyinga
auglýsa:
Dagana 21. og 22. apríl verður Óli Þór Hilmarsson sérfræðingur hjá Matís
með eftirfarandi námskeið og fundi í Matarskemmunni á Laugum:
Þriðjudaginn 21. apríl kl. 14 - 17.

Innra eftirlit í matvælavinnslu

Kynning á hugtakinu „Innra eftirlit matvælafyrirtækja“
Farið verður í eftirfarandi þætti:
 HACCP gæðakerfið.
 Ábyrgð stjórnenda.
 Fyrstu skrefin í innleiðingu innra eftirlits.
 Persónulegt hreinlæti starfsfólks.
 Gæðahandbókin yfirfarin m.t.t. húsnæðis, mælinga, skráninga, viðbrögð við frávikum,
innkallanir, innri úttekta, meindýravarna, þrifaáætlana og krafna um merkingar matvara.
 Kennd sýnataka umhverfissýna með RODAC skálum og lýst aflestri af þeim.
Námskeiðsgjald kr. 5.000 – Hámark 10 þátttakendur

Þriðjudaginn 21. apríl kl. 20 - 22. Heimavinnsla matvæla, hvað þarf til?
Hverju þarf að huga að áður en heimavinnsla afurða getur hafist? Spjallfundur um málefnið,
hvað er verið að gera í dag, má bæta það, hvert stefnum við, hvað vill neytandinn?
Fundarefni m.a.
 Opinber leyfismál
 Sérstaða framleiðslunnar
 Sérmerkingar, uppruni eða gæðamerki
 Framleiðslan í dag
 Framtíðin?
Opinn fræðslufundur – ókeypis aðgangur

Opinn dagur í íþróttahúsinu á Laugum.
Framhaldsskólinn á Laugum býður alla velkomna á opinn dag
í íþróttahúsi skólans á sumardaginn fyrsta,
23. apríl, kl. 13:00 - 16:00.
Kynning verður á námsframboði skólans, en hann býður upp á nám
á almennri námsbraut, félagsfræðibraut, íþróttabraut og náttúrufræðibraut.
Einnig verða verkefni nemenda í einstökum áföngum
til sýnis og til kynningar.
Nemendafélag skólans, NFL, verður með kynningu á félagslífi nemenda
auk þess að bjóða upp á kynnisferðir um húsakynni og heimavistir skólans.
Veitingar verða í boði skólans frá kl. 14:00 - 16:00
í matsalnum í Gamla skóla.
Skólahljómsveitin Galilei mun halda tvenna styrktartónleika á skrifstofu
skólameistara í Gamla skóla. Þá fyrri kl. 13:30 og þá seinni kl. 15:00.
Aðgangseyrir er 1.000 kr. og rennur hann óskiptur til
Styrktarsjóðs Umhyggju - félags til stuðnings langveikum börnum.

Aðrir aðilar sem taka þátt og kynna sína starfssemi eru:
Brunavarnir Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar
Björgunarsveitir í Þingeyjarsveit
Kvenfélagasamband Suður-Þingeyinga
UMF Efling
Urðarbrunnur
Rauði krossinn Þingeyjarsýslu
Skákfélagið Huginn
Héraðsmót HSÞ í skák í fullorðinsflokki 2015 fer fram á Laugum
sumardaginn fyrsta kl 15:00.
Skráning: lyngbrekku@simnet.is
Að lokum býður Þingeyjarsveit öllum gestum og gangandi
FRÍTT í sundlaugina á Laugum
milli kl. 14:00 og 18:00.

Buxnadagar!!
Fimmtudag, föstudag og laugardag.

Frá Íþróttamiðstöð.

20 % afsláttur af öllum herra og dömubuxum
einnig dömu leggings þessa daga.

Dagana 20. til 24. apríl falla niður tímar í íþróttasal
milli kl. 17:00 og 19:00 vegna námskeiðs.

Erum einnig með 20 % afslátt af öllu skarti frá Sign
út apríl 2015

Fólk er beðið velvirðingar á óþægindunum sem þetta kann að valda.
Kveðja, starfsfólk

Full búð af nýjum vor og sumarfatnaði!!
Sjón er sögu ríkari.
Verið velkominn.

Matarskemman á Laugum– framhald.
Miðvikudaginn 22. apríl kl. 10 - 17.

Námskeið í fullvinnslu og arðsemisútreikningi á lambakjöti
Á þessu verklega námskeiði verður farið í eftirfarandi þætti:

Aðalfundur Þjálfa.
Aðalfundur Hestamannafélagsins Þjálfa verður
haldinn í Ídölum þriðjudaginn 28. apríl n.k.
Dagskrá fundarins:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Vonumst til þess að sjá sem flesta
og bjóðum nýja félaga velkomna!
Stjórnin










Sundurhlutun á lambsskrokk miðað við hefðbundna 7 parta sögun.
Læri 1. Úrbeinað á hefðbundin hátt, fyllt og sett í net.
Læri 2. Úrbeinað, innralæri tekið frá og snyrt, flatsteik snyrt, skanki tekinn sér, létt
saltaður og kryddaður fyrir grill.
Hryggur úrbeinaður í hryggvöðva með fitu og hreinsuðum lundum.
Slög úrbeinuð, söltuð og sett í net.
Frampartur 1. Bógur tekinn frá, sýnd snyrting fyrir þurrverkun, framhryggur snyrtur sem
steik.
Frampartur 2. Sagaður í hefðbundið súpukjöt, eða úrbeinaður í steik með armbeini og
kryddaður, eða úrbeinaður og upprúllaður.
Skrokkur og allir partar og afurðir úr þeim, fyrir og eftir úrbeiningu, eru vigtaðir og gerðir
arðsemisútreikningar.

Viðauki, ef tími vinnst til





Farið yfir helstu atriði söltunar
Gera pækil fyrir rúllupylsu
Grafa hryggvöðva eða innralæri
Söltun, hráverkun og pylsugerð

Námskeiðsgjald kr. 10.000 – Hámark 5 þátttakendur. Ath. Þátttakendur þurfa að koma með
lambsskrokk sem þeir vinna með á námskeiðinu.

Skráning á námskeiðin er hjá Jóhönnu Magneu Stefánsdóttur í síma: 863 3381.
Síðasti skráningardagur er 19. apríl.

