Hann

Grettir hvarf frá Norðurhlíð að kvöldi 8. Júlí.

Hann er stór svartur hreinræktaður labrador sem átti að vera hér í
nokkrar vikur. Hann hefur dvalið hér oft og telur staðinn tvímælalaust
sitt annað heimili. Þó hann hafi stundum farið gönguferðir einn hafa
þær ekki hingað til verið mjög langar en nú hlýtur hann að hafa farið
mjög langt eða lent í hremmingum. Ef þú telur þig hafa séð hann eða
vitað af honum einhvers staðar á þessum tíma ertu beðin(n) að hafa
samband. Ég er þá að tala um alla sýsluna.
Hann er ekki mikil hetja og hefur aldrei gert flugu mein þannig að
alveg er óhætt að kalla hann til sín og gæta hans þar til hann verður
sóttur ef einhver finnur hann. Hann var með bláa hálsól þegar hann
hvarf, en hann hefur stöku sinnum náð henni af sér.
Elín Kjartansdóttir 464-3550 og 864-2573
Ingimundur Róbertsson 692-5416

Sundlaug og grill kl. 11:00 - 22:00
Afgreiðslan opin til 24:00
Sundlaug - tjaldstæði – gisting
Veiðileyﬁ í Langavatn og Kringluvatn
Fjölbreyttar veitingar
sími 464 3903
www.heidarbaer.is
Seljum Veiðikortið og Útilegukortið

Nornakaffi í
Gamla barnaskólanum
Skógum Fnjóskadal.
Opið virka daga kl. 13:00 – 19:00 en 11:00
19:00 um helgar.
Hægt er að taka á móti hópum, nánari
upplýsingar í síma 857-1488.

–

Í Gamla barnaskólanum Skógum er
safn gamalla muna frá árum skólans, einnig ljósmyndasafn í
albúmum og á tölvuskjá er ber yfirskriftina „Fólkið í dalnum“.
Þá er í Skógum safn muna og minninga frá Póst og símstöðinni sem fyrrum var í Skógum.
Sjón er sögu ríkari og gómsætar veitingar á Nornakaffi gleðja

og kæta.

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

:

Hálfsíðu kr 2900
Heilsíðu kr. 3990

hlaupastelpan@isl.is/s: 8953386

Sumartónleikar við Mývatn 2015

28.tbl.
16 júlí

2015
22. árg.

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

29 starfsár.
Reykjahlíðarkirkja laugardag 18. júlí kl. 21.00,
Skútustaðakirkja sunnudag 19. júlí kl. 21.00
Gistihúsið Narfastöðum leitar að öflugu starfsfólki til afleysinga frá
miðjum ágúst og fram í september. Um er að ræða störf við
morgunverð, aðstoð í eldhúsi og þjónusta í sal.
Hlutastörf koma vel til greina.
Reynsla af ferðaþjónustu er æskileg og lipurð og þjónustulund er
skilyrði.
Nánari upplýsingar gefa Unnsteinn og Rósa Ösp í síma 464 3300 eða á
netfanginu farmhotel@farmhotel.is
Gistihúsið Narfastöðum í Þingeyjarsveit
Flytjendur: Tríó NOR.
Jazztríóið NOR skipa Ómar Einarsson, gítar, Jakob Hagedorn-Olsen,
gítar og Jón Rafnsson, bassi.
Tríóið mun leika þekkta jazz-standarda m.a. eftir Henry Mancini,
Horace Silver og A.C. Jobim og einnig spuna um íslensk þjóðlög og
sálminn Kirkja vors Guðs er gamalt hús.
Lög eins og Summertime, Misty, Smile, Wave og My funny Valentine
munu hljóma í suðrænum stíl með klassísku ívafi og eru allar
útsetningar eftir meðlimi tríósins.
Aðgangur ókeypis, en tekið við frjálsum framlögum við kirkjudyr.
Listrænn stjórnandi sumartónleika: Margrét Bóasdóttir.
Helstu stuðningsaðilar: Tónlistarsjóður, Landsbyggðartónleikar FÍT og FÍH,
Reykjahlíðarkirkja, Skútustaðakirkja, Skútustaðahreppur, Mýflug, Sparisjóður
Þingeyinga, Héraðssjóður Þingeyjarprófastdæmis, Hótel Reynihlíð, Sel Hótel Mývatn,
Hótel Laxá, Hótel Gígur, Hlíð ehf - Eldá ehf, Vogar ferðaþjónusta, Vogafjós, Kaffi
Borgir, Jarðböðin við Mývatn.

Kaﬃhlaðborð alla sunnudaga
-tilefni í sunnudagsbíltúr
Starfsfólk Kiðagils

