Fjóssala á Fellsenda
Laugardaginn 19. september kl. 14:00.
Markaður verður á nokkrum heimilistækjum og
húsbúnaði

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
•

Ísskápur, nýlegur, stálútlit. Kr. 50.000.-

•

Ný borsög kr. 50.000.-

•

Tveir ljósastaurar, perur, birtuskynjarar kr 30.000.-

•

Þriggja sæta sófi kr. 3000.-

•

´Sófaborð, lítið kr. 4000.-

•

Ryksuga, nýleg kr. 5000.-

•

Borðtölva, Apple 19 “ skjár kr 45.000.-

•

Matvinnsluvélar, Bosch, tvær /hvít/rauð kr 5000.– stk.

•

Kaffivél Severin kr.2000.-

•

Kaffivél Senseo , nýleg kr 5000

•

Bækur á tilboði.

Upplýsingar í síma 869 1804
Siggi , fyrrverandi verktaki

Auglýsing um Opið hús haustið 2015
Kæru íbúar Þingeyjarsveitar 60 ára og eldri.
Opið hús verður eins og áður alltaf á þriðjudögum. Dagsetningar
fyrir jól:
Þingeyjarskóli 22.sept. 13.okt. 3.nóv. 24.nóv.
Litlulaugaskóla 29.sept. 20.okt. 10.nóv. 1.des.
Stórutjarnaskóli 6.okt. 27.okt. 17.nóv. 8.des.
Í Reykjadal verður Opið hús í Litlulaugaskóla. Þægilegast er
að keyra upp að skóla að austan og ganga þar inn.
Hádegismatur er í boði á öllum stöðum kl. 13:00 og kostar 700 kr.
Það er nauðsynlegt að láta vita fyrir hádegi daginn áður ef fólk vill
fá hádegismat.
Þingeyjarskóli sími 464-3583
Litlulaugaskóli sími 464-3166
Stórutjarnaskóli sími 464-3222

Dagskrá hefst kl. 14:00.
Það verður ýmislegt til skemmtunar s.s. söngur,
hljóðfæraleikur, myndasýningar og upplestur. Eins og áður
verður spiluð félagsvist í Stórutjarnaskóla Það er líka hægt
að hittast og spjalla saman eða hafa meðferðis handavinnu.
Ef einhverjir vilja koma með og flytja efni til skemmtunar
og fróðleiks þá er það að sjálfsögðu vel þegið.

Opið hús er á vegum Þingeyjarsveitar og fólk
þarf ekki að vera í Félagi eldri borgara til þess að
taka þátt.
Allir eru hjartanlega velkomnir.
Umsjónarfólk :
Ásta Hersteinsdóttir
sími 461-2203 og 849-4613
Anna Geirlaug Kjartansdóttir sími 464-3154 og 861-3154
Halla L. Loftsdóttir
sími 464-3562 og 867-6747
Hrefna Sævarsdóttir
sími 464-3454 og 821-3454

Bókasafn Reykdæla
verður opið í vetur
á mánudagskvöldum kl. 20.00 - 22.00
og fimmtudögum kl. 16.00 - 18.00

Þingeyjarsveit

Velkomin á bókasafnið!

Kynningarfundur vegna fyrirhugaðrar
Svartárvirkjunar.
Sími 4643180
Bókavörður

VÖRUMÓTTAKA
HJÁ GOÐAFOSSMARKAÐI EHF
VERÐUR MIÐVIKUDAGINN 30. SEPTEMBER NÆSTKOMANDI
FRÁ 16:00-19:00.
ÞETTA ER SÍÐASTA VÖRUMÓTTAKAN Í BILI.
GÆÐANEFNDIN OG HJÖRDÍS.

Skipulags- og umhverfisnefnd Þingeyjarsveitar boðar hér með til
almenns kynningarfundar í Kiðagili í Bárðardal mánudaginn 21.
september kl .16:30.
Kynntar verða tillögur að breytingu á Aðalskipulagi
Þingeyjarsveitar 2010-2022 og tillaga að deiliskipulagi svæðis
fyrir nýja vatnsaflsvirkjun í Svartá í Bárðardal. Skipulagsráðgjafar
og væntanlegir eigendur virkjunarinnar munu útskýra tillögurnar
og svara fyrirspurnum. Tillögurnar verða kynntar eins og 2. mgr.
30. gr. og 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mæla fyrir
um.
Skipulags- og umhverfisnefnd Þingeyjarsveitar

37.tbl.
17. sept

2015
22. árg.

SLÁTURSALA 2015
Slátursala hefst fimmtudaginn 24.sept.
og lýkur föstudaginn 9.október.
Opið frá: 10:00 > 12:00 og 13:00 > 17:00
Alla virka daga
Mörbrytjun er í boði á þriðjudögum og fimmtudögum.
Nauðsynlegt er að panta brytjun deginum áður.

Mjög áríðandi er að vörur séu pantaðar fyrirfram til að tryggja hraða og góða afgreiðslu

Sími í slátursölu: 460-8897
Hollur og góður matur á frábæru verði

Geymið auglýsinguna

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

UMF Eﬂing auglýsir íþróaæﬁngar
Gjald fyrir önnina er 5000 kr fyrir hverja 1 æﬁngu í
viku.
Krakkablak 1. – 3. Bekkur á þriðjudögum kl. 14:00 – 15:00
(byrjar 29. Sept). Þjálfari Svana
Krakkablak 1. – 7. Bekkur á miðvikudögum kl. 14:40 – 16:00
(byrjar 23. Sept). Þjálfarar Hnikarr og Systa
Fótbol4 4. – 10. Bekkur á þriðjudögum kl. 15:30 – 16:30 (byrjar
29. Sept). Þjálfari Elvar Baldvinsson
Fótbol4 1. – 3. Bekkur á laugardögum kl. 11:00 – 12:00 (byrjar
26. Sept).
Opinn 7ölskyldu8mi á laugardögum kl. 10:00 – 11:00 (byrjar 26.
Sept). Kostar 500 kr hver æﬁng, grei: á staðnum.
Bogﬁmi fyrir börn í fylgd með fullorðnum á þriðjudögum kl.
19:00 – 20:00. Kostar 500 kr hver æﬁng.
Bogﬁmiæﬁngar fyrir 12 – 112 ára á þriðjudögum kl. 19:30 –
21:30 og á sunnudögum kl. 12:00 – 14:00. Kostar 10.000 kr
önnina að æfa. Hægt að fá leigðan útbúnað.
Svo minnum við á að það verður gerð ný búningapöntun um
næstu mánaðarmót. Ef menn hafa áhuga á að kaupa
Eﬂingarbúning má senda póst þess efnis á
umfeﬂing@gmail.com

