Aðalfundir H.M.H. og Goðafossmarkaðar
Verða haldnir
19, mars 2016 kl.11.00.
í Safnaðarheimili Þorgeirskirkju
Allar konur koma með ei"hvað með sér á hlaðborð.
Fram(ð Goðafossmarkaðar rædd.
vonum að konur mæ* vel neð jákvæðu hugarfari
Stjórnirnar

Samtalsfundur með íbúum og
ferðaþjónustuaðilum Þingeyjarsveitar.

Kirkjuskóli í Þorgeirskirkju
Kirkjuskóli með páskabrag verður í Þorgeirskirkju
laugardaginn 12. mars kl. 11.00. Páskasagan, söngvar,
brúður, mynd, páskaeggjaleit. Verið velkomin!

Samtalsfundur með íbúum og ferðaþjónustuaðilum í
Þingeyjarsveit við Edward H. Huijbens, sérfræðing við
Rannsóknarmiðstöð ferðamála og prófessor við viðskiptadeild
Háskólans á Akureyri, verður haldið á Breiðumýri 7. apríl
nk. frá kl 15.00 - 18.00.
Sérstök áhersla verður lögð á tækifæri í náttúruferðum, náttúru
upplifun, heilsu og vellíðan og heildar stefnu í ferðaþjónustu.

Til fundarins boðar, áhugahópur yndisferðamennsku
( Slow adventure tourism)
í Þingeyjarsveit.
Nánar auglýst síðar.

Kæru lesendur og auglýsendur
Hlaupastelpan kemur út á fimmtudögum og
auglýsingum þarf því að skila á þriðjudögum

fyrir kl. 15:00.☺
Kirkjuskóli í Lundarbrekkukirkju
Kirkjuskóli með páskabrag verður í Lundarbrekkukirkju
laugardaginn 12. mars kl. 14.00. Páskasagan, söngvar,
brúður, mynd, páskaeggjaleit. Verið velkomin!

ATH!
Verð á auglýsingum f
rá og með .10 janúar 2016
Verð hálfsíðu er.
Verð heilsíðu er

kr.3.200.-m.vsk
kr.4.300..– m.vsk

hlaupastelpan@isl.is—895-3386

Sundlaugin á Laugum
Við leitum að starfsfólki fyrir sumarið 2016.
Starfið felur m.a. í sér móttöku gesta, afgreiðslu, öryggisgæslu og
þrif. Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri, vera tilbúnir að
tileinka sér þætti skyndihjálpar og standast hæfnispróf sundstaða.
Starfið reynir á frumkvæði í vinnubrögðum, ábyrgðartilfinningu,
lipurð í mannlegum samskiptum, góða athygli og eftirtekt.

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2016.

Aðalfundur
Fjárræktarfélags Reykdæla
verður haldin miðvikudaginn 16 mars kl 20,30
Dagskrá með hefðbundnumhæ$ ,
María Svanþrúður fræðir .
Stjórnin

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður í síma 866-9887.
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við forstöðumann
eða sendið umsókn á netfangið elinf@ismennt.is
Umsóknareyðublöð má nálgast í afgreiðslu sundlaugar
eða á skrifstofu Þingeyjarsveitar.

Opnunartími um páska 2016:
Mán. 21. mars:
Þri. 22. mars:
Mið. 23. mars:
Skírdagur.:
Föstud. langi:
Lau. 26. mars.:
Páskadagur:
Annar í páskum:

30

30

7 -9
og
730 - 930 og
730 - 930 og
1400 - 1700
Lokað
1400 - 1700
Lokað
1400 - 1700

00

30

16 - 21
1600 - 2130
1600 - 2130

Messu aflýst
Fyrirhugaðri messu, sem vera átti á
Grenjaðarstað næstkomandi sunnudag,
13. mars er aflýst.
Séra Þorgrímur.

10.tbl.
10. mars

2016
23. árg.

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

Árshátíð Stórutjarnaskóla

Árshátíð Stórutjarnaskóla verður haldin
föstudagskvöldið 11. mars og hefst kl 20:00

Vorgleði Þingeyjarskóla

Grunnskólanemendur sýna leikritin

Vorgleði grunnskóla- og tónlistarskóladeildar
Þingeyjarskóla verður haldin að Ýdölum
fimmtudaginn 17. mars og hefst klukkan 20:00.

”Blindur er skjálaus maður” og ”Galdrakarlinn í
OZ” en elstu nemendur leikskóla og yngstu
nemendur grunnskóla
sýna verkið ”Greppikló” .
Aðgangur kr 2000- veitingar innifaldar
frítt fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri
Sjoppa og dans á eftir
Allir hjartanlega velkomnir
Nemendur og starfsfólk

Sýnd verða verkin Konan í skó í umsjón 1. bekkjar
og Ævintýri Bangsímons í umsjón miðstigs.
Að lokinni sýningu verða kaffiveitingar og síðan
dansað fram eftir kvöldi.
Miðaverð 2000 krónur fyrir fullorðna og 1000 krónur
fyrir börn á skólaldri.
Frítt fyrir börn á leikskólaaldri og nemendur
Þingeyjarskóla.
ATH.! Ekki er hægt að greiða með korti.
Allir hjartanlega velkomnir.
Nemendur og starfsfólk Þingeyjarskóla

