Frá RkíÞingeyjarsýsludeild
Rauðakrossdeildin í Þingeyjarsýslu hyggst fara af stað með
nýtt sjálfboðaliðaverkefni, prjónahóp. Hlutverk hópsins er
að koma saman og prjóna flíkur sem gefnar verða til
mannúðarmála, innanlands eða utan (verkefni verður valið
á fyrsta fundi).
Við leitum að sjálfboðaliðum, handavinnufólki, sem hefur
áhuga á að vinna að þessu verkefni með okkur.
Kynningarfundur verður í Kiwanishúsinu, Garðarsbraut 27,
Húsavík, miðvikudaginn 9. mars kl. 13:00.
Nánari upplýsingar gefur:
Sólveig Mikaelsdóttir, verkefnisstjóri, sími 895-0466

Fundarboð
Aðalfundur
Veiðifélags Reykjadalsár og Eyvindarlækjar
verður haldinn á Bollastöðum (húsi félagsins).
mánudaginn 14. mars 2016 kl. 20.30
Dagskrá:
Skýrsla stjórnar
Reikningar félagsins til afgreiðslu
Fjárhagsáætlun ársins
Kosningar
Önnur mál
Stjórn félagsins

Seigla - miðstöð sköpunar

Aðalfundur
Félags sauðárbænda
í Suður-Þingeyjarsýslu
verður haldinn að Ýdölum, miðvikudaginn 9. mars kl. 13.00

Nú er í gangi skipulagning á handverksaðstöðu í kjallara
Seiglu og er horft til Punktsins á Akureyri sem ákveðinnar
fyrirmyndar. Hugsunin er að móta þetta í samstarﬁ við
áhugasama aðila og búa til %ölnota rými til sköpunar og
vinnu.
Ertu að vinna að handverki eða listsköpun einhvers konar
og gætir hugsað þér að taka þátt í þessu verkefni?

Venjulega aðalfundarstörf.
Gestir fundarins verða Svavar Halldórsson framkvæmdastjóri
Landssambands sauð%árbænda og Markaðsráðs, og Þórarinn
Ingi Pétursson formaður Landssambands sauð%árbænda.
Stjórnin

Það verður hugarﬂæðisfundur
miðvikudagskvöldið 9. mars kl. 20:30 í kjallara Seiglu.
Nánari upplýsngar gefur Anita Karin í síma 698-5161 eða
tölvupósti anita@thingeyjarsveit.is

Goðafossmarkaður auglýsir eftir
starfsfólki til afgreiðsu á markaði
í sumar frá 15 maí 2016 til 15 sept,
Sækja þarf um fyrir 25. mars nk.

9.tbl.
3. mars

2016
23. árg.

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

upplýsingar veitir Lotta
sími 4643277og 8695477

Árshátíð Stórutjarnaskóla
Aukafundur H.M.H. og Goðafossmarkaðar
haldinn á Fosshóli laugardaginn 5 mars kl. 13.00
Stjórnirnar

Árshátíð Stórutjarnaskóla verður haldin
föstudagskvöldið 11. mars og hefst kl 20:00
Grunnskólanemendur sýna leikritin
”Blindur er skjálaus maður” og ”Galdrakarlinn í OZ” en elstu

Muna eftir aðalfundi 19 mars
kl 11.00 í safnaðarheimili þorgeirskirkju

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

Lengri opnunar mi.
Frá 3. mars verður opið alla daga l kl. 20
Opnað verður alla daga kl. 10 nema sunnudaga kl. 12
Eldhúsinu er lokað kl. 19.45
Verslun og veingastaður eru alltaf opin á sama $ma.

Allir hjartanlega velkomnir
Nemendur og starfsfólk

Kóteleukvöld.
Næsta kótele(ukvöld verður föstudaginn 18.mars kl. 20
Sérvaldar kótele(ur, brúnaðar kartöﬂur, heimagert rauðkál,
grænar baunir og rabarbarasulta.
Ís og kokteilávexr í e3irré(.
Skráningu skal vera lokið á mánudag 14.mars.
Verð er 5.000 kr. á manninn.
Verið velkomin,
Dalakoﬁnn / Úbú ehf.
s. 464-3344 dalakoﬁnn.is

Sunnudagaskóli
Einarsstöðum
Sunnudagaskóli verður á Einarsstöðum
næstkomandi sunnudag 6. mars klukkan 11:00.
Allir velkomnir.

