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

fyrir kl. 15:00.☺
ATH!
Verð á auglýsingum frá 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

Listasmiðjan á
Laugum
opnar formlega miðvikudaginn 18. maí kl. 18 með
sýningu Anitu Karinar á nokkrum verkum sínum.
Sama dag verður sýningarýmið "Arthouse
mousetrap" tekið í notkun, útilistaverk þar sem
unnið verður með ýmsar hugmyndir og tilraunir í
anda innsetningar.
Sýningin verður opin allar helgar
út júlí frá kl. 10-14.
Allir hjartanlega velkomnir

Kæru auglýsendur
Bið ykkur að virða þau tímamörk
sem ég set með skil á auglýsingum.,
Kveðja
Dagný

Baggaplast söfnun í
Þingeyjarsveit og Mývatnssveit

19.tbl.
12. maí

2016
23. árg.

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

Safnað verður plasti í Þingeyjarsveit dagana 17/5- 19/5 2016
17/5 verður safnað í Aðaldal , Reykjadal og Bárðardal + gámar
18/5 verður safnað í Kinn , Ljósavatnsskarð og Fnjóskadalur +
gámar
19/5 verður hreinsað upp það sem eftir er
En dagskrá getur riðlast til eftir veðri eða magni
Safnað verður í Mývatnssveit þann 20/5
Safnað verður eingöngu hreinu baggaplasti. Net og annað setja
menn í gáma undir almennt sorp.
Vinsamlegast láta vita í síma 414-0200 eða
nordurland@gamar.is

Frá sundlauginni á Laugum:
Opnunarmi um hvítasunnuhelgina:
Laugardagur 14. maí: 1400 - 1700
Hvítasunnudagur: Lokað
Annar í hvítasunnu: 1400 - 1700

Sundlaugin verður lokuð vegna þrifa 21. - 27. maí.

Sumaropnun hefst laugardaginn 28. maí
og verður sem hér segir:

Fótsnyr ng
Hvítasunnudagur
Hátíðarguðsþjónusta verður í Einarsstaðakirkju
á hvítasunnudag 15. maí kl. 11.
Prestur Sr. Örnólfur Ólafsson á Skútustöðum,
organisti Judit György.
Sóknarnefnd

Fótsnyr ng fyrir 67 ára og eldri í Aðaldal
verður í skólanum laugard. 14 maí.
Að þessu sinni kostar hún 3000.- fyrir hvern einstakling.
Tímapantanir berist l Dísu á Nípá sími 4643619 eða 8631807
Kvenfélag Aðaldæla

