Sumartónleikar við Mývatn 2016
30. starfsár
Heildardagskrá fyrir Reykjahlíðarkirkju, Skútustaðakirkju,
félagsheimilið Skjólbrekku og Bænhúsið á Rönd.
2. júlí – laugardagur kl. 21.00 Reykjahlíðarkirkja
Tríó Fókus: Ingveldur Ýr Jónsdóttir, söngur, Margrét Th. Hjaltested, víóla,
Guðríður St. Sigurðardóttir, píanó
5. júlí – miðvikudagur kl. 20.00 Félagsheimilið Skjólbrekka
“Fjárlagakvöld” til heiðurs og minningar um Jón Stefánsson, organista.

Allir velkomnir að syngja ættljarðarlögin í fjórum röddum.
9. júlí – laugardagur kl. 21.00 Reykjahlíðarkirkja
Þórarinn Baldursson, víóla og Guðrún Dalía Salómónsdóttir, píanó
10. júlí – sunnudagur kl. 21.00 Reykjahlíðarkirkja
Sigrún Eng, selló, Guðrún Ingimundardóttir og Svanfríður Halldórsdóttir,
tvísöngur
16. júlí – laugardagur kl. 21.00 Reykjahlíðarkirkja
Arnaldur Arnarson, gítar
17. júlí – sunnudagur kl. 21.00 Skútustaðakirkja
Arnaldur Arnarson, gítar
21. júlí – fimmtudagur kl. 21.00 Reykjahlíðarkirkja
Dúó Funi; Bára Grímsdóttir og Chris Foster
23. júlí – laugardagur kl. 21.00 Reykjahlíðarkirkja
Þórarinn Stefánsson, píanó
24. júlí – sunnudagur kl. 21.00 Skútustaðakirkja
Dúó Custos; Jóhanna Halldórsdóttir, alt og Helga A. Jónsdóttir, blokkflautur
25. júlí – mánudagur kl. 21.00 Reykjahlíðarkirkja
Dúó Custos; Jóhanna Halldórsdóttir, alt og Helga A. Jónsdóttir, blokkflautur
30. júlí – laugardagur kl. 21.00 Reykjahlíðarkirkja
Benedikt Kristjánsson, tenór og Bjarni Frímann Bjarnason, píanó
31. júlí – sunnudagur kl. 21.00 Skútustaðakirkja
Benedikt Kristjánsson, tenór og Bjarni Frímann Bjarnason, orgel
31. júlí – sunnudagur kl. 14.00
Messa í bænhúsinu á Rönd - tónlist frá Sumartónleikunum.
Þetta er 30. starfsár og jafnframt síðasta starfsár sumartónleikanna undir stjórn
Margrétar Bóasdóttur.
Aðgangur er ókeypis á flesta viðburði og allir eru hvattir til að koma og njóta
góðrar tónlistar í flutningi framúrskarandi listafólks.

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

FYRIRLESTUR
á vegum

Markaðsdagar!!

Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn
í samvinnu við Mývatnsstofu og Umhverfisstofnun

Vegna ﬂutninga ætlum við að hafa 2 markaðsdaga á Fljótsbakka,
laugardaginn 25.júní og sunnudaginn 26.júní frá kl.13:00 – 21:00
báða dagana.
Þar verður ýmislegt á boðstólnum ,l sölu og geﬁns sem við
vonum að þið ge,ð ný0 ykkur.
t.d ýmis verkfæri og annað sem ný,st í landbúnaði,
rafgirðingarstaurar, s,ngsög, sög, heﬁll,tuskuþvo0avél f. 3ós,
Ný e5irlitsmyndavél, kjötsög, lí,ll ísskápur, lí,ll
frys,skápur,skíði, skautar, gamal skenkur, tripptrapp stóll,
ýmiskonar húsbúnaður , dótahornið góða og margt annað.
Erum ekki með posa. Hei0 á könnunni
Verið velkomin Óli og Ella

Fótboltagolf
Fótboltagolfvöllurinn á Fljótsbakka verður
opnaður laugardaginn 25.júní kl. 14.00
Opnunartilboð alla helgina. Posi og boltar á
staðnum.
Opið allar helgar milli kl. 14 og 21. Virka daga
milli kl. 17 og 21 til að byrja með.
Allar frekari upplýsingar www.facebook.com/
boltagolf1 og í síma 8550796

Mánudagskvöldið 27. júní kl. 20.30 í Mývatnsstofu í Reykjahlíð.
Dr. Anthony Ragnar Ives frá Háskólanum í Wisconsin – Madison
og
Dr. Árni Einarsson forstöðumaður Náttúrurannsóknastöðvarinnar.

“The simple and complex ecology of Myvatn”
Dr. Anthony Ragnar Ives hefur lagt leið sína til Mývatns síðan 2000 og
unnið að rannsóknum með sínu teymi frá háskólanum í Wisconsin í
samvinnu við Náttúrurannsóknastöðina. Þau hafa kannað og rannsakað
margvíslega þætti lífríkisins og eru á kafi í langtímarannsóknum um
ástand og framtíðarhorfur vatnsins.
Fyrirlesturinn verður á ensku. Allir velkomnir.
Dr. Árni Einarsson, forstöðumaður Náttúrurannsóknastöðvarinnar
verður á staðnum og útskýrir nánar ef með þarf. Hann mun einnig leiða
umræður um fyrirlesturinn á eftir, þar sem rætt verður um ástand
vatnsins, framtíðarhorfur, sem og nýútkomna skýrslu um málefni
Mývatns sem samstarfshópur skipaður af umhverfisráðherra skilaði
nýlega og finna má á vef Umhverfisráðuneytisins.
**

An evening with The Myvatn
Research Station
“The simple and complex ecology of Myvatn”
Monday June 27th at 20.30 hours, at the Visitors Center in Reykjahlíð.
Dr. Anthony Ragnar Ives has been visiting Myvatn since 2000 and is
now leading a team of researchers from the University of Wisconsin in
cooperation with the Myvatn Research Station. They have studied the
various components of the ecosystem and are conducting long-term
research on its development.
The talk will be in English. Open to everyone. Discussion afterwards
will be led by Dr. Árni Einarsson, director of the Myvatn Research Station.

Viðhald girðinga meðfram
vegum í Þingeyjarsveit
Landeigendur eru minntir á að tilkynna til skrifstofu
Þingeyjarsveitar í síma 464-3322 eða á netfangið
thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is. ,
þegar viðhaldi veggirðinga er lokið.

Auglýsing um forsetakosningar
laugardaginn 25. júní 2016
Kjörstaður í Þingeyjarsveit er Ljósvetningabúð.

Skrifstofa Þingeyjarsveitar

Kjörfundur hefst kl. 10:00 og stendur a.m.k. til kl. 18:00.
Samkvæmt 89. gr. laga nr. 24/2000 má ekki slíta
atkvæðagreiðslu fyrr en átta klukkustundir eru liðnar frá
því að kjörfundur hófst og ekki fyrr en hálf klukkustund er
liðin frá því að kjósandi gaf sig síðast fram. Kjörfundi skal
þó slíta í síðasta lagi kl. 22:00 á kjördag. Á kjörstað skal

VÖRUMÓTTAKA
HJÁ GOÐAFOSSMARKAÐI EHF VERÐUR
MIÐVIKUDAGINN 29. JÚNÍ NÆSTKOMANDI
FRÁ 17:00-20:00.
GÆÐANEFNDIN OG HJÖRDÍS.

kjósandi gera grein fyrir sér með framvísun skilríkja eða á
annan fullnægjandi hátt.
Kjörstjórn Þingeyjarsveitar

25.tbl.
23. júní

Hundur í óskilum í Kiðagili

2016
23. árg.

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

Það er komið að því. Hundur í óskilum verða með sína
árlegu tónleika í Kiðagili mánudagskvöldið 27. júní.
Bráðskemmtileg og hressandi dagskrá. Tónleikarnir
hefjast klukkan 20:30. Barinn með spennandi tilboð.
Breytt fyrirkomulag á kaffihlaðborðum.
Kaffihlaðborð verða aðeins 3 í sumar.
10. júlí, bókakynning Hermanns frá Hvarfi,
31. júlí, þjóðlegt kaffi,
21. ágúst.
Að sjálfsögðu er hægt að fá kaffi og með því alla daga
vikunnar og svo erum við líka með skemmtilegan
matseðil sem er opin alla daga.
Allir velkomnir
Starfsfólk Kiðagils

Skottsala á Fosshóli
sunnudaginn 3.júlí 2016
bjóðum við ykkur sem hafa áhuga á að koma með
bílskottin full af allskonar varningi til að selja.
Ekkert þátttökugjald og engin skráning.

Innilegar þakkir fyrir auðsýndan hlýhug og
vinsemd við andlát og útför Kristjönu
Jónatansdóttur frá Nípá.
Sérstakar þakkir færum við
starfsfólkinu á Hvammi Húsavík fyrir einstaka hlýju
og góða umönnun.
Friðbjörn Jónatansson og aðstandendur

Allir velkomnir opnum skottin
kl,11:00 og höfum opið til 17:00
Upplýsingar í síma 866-5230
HMH og GFM

