Fornir ﬁmmtudagar – Leiðarnes í Fnjóskadal
Fimmtudagskvöldið 28. júlí klukkan 18:30 fræðir Davíð
Herbertsson ges um Leiðarnes í Fnjóskadal. Mæng er við
austari Vaglaskógarveg, ekið upp klauﬁna og stoppað þar.
Þaðan verður gengið e%ir leiðsögn Davíðs að Leiðarnesi við
Fnjóská og skoðuð ummerki tengd mannvist frá fyrri )ð.
Áætlaður tími 1,5 – 2 klukkustundir. Þátttaka er gjaldfrjáls og
öllum heimil.

HJÁ GOÐAFOSSMARKAÐI EHF
VERÐUR FIMMTUDAGINN 4. ÁGÚST
NÆSTKOMANDI FRÁ 17:00-20:00.
GÆÐANEFNDIN OG HJÖRDÍS.

Hið þingeyska fornleifafélag

Góðu lesendur og auglýsendur

Kaffihlaðborð/ skottsala
Skógum Fnjóskadal Gamla barnaskólanum.
Helgina 30-31 júlí frá kl 13-17
Ketill Tryggvason verður með dráttavélamódelin sín.
Þeir sem áhuga hafa á að selja úr skotti, haﬁ samband við
Gunnhildi í síma 462-6981
Kvenfélag Fnjóskdæla.

Vegna breyttra aðstæðna í póstburðarmálum þá verður
útgáfudegi Hlaupastelpunnar flýtt um einn dag, þ.e. aftur á
góða gamla útgáfudaginn miðvikudag .
Hlaupastelpan mun framvegis koma út á miðvikudögum og
því verður að skila auglýsingum fyrir kl. 15: 00 á mánudögum.
Með kveðju
Útgáfufreyja
Dagný Pétursdóttir

30.tbl.
27. júlí

2016
23. árg.

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

Sumartónleikar við Mývatn 2016 30. starfsár- LOKAHELGI.
30. júlí laugardagur kl. 21.00
Reykjahlíðarkirkja
Benedikt Kristjánsson, tenór og
Bjarni Frímann Bjarnason, píanó.
Á efnisskrá eru sönglög eftir Emil
Thoroddsen, Árna Thorsteinsson, Jón
Leifs, F. Schubert, R. Schumann, R.
Strauss og J. Brahms
Aðgangur er ókeypis, en frjáls framlög
eru vel þegin.
31. júlí sunnudagur kl. 21.00 Skútustaðakirkja
Benedikt Kristjánsson, tenór og Bjarni Frímann
Bjarnason, orgel og harmonikka.
Á efnisskrá eru aríur eftir G.F. Händel, J.S. Bach, Dowland, sönglög
eftir Emil Thoroddsen, Jón Leifs og lög úr 'Malarastúlkan fagra’ eftir
Schubert
Aðgangur er ókeypis, en frjáls framlög eru vel þegin.
sunnudagur 31. júlí kl. 14.00 - Messa í Bænhúsinu á Rönd við Sandvatn.
Prestar: sr. Kristján Valur Ingólfsson, vígslubiskup í Skálholti, sr. Örnólfur J.
Ólafsson, sóknarprestur og sr. Jón Ármann Gíslason, prófastur.
Félagar úr kór Reykjahlíðarkirkju og Skútustaðakirkju leiða söng og
Benedikt Kristjánsson og Bjarni Frímann Bjarnason flytja tónlist.

Ath. að bænhúsið er mjög lítið og hentugt að taka með teppi eða tjaldstól til
að sitja á úti, en gengið verður til altaris inni í bænhúsinu.
Leiðarlýsing: á móts við Grímsstaði er vegvísir til hægri, RÖND, og ekið
eftir niðurgröfnum vegi að hliði og einkavegi og þaðan að bænhúsinu.
Allir eru hjartanlega velkomnir.

