Kæru sveitungar
Í vetur verður opin handverksaðstaða í Seiglu - miðstöð
sköpunar á Laugum. Aðstaðan er búin ýmsum tækjum og tólum
#l handverks, en notendur geta líka komið með sín eigin og ný%
aðstöðuna #l ýmissa verka. Sjón er sögu ríkari. Það er upplagt
að koma með ókláraða handavinnu eða handverk sem alltaf
hefur staðið #l að klára :) Aðstaðan verður endurgjaldslaus á

Kæru lesendur og auglýsendur
Hlaupastelpan kemur út á
miðvikudögum og auglýsingum
þarf því að skila á mánudögum

fyrir kl. 15:00.☺
Verð hálfsíðu er.
Verð heilsíðu er

kr.3.200.-m.vsk
kr.4.300..– m.vsk

hlaupastelpan@isl.is—895-3386

opnunar*ma en hægt er að gera leigusamning um séraðstöðu

ATH!!!

ef þess er óskað.
Opnunarmi:
Mánudaga kl. 16-20
Þriðjudaga kl. 14-18
Fimmtudaga kl.16-20
Fóstudaga kl. 10-14

Verið hjartanlega velkomin
Kveðja Anita og Gunna

Ég tek ekki við
auglýsingum í gegnum
facebook.com

Kæru eldri borgarar í Þingeyjarsveit
nú að liðnum fallegum haustdögum,berjatýnslu og göngum og
ré%um stefnum við á að opna hús og ætlum að byrja fyrstu
samveru að Litlulaugum að þessu sinni þann 20. sept . Viku síðar
verðum við í Þingeyjarskóla og svo í Stórutjarnarskóla og byrjum næstu
umferð í þingeyjarskóla.

36.tbl.
7. sept

2016
23. árg.

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

Framhaldið er því :
Þingeyjarskóli:
27 sept. ,11.okt.,1. nóv. 22. nóv.
Litlulaugar:
20. sept.,18. okt., 8. nóv. 29. nóv.
Stórutjarnaskóli : 4 okt., 25. Okt.,15. nóv.,6. des.
Sama fyrirkomulag er á dagskrá og *masetning sú sama þ.e. Matur kl
13:00.Óbrei% verð er á mat 700 kr.en nauðsynlegt er að panta ma#nn
daginn áður og í síðasta lagi fyrir kl.14:00 en á því hefur stundum verið
misbrestur. Pöntunarsímar eru : Þingeyjarsk. Sími 464-3583 Litlulaugar
862-3350 Stórutjarnarsk. 464-3222. .

Út er kominn diskurinn

XL með lögum eftir Guðna Bragason í

flutningi hans og fleirri tónlistarmanna textar eru eftir Odd Bjarna
Þorkelsson, Snæbjörn Ragnarsson, Sævar Sigurgeirsson og Jóhann

Dagskrá hefst kl. 14:00.
Það verður ýmislegt #l skemmtunar s.s. söngur, hljóðfæraleikur,
myndasýningar og upplestur. Eins og áður verður spiluð félagsvist
í Stórutjarnaskóla. Það er líka hægt að hi%ast og spjalla saman eða
hafa meðferðis handavinnu. Við höldum e.t.v líka áfram með
leikﬁmi að einhverju lei#. Ef einhverjir vilja koma með og ﬂytja
efni #l skemmtunar og fróðleiks þá er það að sjálfsögðu vel þegið.

Opið hús er á vegum Þingeyjarsveitar og fólk þarf
ekki að vera í Félagi eldri borgara til þess að taka
þátt.
Allir eru hjartanlega velkomnir.

Kristinn Gunnarsson.
Hægt er að panta diskinn á gbvidburdir@gmail.com og einnig
verður hann til sölu í Dalakofanum..

UMF. EFLING
verður með íþróttaæfingar fyrir 12 ára og yngri
í íþróttahúsinu á Laugum frá og með 12.
september. Æfingagjöldin eru 5000 kr. á önn.
Fótboltaæfingar verða á mánudögum

Umsjónarfólk :
Ásta Hersteinsdóttir
Anna Geirlaug Kjartansdóttir
Halla L. Loftsdóttir
Hrefna Sævarsdóttir

sími 461-2203 og 849-461
sími 464-3154 og 861-3154
sími 464-3562 og 867-6747
sími 464-3454 og 821-3454

kl 15. 30-16. 30
Ýmsir leikir verða á fimmtudögum kl 15. 30-16. 30.
Þjálfari er Stefán Valþórsson.
Íþróttanefnd Eflingar.

