AÐALFUNDUR BÚNAÐARFÉLAGS
REYKDÆLA

Opinn stefnumótunarfundur
„Hlöðunni“ Grenjaðarstað miðvikudaginn 22. febrúar kl.
17:00-18:30

Verður haldinn í Dalakofanum
Mánudaginn 20. febrúar kl. 13.30
Venjuleg aðalfundarstörf
Nýir félagar velkomnir
Áríðandi að félagsmenn mæti og ræði komandi
breytingar á félagskerfi bænda.

Þessa dagana er stefna Menningarmiðstöðvar Þingeyinga
til endurskoðunar en mikil breyting hefur orðið á
starfseminni sl. 10 ár.
Í stefnunni er fjallað um hlutverk, markmið, leiðir og
sérhæfingu innan stofnunarinnar. Stofnunin skiptist í
margar deildir: héraðsskjalasafn, ljósmyndasafn,
myndlistarsafn og byggðasöfn.
Stofnunin er sameign Þingeyinga og er almenningi nú
boðið að taka þátt í stefnumótunarvinnunni. Fundurinn er
kjörið tækifæri fyrir áhugasama til að hafa áhrif á
menningarstarf í heimabyggð.

Messa Grenjaðarstað
Fundurinn er öllum opinn.
Samskonar fundur verður haldinn austan Jökulsár.

Almenn guðsþjónusta verður á Grenjaðarstað
næstkomandi sunnudag, 19. febrúar, klukkan 14:00.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Tilkynning til félaga H.M.H og G.F.M.

Ágæta handverksfólk.
Fljótt líður að vordögum og aðalfundum hjá
félögunum, og viljum við minna á forkosningar í
hópunum.
Í stjórn Handverksfélagsins eru Ásrún
Aðalsteinsdóttir, Þuríður Davíðsdóttir og Þuríður
Sveinsdóttir sem var 1.varamaður en kom inn í stjórn
á haustdögum í staðinn fyrir Guðrúnu Ásgeirsdóttur
sem sagði sig úr félaginu. Annar varamaður er
Sigurborg Gunnlaugsdóttir. Ásrún gefur ekki kost á
sér.

Í stjórn Goðafossmarkaðarins eru Friðrika
Sigurgeirsdóttir, Sæunn Gestsdóttir og Margrét
Jónsdóttir. Varamenn Sigrún Hringsdóttir og Helga A.
Erlingsdóttir. Sæunn og Margrét gefa ekki kost á sér.
Tilnefningar þurfa að berast til uppstillingarnefndar
fyrir 1.mars
Uppstillingarnefnd: Svanhildur Þorgeirsdóttir,
Sigríður Baldursdóttir og Sigurborg Gunnlaugsdóttir.

Fundarboð
Aðalfundur
Veiðifélags Reykjadalsár og Eyvindarlækjar verður
haldinn á Bollastöðum (húsi félagsins).
þriðjudaginn 28. febrúar 2017 kl. 20.30
Dagskrá:
Skýrsla stjórnar
Reikningar félagsins til afgreiðslu
Fjárhagsáætlun ársins
Ráðstöfun stangveiði í vatnahverfi félagsins 2018
til 2022
Kosningar
Önnur mál
Stjórn félagsins
Upplýsingar um fyrirhugaða ráðstöfun
veiði veitir Ari Teitsson s. 4643159.

Starfsmaður gámavallar
í Þingeyjarsveit
Þingeyjarsveit leitar að drífandi og jákvæðum
starfmanni til að starfa á nýjum gámavelli
sveitarfélagsins að Stórutjörnum. Starfið felst í
móttöku úrgangs ásamt öðrum tilfallandi störfum á
gámavelli. Um er að ræða 30% starf.
Gámavöllur Þingeyjarsveitar var tekin í notkun á
haustdögum 2016 og þjónar öllu sveitarfélaginu.
Starfssvið
•
Móttaka á úrgangi
•
Mæling á farmi sem komið er með
•
Eftirfylgni með flokkun á gámavelli
•
Eftirlit á gámavelli
Menntun
•
Vinnuvélapróf æskilegt
Hæfniskröfur
•
Drífandi og jákvæðni í starfi
•
Sjálfstæði í vinnubrögðum skilyrði
•
Hæfni í mannlegum samskiptum
Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar.
Nánari upplýsingar veitir Jónas Halldór Friðriksson í
síma 866-8843 eða í gegnum netfangið
jonas@thingeyjarsveit.is

Kirkjuskóli í Þorgeirskirkju
Kirkjuskóli verður í Þorgeirskirkju laugardaginn 18.
febrúar kl 11. Söngur og saga og Rebbi í stuði. Djús
og dund eftir stund. Verið velkomin!

——————————————————————————

Fjölskylduguðsþjónusta í
Lundarbrekkukirkju
Fjölskylduguðsþjónusta verður í Lundarbrekkukirkju
sunnudaginn 19. febrúar kl 14. Kirkjukórinn syngur
undir stjórn Dagnýjar Petursdóttur. Heilnæmt og gott
samfélag á konudaginn. Verið velkomin!
Kirkjukaffi í Kiðagili eftir guðsþjónustu

Aðalfundur
Kvenfélags Reykdæla
verður haldinn í
Húsmæðraskólanum á Laugum
miðvikudaginn 22. febrúar kl. 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Allar konur velkomnar á fund til að kynna sér félagsstarfið

Námskeið fyrir heimsóknarvini.
Rauði krossinn óskar eftir sjálfboðaliðum til að gerast
heimsóknarvinir í Þingeyjarsýslum.
Heimsóknarvinir eru hópur fólks, 18 ára og eldri, konur og
karlar, sem fara í heimsóknir til þeirra sem eftir því óska.
Heimsóknirnar eru bæði á einkaheimilum og stofnunum.
Þingeyjarsýsludeild RKÍ heldur heimsóknarvinanámskeið í
Nausti, húsi björgunarsveitarinnar á Húsavík, mánudaginn 20.
febrúar nk. kl. 17:00-19:00.

Stjórnin.
Skráning og upplýsingar hjá Sólveigu Mikaelsdóttur í síma
895-0466.

Dansæfing
Dansæfingar verða í Ljósvetningabúð
föstudagskvöldið 17. febrúar
frá kl.20:30-22:30.
Allir hjartanlega velkomnir
Miðaverði 1000 kr
Stjórnin

Til sölu
Subaru Impreza
árg. 2000 ekin um 196000 km. í góðu lagi
upplýsingar í síma 8940520

7.tbl.
15. feb

2017

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

24. árg.

Viðskiptavinir athugið
Snyrtipinninn er fluttur upp í Seiglu
(Litlu-Laugaskóla)
Velkomin til mín.
Opnunartími
Mánudagur

Lokað

Þriðjudagur

Lokað

Miðvikudagur

13:00

til

20:00

Fimmtudagur

16:00

til

21:00

Föstudagur

10:00

til

18:00

Laugardagur/

Lokað

Tímapantanir í síma 4643200

Anna Geirlaug
Snyrtifræðingur

