Aðalfundur
Fjárræktarfélag Hálshrepps verður haldinn
í Skógum föstudaginn 28. apríl kl. 20:30.
María Svanþrúður mæ'r.
Stjórnin.

Aðalfundir.
Frá Bókasafninu í
Stórutjarnaskóla
Prjónakaffi verður á bókasafninu
fimmtudagskvöldið 27. apríl kl. 19:30 – 21:30.
Komum saman með handavinnu og eigum
notalega kvöldstund.

Aðalfundir Handverkskvenna milli heiða
og Goðafossmarkaðar ehf
verða haldnir á Fosshóli,
laugardaginn 22. apríl kl 11.00 .
Venjuleg aðalfundarstörf
Verið duglegar að mæta til að fylgjast með
málefnum félaganna.
Stjórnirnar.

16.tbl.
19. apríl

HYUANDAI H-1
fjórhjóladrifinn 7 manna disel bíll til sölu. 2001 árgerð,
keyrður 150 þús km.
2476 cc. slagrými. Fjórhjóladrifinn.
Það er ný kúpling, ný tímarein, ný headpakkning, nýr alternator, nýr startari, ný kerti og nýr rafgeymir og allt nýtt í bremsum. Góður
fjöldskyldubíll, hægt að taka sætin úr bílnum og nota bílinn sem vinnubíl.
Ásett verð 890 þús kr
Áhugasamir gerið tilboð og hafið samband við Ingólf í
s. 6932232/6935662 eða ingolfur@lyfja.is

2017
24. árg.

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

Skilaboðaskjóðan á Breiðumýri
Leikdeild Eflingar sýnir Skilaboðaskjóðuna, eftir Þorvald
Þorsteinsson með tónlist eftir Jóhann G. Jóhannsson, í
félagsheimilinu á Breiðumýri í Reykjadal. Leikstjóri er Hörður
Þór Benónýsson og tónlistarstjóri er Pétur Ingólfsson.
Verkið er barna- og fjölskyldusýning sem höfðar til allra
aldurshópa.
Kvenfélag Reykdæla selur kaffi, vöfflur o.fl. á sýningunum.
Dalakofinn býður 10 % afslátt af matseðli fyrir leikhúsgesti á
undan eða eftir sýningu.

Aðalfundur
Kvenfélags Ljósvetninga
Verður haldinn í Safnaðarheimili Þorgeirskirkju
miðvikudagskvöldið 26. apríl nk. kl. 20:30.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Alltaf er pláss fyrir nýjar félagskonur.
Verið velkomnar .
Stjórnin

Félögum í Framsýn, Þingiðn og Starfsmannafélagi Húsavíkur
gefst kostur á að fá
afsláttarmiða hjá sínum félögum áður en þeir fara á leiksýningu
og fá þannig 1000 kr. afslátt.
Næstu sýningar:
Laugardaginn 22. apríl kl. 14:00
Laugardaginn 22. apríl kl. 17:00
Sunnudaginn 23. apríl kl. 16:00
Miðvikudaginn 26. apríl kl. 18:00
Laugardaginn 6. maí kl. 18:00
Sunnudaginn 7. maí kl. 16:00
Athugið síðustu sýningar!!!
Miðaverð:
Fullorðnir 2800.Börn 14 ára og yngri 2200.Eldriborgarar og öryrkjar 2500,Miðapantanir eru í síma 618-3945 eða á leikdeild@leikdeild.is

