Blómasala
Minnum á blómasölu kvenfélags Öxfirðinga föstudaginn 10. júní kl. 16
við sundlaugina í Lundi.
.h félagsins
Kristín og Anka
Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir

Fréttabréf á Langanesi og nágrenni
22. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 8. júní 2016

Frá Snartarstaðakirkju
Fermingarmessa verður í kirkjunni laugardaginn 11. júní kl. 15.00.
Kór kirkjunnar leiðir söng undir stjórn Jörg Sondermann.
Fermd verða:
Jón Alexander Helguson Artúrsson, Jónína Freyja Jónsdóttir,
Kristinn Aron Curtis Arnbjörnsson og Sindri Þór Tryggvason.

Skeglan í tölvupósti
Hægt er að fá Skegluna senda í tölvupósti um leið og hún er tilbúin,
sem er oftast á mánudagskvöldum.
Sendið línu á skeglan@simnet.is ef þið viljið vera á póstlistanum.

Guðs blessun fylgi fermingarbörnum og fjölskyldum þeirra á þessum degi.
Verið velkomin til kirkju !
Sóknarprestur og sóknarnefnd

Frá Garðskirkju
Skeglan
Skeglan kemur út alla miðvikudaga nema annað sé auglýst.
Auglýsingar berist á netfangið skeglan@simnet.is eða í síma 892-8202
fyrir kl. 22:00 á mánudagskvöldum.
Skeglan kemur næst út miðvikudaginn 15. júní 2016.
Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilsíða 3.900,-.
Skeglunni er dreift á hvert heimili allt frá Bakkafirði vestur í Kelduhverfi.

Tónlistar- og íhugunarguðsþjónusta verður haldin í Garðskirkju,
sunnudaginn 12. júní n.k. kl. 14.00.
Elvar Bragason tónlistarmaður leiðir sönginn. Létt og skemmtileg tónlist.
Fluttar verða íhuganir og vitnisburðir.
Allir eru hjartanlega velkomnir.
Sóknarprestur og sóknarnefnd

.

Sumarstarf í Stórumörk, Kópaskeri
Starfsmaður óskast í afleysingar í Stórumörk 15. júní – 15. ágúst ´16
Um 60% starf við félagsstarf aldraðra er að ræða.
Launaröðun er skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Framsýnar, stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Áslaug Halldórsdóttir yfirhjúkrunarfræðingur í síma 860-7736.

Skeglan á Kópaskeri
Þar sem póstur er ekki borinn út á Kópaskeri þessa dagana vegna skorts á
starfsfólki hjá Póstinum berst Skeglan ekki í hvert hús eins og vant er.
Hægt er að nálgast Skegluna á pósthúsinu og í Skerjakollu í rekka við
innganginn.
Vonandi varir þetta vandræðaástand ekki lengi.
Minnt er á að hægt er að fá Skegluna í tölvupósti.

