
Frá Skinnastaðarkirkju: 

Fjölskylduguðsþjónusta með léttu sniði verður í kirkjunni næstkomandi 

sunnudag, 12. mars kl. 14.00.  

Brúðuvinir koma í heimsókn og fleira skemmtilegt.  

Verið öll velkomin ! 

       Sóknarprestur 

 

 

Aðalfundur UMF Austra 

Aðalfundur UMF Austra verður haldinn í grunnskólanum,       
fimmtudaginn 9. mars kl. 16:30. 

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf 

Við viljum hvetja alla sem áhuga hafa á íþrótta- og æskulýðsstarfi  
að mæta. 

Heitt verður á könnunni. 

      Stjórn UMF Austra. 

 

 

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. 

 

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. mars 2017. 

Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilssíða 3.900,-. 

Skeglunni er dreift á hvert heimili allt frá Bakkafirði vestur í Kelduhverfi. 
 

 
 Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir                    Fréttabréf á Langanesi og nágrenni 

10. tbl. 8. árg. Miðvikudagur.8. mars 2017  
 

 

Sumarstarf í Byggðasafni Norður-Þingeyinga  

á Snartarstöðum 

Auglýst er eftir starfsmanni/ 

mönnum frá 1. júní – 31. ágúst. 

Byggðasafn Norður-Þingeyinga á 

Snartastöðum er opið alla daga á 

því tímabili frá 13-17. 

Verkefni: Móttaka gesta og 

leiðsögn um sýningu, afgreiðsla á 

veitingum, þrif. 

Viðkomandi þarf að hafa vera 

orðinn 20 ára, hafa áhuga á sögu 

svæðisins, vera fær í mannlegum samskiptum og hafa góða færni bæði í íslensku 

og ensku. Ýmsar útfærslur eru mögulegar á starfinu, hugsanlega geta tveir aðilar 

skipt því nokkuð jafnt á milli sín. Einnig getur einn aðili sinnt því að mestu leyti. 

Laun eru greidd eftir kjarasamningum Framsýnar við samninganefnd 

sveitarfélaga 1. maí 2015-31. mars 2019 

Umsóknarfrestur er til 2. apríl. Umsóknir skal senda á netfangið 

safnahus@husmus.is 

 Nánari upplýsingar gefur Sif Jóhannesdóttir forstöðumaður 

Menningarmiðstöðvar Þingeyinga í síma 464 1860 eða í tölvupósti: 

safnahus@husmus.is 
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