Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir

Fréttabréf á Langanesi og nágrenni
7. tbl. 8. árg. Miðvikudagur.15. febrúar 2017

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

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. febrúar 2017.
Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilssíða 3.900,-.
Skeglunni er dreift á hvert heimili allt frá Bakkafirði vestur í Kelduhverfi.

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

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. 17:0019:00.
Skráning og upplýsingar hjá Sólveigu Mikaelsdóttur
í síma 895-0466.

Þorrablót á Kópaskeri 2017

Bíll til sölu

Þorrablót verður haldið í Pakkhúsinu á Kópaskeri laugardaginn 18. febrúar.
Húsið verður opnað kl. 19 og dagskrá hefst kl. 20.

HYUANDAI H-1 fjórhjóladrifinn 7 manna diselbíll til sölu. 2001 árgerð,
keyrður 150 þús km.

Skráning og forsala miða verður í versluninni Skerjakollu á Kópaskeri, sími
465 1150. Skráningu lýkur um hádegi fimmtudaginn 16.f ebrúar. Við hvetjum
sem flesta til að ná í miðana í Skerjakollu fyrir kl. 19 á föstudeginum en
annars við innganginn. Posi til staðar á báðum stöðum.

2476 cc. slagrými.

Miðaverð fyrir blót (þorrahlaðborð) og ball er 7.000 kr. og 3.000 kr. bara á
ballið.
Hljómsveitin LÚXUS mun spila fyrir dansi að dagskrá lokinni.

Það er ný kúpling, nýr alternator, nýr startari, nýr rafgeymir og allt nýtt í
bremsum. Góður fjöldskyldubíll, hægt að taka sætin úr bílnum og nota bílinn
sem vinnubíl. Bíllinn er staðsettur á Húsavík.

Verslunin Skerjakolla mun verða með sjoppu (gos og sælgæti) og bar (bjór og
léttvín) á staðnum. Barinn lokar kl. 22.

Ásett verð 890 þús kr. Verðhugmynd 380 þús kr. Áhugasamir gerið tilboð og
hafið samband við Ingólf í s. 6932232/4356717/4641212 eða inm3@hi.is

Head pakkning farin, viðgerð á verkstæði er á bilinu 250-360 þús kr.
Fjórhjóladrif í fínu lagi en það er einhver bilun í rafmagnstýringu, þannig það
er ekki hægt að taka fjórhjóladrifið af eins og er.

Þorrablótsnefnd 2017

Aðalfundur Rauða krossins í Þingeyjarsýslu verður haldinn í Nausti, Húsavík
kl. 18:30, þriðjudaginn 21. febrúar.
Rauða kross félagar eru hvattir til að mæta á fundinn en einnig eru nýir
félagar velkomnir.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórn Rauða krossins í Þingeyjarsýslu

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.

