Krabbameinsfélag Norðausturlands
Minningarkort félagsins fást hjá eftirfarandi aðilum:

María Hermundsdóttir, Kópaskeri. S. 465-2170/866-7018
Verslunin Urð, Raufarhöfn. Sími 465-1111
Sigríður Kristín Andrésdóttir, Þórshöfn. Sími 468-1126
Í Ráðgjafaþjónustu Krabbameinsfélags Íslands er boðið upp á
fræðslu, upplýsingar, ráðgjöf og stuðning við fólk sem hefur
greinst með krabbamein og aðstandendur þess. Nánari upplýsingar
á www.krabb.is og í síma 800-4040.

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 8. 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
9. tbl. 8. árg. Miðvikudagur.1. mars 2017

Starfsfólk óskast í sundlaugina í Lundi
Starfsfólk vantar í fullt starf og hlutastarf í sundlaugina í Lundi í sumar.
Óskað er eftir umsóknum frá körlum og konum, ungum sem öldnum (þó ekki
yngri en 18 ára).
Starfið felst m.a. í móttöku, vöktun laugar, afgreiðslustörfum og þrifum lóðar
og laugar.
Vinnutími er virka daga frá 15.30-21.30 um virka daga og 10.30-17.30 um
helgar þegar það á við.
Umsækjendur þurfa að :
-Vera heilsuhraustir og þarf að standast hæfnipróf sundstaða.
-Búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum og góðri þjónustulund.
-Hafa náð 18 ára aldri (almennt skilyrði fyrir sundlaugarverði)
Umsóknarfrestur er til 10. mars
Umsóknum skal skilað til íþrótta- og tómstundafulltrúa Norðurþings á
netfangið kjartan@nordurthing.is

Íbúð til sölu á Kópaskeri
Fyrirhugað er að selja íbúðina að Klifagötu 6a á Kópaskeri, Brún, fastanúmer
216-6905, merking 01 0101, ef viðunandi verð fæst.
Þeir sem vilja kynna sér málið geta haft samband við
Hólmfríði Halldórsdóttur (Fríðu) í síma 864-2157 eða
Kristján Þ. Halldórsson í síma 845-4090.
Fyrir hönd eiganda,
Fríða og Kristján

ÉG VEIT ÞÚ KEMUR!
Vorfagnaður Karlakórsins Hreims verður í Ýdölum 25.mars kl.20,30.
Gestasöngvarar verða Gissur Páll og Margrét Eir.
Fagnaðarstjóri verður Viðar Guðmundsson.
Sögnur, gleði, veislukaffi og svo dans á eftir.
Þetta stefnir í verulega góða kvöldstund.
Karlakórinn Hreimur

