
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hlaupastelpan óskar lesendum og auglýsendum nær og fjær 

Gleðilegra jóla og farsældar  og friðar á nýju ári. 

Þakka góð samskipti liðinna ára . 
 

Guð veri með ykkur öllum þessa hátíð. 

 

Hugsum til þeirra er eiga erfitt og bágt á þessum tímum. 

 
 

Hlaupastelpan 
 

46.tbl.  

21. des 2022 
 29.árg. Gleðileg jól! 

Hlaupastelpan kemur næst út þann  
 

4. janúar 2023 
 

Skilatími er sem áður fyrir kl. 15:00 á  
mánudegi fyrir útgáfudag.  

 

Kærar kveðjur 
 

Dagný Pétursdóttir 
hlaupastelpan@isl.is/8953386  





 
Helgihald um jól 

í Grenjaðarstaðarprestakalli hinu forna 
 
 

25. des. Hátíðamessa Einarsstöðum kl. 14:00 
25. des. Hátíðamessa Grenjaðarstað kl. 16:00 
26. des. Hátíðamessa Nesi kl. 14:00 
26. des. Hátíðamessa Þóroddsstað kl. 14:00 
Prestur á Þóroddsstað: Séra Örnólfur J. Ólafsson 
 

Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól. 
 

Séra Þorgrímur. 
 



 

Laufásprestakall- 
 

Helgihald í Lundarbrekku- Ljósavatns-og  
Hálssóknum  um hátíðar. 

 

25.desember. Jóladagsguðsþjónusta í Lundarbrekkukirkju kl. 11.00. 

  –Almennur safnaðarsöngur og jólasálmar- 

25.desember. Hátíðarguðsþjónusta í Þorgeirskirkju kl.14.00. 

25.desember. Jóladagsguðsþjónusta í Hálskirkju kl. 16.00. 

  –Almennur safnaðarsöngur og jólasálmar- 

8. janúar.       Nýársmessa í Draflastaðakirkju 
 
 

Guð gefi ykkur gleðileg jóla 
 

Sr. Hafdís Davíðsdóttir 



 
 
 
 
 
 
 
 

Jólakveðja Þingeyjarsveitar 
 

Sveitarstjórn og starfsfólk Þingeyjarsveitar vill óska öllum 
íbúum sínum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári með þökk fyrir árið sem er að líða 

 
Helgihald í Mývatnssveit 

 

Jóladagur 25.desember 2022 
Sameiginleg hátíðarguðsþjónusta sóknanna í  

Reykjahlíðarkirkju klukkan 11:00 
 

Nýársdagur 1. Janúar 2023 
Sameiginleg hátíðarguðsþjónusta sóknanna í  

Skútustaðakirkju klukkan 14:00 
Eftir guðsþjónustuna er öllum boðið að líta við í Prestshúsi og 

þiggja hjá okkur kaffisopa og með því og njóta samveru. 
 

Gleðilega hátíð! 
sr. Örnólfur 



 

Opnunar miÊyfirÊjólÊogÊ áramótÊáÊskrifstofuÊogÊ
áhaldahúsiÊÞingeyjarsveitar 
  
SkrifstofanÊHlíðavegi 
ÞriðjudagurÊ27.ÊdesemberÊ9.00Ê-12.00ÊogÊ13.00Ê-15.00 
MiðvikudagurÊ28.ÊdesemberÊ9.00Ê-12.00ÊogÊ13.00Ê-15.00   
FimmtudagurÊ29.ÊdesemberÊ9.00Ê-12.00ÊogÊ13.00Ê-15.00 
FöstudagurÊ30.ÊdesemberÊlokað 
  
SkrifstofanÊíÊKjarna 
ÞriðjudagurÊ27.ÊdesemberÊ9.00Ê-12.00ÊogÊ12.30Ê-15.00 
MiðvikudagurÊ28.ÊdesemberÊ9.00Ê-12.00ÊogÊ12.30Ê-15.00   
FimmtudagurÊ29.ÊdesemberÊ9.00Ê-12.00ÊogÊ12.30Ê-15.00 
FöstudagurÊ30.ÊdesemberÊ9.00Ê-12.00ÊogÊ12.30-Ê15.00 
  
GámasvæðiðÊáÊStórutjörnum 
MiðvikudagurÊ21.Êdesember 16.00Ê-18.30 

FöstudagurÊ23.ÊdesemberÊ14.00Ê-16.00 
MiðvikudagurÊ28.ÊdesemberÊ16.00Ê-18.30 
  
GámasvæðiÊíÊMývatnssveit 
MiðvikudagurÊ21.ÊdesemberÊ15.00-16.00 
MiðvikudagurÊ28.ÊdesemberÊ14.00Ê-16.00 
VekjumÊathygliÊáÊþvíÊaðÊsorpÊklippikor nÊvirkaÊeinnigÊáÊgáma-
svæðiÊTerraÊáÊAkureyri 
  





Auglýsing frá Darra á Grenivík. 
KæruÊviðskiptavinirÊ! 

 

UmÊleiðÊogÊDarriÊehfÊáÊGrenivíkÊþakkarÊfyrirÊvið-
skip ÊliðinnaÊára,ÊþáÊ lkynnistÊhérÊmeð,ÊaðÊsölu-
mennÊfyrirtækisinsÊhyggjastÊbjóðaÊuppÊáÊafgreiðsluÊfráÊsölubifreiðÊ
fyrirtækisinsÊmeðÊlíkuÊfyrirkomulagiÊogÊíÊfyrra. 
Afgrei ÊverðurÊmeðÊe irfarandiÊhæ : 
 

ÁÊbílastæðinuÊviðÊFosshólÊlaugard.14.ÊjanúarÊ2023Êkl.Ê11Ê–Ê17. 
ÁÊbílastæðinuÊviðÊÝdaliÊsunnud.Ê 15.ÊjanúarÊ2023Êkl.Ê11Ê–Ê17. 
 

HefðbundiðÊþorrafóðurÊverðurÊíÊboðiÊss.ÊhákarlÊogÊÊharðfiskurÊaukÊ
þessÊvenjulegaÊsemÊveriðÊhefurÊundangenginÊár. 
 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMeðÊbestuÊjóla-ÊogÊnýársóskum 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDarriÊehf.ÊGrenivík. 

 

Kvenfélagið Hildur í Bárðardal 
 
 

heldurÊsínaÊárleguÊjólatrésskemmtunÊ
(Êloksins)ÊföstudaginnÊ30.ÊdesemberÊkl.14.00Ê
íÊKiðagili.ÊHafdísÊpresturÊmæ rÊogÊaldreiÊaðÊvitaÊnemaÊ
einhverjirÊfleiriÊra Ê lÊokkar.ÊÊ 
ViðÊbiðjumÊykkurÊaðÊkomaÊmeðÊkræsingarÊáÊhlaðborðÊogÊ
mjólkÊenÊkaffiÊogÊkakóÊverðurÊíÊboðiÊkvenfélagsins. 

 

HlökkumÊ lÊaðÊsjáÊykkurÊ 

Stjórnin 



Jólakveðja. 
Aðventa.ÊOrðiðÊleiðirÊhugannÊaðÊsöguÊGunnarsÊGunnarssonarÊumÊ
ferðirÊ „FjallaÊ Bensa“Ê áÊ jólaföstuÊ lÊ aðÊ bjargaÊ kindum.Ê SnemmaÊ
vorsÊ1945ÊkomÊBensiÊgangandiÊniðurÊbæjarhólnumÊáÊVíðivöllum,Ê
hannÊvarÊ ráðinnÊ íÊbyggingarvinnuÊþáÊumÊsumarið,ÊþáÊ skyldiÊ rífaÊ
síðastaÊ hlutaÊ gamlaÊ bæarinsÊ ogÊ ljúkaÊ bygginguÊ íbúðarhússinsÊ
semÊ byggtÊ varÊ íÊ áföngum.Ê OkkurÊ systkinunumÊ varÊ BensiÊ
einstaklegaÊ góður.Ê HannÊ kenndiÊmér,Ê þáÊ 7Ê ára,Ê aðÊ hellaÊ uppÊ áÊ

könnuna,ÊenÊkaffiÊþó ÊhonumÊafarÊgo .ÊMammaÊvarÊ líkaÊóspörÊáÊaðÊhellaÊuppÊáÊ
aukasopaÊ handaÊ Bensa,Ê enÊ áÊ þessuÊ maÊ fékkstÊ öllÊ aðkeyptÊmatvaraÊ aðeinsÊ gegnÊ
skömmtunarmiðum. 
Þe aÊsumarÊvarðÊBensiÊsjötugurÊogÊafÊþvíÊ lefniÊfórÊhannÊuppÊíÊMývatnssveitÊáÊsínarÊ
gömluÊ slóðir.Ê TilÊ bakaÊ komÊ hannÊ ríðandiÊ meðÊ nokkrumÊ vinumÊ sínum,Ê góðglaðurÊ
meðÊ „vænaÊ flísÊ afÊ feitumÊ sauð“Ê semÊ einhverjirÊ höfðuÊ gaukaðÊ aðÊ honumÊ ogÊ gafÊ
okkurÊaðÊsmakkaÊáÊþessuÊhnossgæ .ÊUmÊhaus ðÊfórÊhannÊsvoÊ lÊAkureyrarÊenÊþáÊ
á Ê hannÊ heimaÊ þar.Ê NæstaÊ vorÊ varðÊ BensiÊ bráðkvaddurÊ ogÊ varÊ jarðse urÊ íÊ
MývatnssveitÊ þarÊ semÊhannÊá ÊflestÊ sporin.Ê E irÊ lifirÊminninginÊumÊgóðanÊmannÊ
semÊöllumÊþó ÊvæntÊum. 
  
HérÊíÊnorðrinuÊríkirÊskammdegið,ÊþegarÊbestÊlæturÊerÊdagsbirtaÊíÊ2Ê lÊ3Ê ma.ÊGo ÊaðÊ
hafaÊnógÊrafmagnsljósÊenÊnúÊerÊtalaðÊumÊaðÊrafmagnsverðÊmuniÊhækkaÊuppÊúrÊölluÊ
valdi.Ê ÍÊ fyrraÊ varÊ þaðÊmjögÊ há Ê íÊ suðurhlutaÊ landsinsÊ ogÊ gamaltÊ fólk,Ê öryrkjarÊ ogÊ
láglaunaÊfólkÊgatÊvarlaÊhitaðÊuppÊhýbýlinÊeðaÊnotaðÊorkufrekÊrafmagnstæki.ÊOrsökinÊ
erÊmargþæ ,ÊþurrkarÊogÊsvoÊerÊrafmagniðÊseltÊdýruÊverðiÊ lÊútlanda.ÊNúÊhafaÊsumirÊ
garðyrkjuÊbændurÊplægtÊniðurÊuppskerunaÊþvíÊofÊdýrtÊerÊaðÊhaldaÊré uÊhitas giÊ íÊ
geymslum.ÊStærs ÊframleiðandiÊ jólastjarnaÊhérÊ íÊNoregiÊhen ÊmörgumÊþúsundumÊ
hálfvaksinnaÊplanta,ÊsvaraðiÊekkiÊkostnaðiÊaðÊræktaÊþærÊ lÊsölu.ÊHérÊerÊhúsiðÊhitaðÊ
uppÊmeðÊvarmadæluÊenÊþegarÊþarfÊkyndumÊviðÊstóranÊviðarofnÊsvoÊviðÊlíðumÊengaÊ
nauð.Ê DagarnirÊ líðaÊ einnÊ afÊ öðrumÊ ogÊ alltÊ gengurÊ sinnÊ gang,ÊMagnúsÊ íÊ vinnu  ogÊ
börninÊíÊskólaÊogÊégÊdundaÊmérÊviðÊhúsverkin.ÊÞaðÊverðaÊengarÊstórÊhreingerningar,Ê
bakaÊ svolí ðÊ ogÊ svoÊ gerðumÊ viðÊ laufabrauð.Ê JónÊÓliÊ komÊ íÊ heimsóknÊogÊþáÊ varÊ áÊ
borðumÊhangikjötÊogÊlaufabrauðÊmeðÊmal ÊogÊappelsíni,ÊsmáÊforskotÊáÊjólama nn.Ê
Go ÊaðÊfáÊheimsóknÊþvíÊhérÊerÊlí ðÊumÊgestakomur. 
MegiðÊþiðÊöllÊnjótaÊjólannaÊíÊbirtuÊogÊyl,ÊkærarÊkveðjurÊheimÊíÊsvei r. 
  

Ál ildurÊJónsdó r 



 
FLUGELDAMARKAÐURÊ2022 
HjálparsveitÊskátaÊAðaldal 
 

VerðurÊmeðÊsinnÊárlegaÊflugeldamarkaðÊ 
íÊhúsnæðiÊsínuÊaðÊIðjugerðiÊ1Ê(norðanÊviðÊÝdali). 
 

MiðvikudaginnÊ28.desÊfráÊ18:00Ê lÊ21:00 
FimmtudaginnÊÊ29.desÊfráÊ14:00Ê lÊÊ21:30ÊÊ 
FöstudaginnÊÊÊÊÊÊ30.ÊdesÊfráÊ14:00Ê lÊ21:30.  
LokaðÊáÊGamlársdag 

 

Flugeldasímar:Ê8695776Ê–ÊArnarÊogÊÊ849Ê8966Ê-ÊKnútur 
OkkarÊstyrkurÊerÊykkarÊhagur. 

MeiraÊáÊfacebook/HjálparsveitÊSkátaÊAðaldal 

Flugeldasala Bjsv. Þingey 2022  

VerðurÊáÊsínumÊstaðÊíÊhúsiÊsveitarinnar,ÊMelgötuÊ9ÊeinsÊogÊ
síðustuÊár.ÊÚrvaliðÊhefurÊsjaldanÊveriðÊmeira,ÊfulltÊafÊnýjumÊ
tertum.ÊHei ÊverðurÊáÊkönnunniÊogÊhlökkumÊviðÊ lÊaðÊsjáÊsemÊ
flesta.ÊViðÊverðumÊklárir!Ê 

ÆtlumÊviðÊaðÊbjóðaÊuppÊáÊþannÊmöguleikaÊaðÊhægtÊverðiÊaðÊ
hringjaÊogÊpanta.ÊViðÊtökumÊ lÊpantanirnar,ÊþiðÊsækiðÊogÊborgiðÊ
hjáÊsokkur.ÊPosiÊáÊstaðnum.ÊAllirÊvelkomnirÊ 

Pöntunarsímar:Ê 
8569669Ê-ÊSteinarÊKarlÊ  8662015Ê-ÊHuldarÊTraus Ê
8669737Ê-ÊKalliÊ 
Opnunar mar:Ê 

28.ÊdesÊ17:00Ê-Ê21:00Ê   29.ÊdesÊ12:00Ê-Ê21:00Ê
30.ÊdesÊ12:00Ê-Ê22:00Ê   31.ÊdesÊ10:00Ê-Ê14:00 



FLUGELDAR-FLUGELDAR 
  
FlugeldasalaÊBjörgunarsveitarinnarÊ
StefánsÊverðurÊíÊBjörgunarstöðinni,Ê

MúlavegiÊ2,ÊsemÊhérÊsegir: 
 FimmtudaginnÊ29.ÊdesemberÊfráÊkl.Ê16:00-22:00 
FöstudaginnÊ30.ÊdesemberÊfráÊkl.Ê16:00-22:00 
LaugardaginnÊ31.ÊdesemberÊfráÊkl.Ê10:00-14:00 
  
UpplýsingarÊíÊsímaÊ894Ê5696 
  
EinnigÊverðurÊflugeldasalaÊáÊþre ándanum 
6.ÊjanúarÊfráÊklÊ15:00-17:00 
  
MinnumÊáÊRótarsko nÊsemÊeinnigÊerÊhægtÊaðÊkaupa.Ê
ÞauÊgefaÊafÊsérÊbirkitréÊsemÊgróðurse ÊverðaÊáÊ
HólasandiÊíÊsamstarfiÊviðÊLandgræðsluna. 
  

FlugeldasýningÊogÊáramótabrenna 
FlugeldasýningÊogÊáramótabrennaÊverðurÊíÊnágrenniÊ
JarðbaðannaÊáÊgamlárskvöldÊkl.Ê21:00. 
  
UmÊleiðÊogÊviðÊþökkumÊstuðninginnÊáÊliðnumÊárum,Ê
viljumÊviðÊóskaÊöllumÊMývetningumÊogÊöðrum,Ê
gleðilegraÊogÊslysalausraÊjólaÊogÊáramótaÊogÊfarsældarÊ
áÊnýjuÊári.  

MeðÊjólakveðju, 
Björgunarsvei nÊStefán 



 
ÞingeyjarskóliÊauglýsirÊeftirÊskólaliða. 
StaðanÊerÊáætluðÊfráÊogÊmeðÊ1.ÊjanúarÊ2023. 
  
Við leitum að starfsmanni sem:  
  

· TreystirÊsérÊíÊfaglegaÊogÊmetnaðarfullaÊvinnu  
· ErÊlausnamiðaður 
· ErÊsveigjanlegurÊogÊmeðÊgóðaÊsamskiptahæfni  
· ErÊsjálfstæðurÊíÊvinnubrögðumÊogÊsýnir/býrÊyfirÊ

frumkvæði  
· HefurÊmetnaðÊtilÊaðÊtakastÊáÊviðÊnýÊogÊspennandiÊ

verkefni  
· VillÊtakaÊþáttÊí samstarfiÊog teymisvinnu  
· BerÊvirðinguÊfyrirÊbörnumÊogÊhefurÊáhugaÊáÊaðÊstarfaÊ

meðÊþeim 
 
ÞingeyjarskóliÊerÊsamrekinnÊleik-,Êgrunn-ÊogÊtónlistarskóliÊ
meðÊréttÊumÊ100Ênemendur.ÊÞarÊafÊtæplegaÊ30Êleikskólanem-
endurÊáÊtveimurÊstarfsstöðvum.  ÁherslaÊerÊlögðÊáÊteymis-
vinnuÊogÊfjölbreyttaÊkennsluhættiÊinnanÊskólans semÊogÊaðÊ
skapaÊleik-ÊogÊnámsumhverfiÊsemÊauðgarÊbernskuÊbarnaÊogÊ
örvarÊþroskaÊþeirra.Ê 
LögðÊerÊáherslaÊáÊsamvinnuÊogÊsameiginlegaÊábyrgðÊstarfs-
mannaÊáÊverkefnumÊskólans.    
GerðarÊeruÊkröfurÊumÊmiklaÊhæfniÊíÊmannlegumÊsamskiptum,Ê
stundvísiÊogÊhreintÊsakavottorð.  
ÁhugasamirÊeinstaklingar,ÊánÊtillitsÊtilÊkyns,ÊeruÊhvattirÊtilÊaðÊ
sækjaÊum.  
 
UmsóknirÊskuluÊsendastÊáÊnetfangiðÊjohann-
runar@thingeyjarskoli.is 
  
NánariÊupplýsingarÊveitirÊJóhannÊRúnarÊPálssonÊskólastjóriÊ
í vs 4643580Ê/8990702ÊeðaÊíÊgegnumÊnet-
fangið johannrunar@thingeyjarskoli.is Ê 
 



 
 

JólaballÊKvenfélagsÊMývatnssveitar 
 

JólaballÊKvenfélagsinsÊverðurÊhaldiðÊþriðjudaginn 
Ê27.ÊdesemberÊklukkanÊ15:00ÊíÊSkjólbrekku.Ê 

ViðÊætlumÊaðÊsyngjaÊogÊdansaÊkringumÊjólatréðÊogÊfáÊ lÊ
okkarÊskemm legaÊkarlaÊíÊheimsókn.Ê 

KvenfélagiðÊmunÊbjóðaÊuppáÊlé arÊvei ngar.ÊEigumÊ
samanÊnotalegaÊstundÊyfirÊhá ðarnar.Ê 

 

HlökkumÊ lÊaðÊsjáÊykkur 
 

FyrirÊhöndÊKvenfélagsÊMývatnssveitar 
Aðalbjörg, Marge og Jóhanna Björg 



 
Jólakveðja 

 
Sendum ættingjum og vinum okkar bestu jóla og 
nýársóskir með þökk fyrir hlýhug og vináttu á 
liðnum árum. 

Inga og Þórhallur Kambsstöðum 

 
 

Sendum ættingjum okkar og vinum  
innilegar jóla og nýárskveðjur 

  
Þökkum liðið 

  
Halldór og Elínborg , Byrgisholti. 



  
  

 
 

Sparisjóður Suður-Þingeyinga  

 
óskar öllum viðskiptavinum sínum 

 velunnurum og landsmönnum öllum  
 

Gleðilegra jóla  
og farsældar á nýju ári.  

 
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.  

 
Sparisjóður Suður þingeyinga 

fyrir þig og þína 

  
 



 

 
 

 

Við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 
Kærar þakkir fyrir árið sem er að líða og góðar kveðjur til ykkar 
 

Örnólfur, Fríða, Dóróthea og Ólöf 

 
Sendum  ættingjum og vinum nær og fjær  
hugheilar jóla -og nýárskveðjur.   
Þökkum vináttu og hlýhug á árinu sem er að 
líða. 
Megið þið öll eiga bjarta og gleðiríkaframtíð. 
 

Kærar jólakveðjur 
Dagný , Þórir, Pétur Rósberg, Elvar Logi og Ellý,  Öxará 

 
Kæru vinir og sveitungar. 

 
Bestu óskir um gleðileg jól og farsæld  

á nýju ári. Þökk fyrir liðin ár. 
 

Jólakveðja, 

Tolla og Óli 

 



 
Kæru sveitungar,  ættingjar og vinir  

  
Við óskum ykkur gleðilegra jóla  

og farsældar á nýju ári.  
Með kæru þakklæti fyrir hlýhug og kærleik á liðnu ári 

 
Villi, Guðný og fjölskylda  

 
 
 
 

Sendi ættingjum og vinum 
Mínar bestu jóla-og nýárskveðjur 

Með farsæld á nýju ári 
 

Gígja , Stórutjörnum 

 
Jólakveðja 

 
Ég óska ættingjum og vinum gleðilegra jóla , farsælt nýtt ár . 

Þakka það liðna og það logn sem er búið  
að vera síðan 11. október. 

 
Hlýjar kveðjur 

Baldur í í Ystahvammi 



 

Jólakveðja frá Vogafjósi 
 

Við sendum gestum okkar, starfsfólki og sveitungum öllum bestu 
óskir um gleði og gæfuríkt ár og þökkum fyrir allt á liðnu ári.  

Jólakveðja 
Kæru vinir í Fnjóskadal og Þingeyjarsveit 

Gleðilega hátíð og farsælt komandi ár. 
 

Í jólakortin skrifum skýr 
skilaboð og þökkum 
að vináttan í brjósti býr, 
best af öllum pökkum. 
(G.K.) 
 

Með þökk fyrir öll árin 
Jónsi og Didda frá Illugastöðum. 

 
 

Jólakveðja frá Víðikeri 
 
Ágætu sveitungar,kæru vinir og ættingjar. 
Okkar bestu óskir um .gleðileg jól og  

 farsæld á nýju ári, með þakklæti fyrir árið sem er að líða. 
Jólakveðjur. 

Palli og Sigga 



Jólakveðja úr Lækjamóti 
 

Kæru ættingjar og vinir 
Við sendum ykkur hugheilar óskir um gleðiríka 

jólahátíð og farsæld á komandi ári 
með kærri þökk fyrir liðna tíð. 

 
Siggi, Gerða, Tóta, Veiga og fjölskyldur 

 

Kæru vinir og ættingar 
 

Bestu óskir um gleðileg jól og  
farsælt komandi ár. 

 
Kær kveðja 

Guðríður á Veturliðastöðum 

 

Sendi sveitungum mínum ættingjum og vinum 
mínar bestu jóla- og nýjársóskir 

 með kærri þökk fyrir liðin ár. 
 

Jólakveðja, 
Kæja á Krossi  



 

 

Kæru sveitungar, ættingjar og vinir. 
 

Við óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar á 
komandi ári. 
Þökkum samstarf og samverustundir á líðandi ári. 
Megi gæfa og gleði ávallt fylgja ykkur 

 

Kærar kveðjur 
Mýflug hf, Leifur og Gunna 

 
 

Þingeyjarskóli óskar nemendum sínum, foreldrum þeirra og öðrum 
íbúum Þingeyjarsveitar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. 

 

Þökkum samstarf og samveru á liðnu ári. 
Hlökkum til samstarfsins á því nýja. 

 
Hátíðarkveðja úr Þingeyjarskóla. 

 
JólaballÊÊÊKvenfélagsÊFnjóskdælaÊogÊ

KvenfélagsÊLjósvetningaÊ 
 

verðurÊhaldiðÊíÊsalÊStórutjarnaskóla 
fimmtudaginnÊ29.ÊdesemberÊklukkanÊ14:00Ê–Ê16:00. 

GóðirÊges rÊkomaÊíÊheimsókn.Ê 

VeriðÊhjartanlegaÊvelkomin. 


