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AFMÆLISBÖRN DAGANA
17. - 23. MARS
17.3. Arnþrúður Anna Jónsdóttir, Skarphéðinn Reynir Jónsson
19.3. Steingrímur Örn Kristjánsson, Katla Böðvarsdóttir
21.3. Þórhalla Valgeirsdóttir

Gildi og nýting minjastaða í Þingeyjarsveit og
Skútustaðahreppi – verkefni á vegum Minjastofnunar Íslands
Minjastofnun er þátttakandi í alþjóðlegu verkefni sem snýr að því að rannsaka

rýnihópum og munu starfsmenn Rannsóknamiðstöðvar ferðamála og/eða
eftir þátttöku.
geta gagnast íbúum og einnig leitt af sér frjóar hugmyndir varðandi nýtingu á
Með ósk um góða þátttöku,
minjavörður Norðurlands eystra.

Hamingjukönnunin 2021
Þetta er í þriðja sinn sem lögð er fram könnun um hamingju og vellíðan íbúa
og hefur þátttaka hingað til verið góð.
Niðurstöður fyrri kannana leiddu ýmislegt í ljós og meðal annars að huga þurfti
náttúrumeðferð fyrir unga fólkið og einnig skipulagðar göngur þar sem íbúar

framhaldinu sem miða að því að auka hamingju og vellíðan íbúa

Þetta eru aðeins 16 spurningar og tekur 2-4 mínútur að svara.
Sveitarfélagið hefur fengið Þekkingarnet Þingeyinga líkt og áður til að leggja
Skútustaðahrepps www.skutustadahreppur.is og frétt á heimasíðu
Þekkingarnetsins www.hac.is. Ennfremur verður hringt út til íbúa og þeir
Niðurstöður verða ekki greindar niður á einstaklinga og öll svör eru
trúnaðarmál.
og með hliðsjón af rannsókn Jóhönnu Jóhannesdóttur. Jafnframt er notast við
nokkrar spurningar úr rannsókn Háskóla Íslands ,, LÍÐAN ÞJÓÐAR Á
TÍMUM COVID-19‘‘.

Ljósmyndasýning Marcin og aðalfundur
Aðalfundur Menningarfélagsins Gjallanda verður haldinn
miðvikudaginn 17. mars í Skjólbrekku. kl.19:30
Við hefjum kvöldið á myndum Marcin Kozaczek sem hefur í fjölmörg ár
myndað Mývatnssveit, dag og nótt, náttúru og mannlíf. Hann verður með
nýju sjónarhorni.
Venjubundin aðalfundarstörf fylgja svo í kjölfarið um 20:10.
Menningarfélagið Gjallandi leitar af áhugasömu fólki til setu í stjórn
Stjórn Menningarfélagsins Gjallanda.

Stjórn Fjöreggs boðar til aðalfundar Fjöreggs 29. mars í Skjólbrekku
kl.20. Venjubundin aðalfundastörf.
Með bestu kveðju
Stjórn Fjöreggs

AÐ VETRI SKAL
AÐ SUMRI HUGA!

FYRIRLESTURINN VERÐUR HALDINN
Í SKJÓLBREKKU ÞRIÐJUDAGINN
23. MARS 2021 KL. 20:00

AÐGANGUR ER ÓKEYPIS EN NAUÐSYNLEGT
AÐ SKRÁ SIG, ANNAÐ HVORT Á
WWW.HAC.IS, HAC@HAC.IS EÐA Í SÍMA
464-5100.

