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12. febrúar 2020

AFMÆLISBÖRN DAGANA 13.-19. FEBRÚAR

13.2.  Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir
15.2.  Sigurður Baldursson
16.2.  Karl Emil Sveinsson, Arna Hjörleifsdóttir
       Maríon Edda Stefánsdóttir
18.2.  Gunnar Heimir Hólmgeirsson, Ívar Helgi           
   Einarsson, Gunnar Bragi Einarsson
19.2.  Ólöf Hallgrímsdóttir, Óðinn Þór Óskarsson 



Jónas Pétur kom sterkur 
inn í janúar og var með 
bestu mætinguna. Annika 
færði honum því Snaga 
mánaðarins og óskum 
við honum til hamingju 
með að hafa hlotið þessa 
viðurkenningu – og það 
ekki í fyrsta sinn þennan 
vetur!

Leik- og söngtextar

Howard Ashman

Tónlist eftir

Alan Menken

Leikstjóri

Vala Fannell

Byggt á kvikmynd Roger Corman, handrit Charles Griffith.

Fyrst sett upp af WPA Theatre (Kyle Renick, framleiðslustjóri).

Fyrst sýnt í Orpheum Theatre, New York City af WPA Theatre, 

David Geffen, Cameron Mackintosh og Shubert Organization

Þessi áhugaleiksýning er sett upp í samkomulagi við

 Music Theatre International (Europe)

Föstud. 14. febrúar kl. 20:00

Laugard. 15. febrúar kl. 20:00

Föstud. 21. febrúar kl. 20:00

Laugard. 22. febrúar kl. 16:00

Föstud. 28. febrúar kl. 20:00

Laugard. 29. febrúar kl 20:00 

Miðapantanir:

www.leikfelagid.is - midi@leikfelagid.is

eða í síma 464 1129

Sími miðasölu er opinn sýningardaga 

2 tíma fyrir sýningar og

á mánudögum og fimmtudögum milli

17:00 og 18:00

 

Fullt verð 3.000

börn/afsl. 2.000

Félagsmenn Framsýnar, Þingiðnar og Starfsmannafélags Húsavíkur þurfa að framvísa afsláttarmiðum

 frá sínum félögum fyrir leiksýningu til að njóta afsláttar

uppselt

örfá sæti laus



Landbúnaður.
 
Vantar verknýtan karlmann, morgunhraustan og með 
dráttarvélaréttindi til starfa á bænum u.þ.b. tíunda hvern 
dag. 10-16 st. vinnudagur í hvert sinn. Verktakavinna við 
allt sem til fellur á kúabúi. Ekkert Vegan. 
Kári, Garði s.6154266 eða netf. karith@simnet.is

Kæru sveitungar og vinir nær og fjær. Í tilefni af 
sextugsafmæli mínu langar mig að fagna og bjóða ykkur 
á tónleika í nýuppgerðu Vogafjósi.

22.02.20 kl 21.00
 

Guðrún Gunnarsdóttir og Jógvan Hansen ásamt 
hljóðfæraleikurum flytja vel valin lög.
Tilboð á 2 rétta kvöldverði kr 4.900.- 
      Afmælistilboð á drykkjum.
          Ólöf í Vogafjósi



 



í samstarfi við

MÝVATNSSLEÐINN 2020
                       

                         

Opið fyrir skráningar 

Skemmtun á Mývatni 7.mars

Uppskrift að sleða:
- Tveggja manna lið hannar og smíðar sleða (mótor og dýr bönnuð)
- Best að verða sér úti um notuð skíði / skauta
- Hugsa út fyrir boxið
- Taka 1 gott kvöld í skemmtilega smíði
- Sleðinn þarf bara að komast frá A til B

Keppt verður í eftirfarandi flokkum (vinningar í hverjum flokki):
- Hraðabrautarkeppni. (lengri braut, tveir hringir)
- Þrautabrautarkeppni. (stutt braut, einn hringur)
- Hönnun og útlit.
- Vinsælasti sleðinn.

Kostnaður einungis 2.000.- krónur* fyrir hvert lið:
- Keppnisgjald
- 2 buff með logo-i Mývatnssleðans
- 2fyrir1 tilboð í Jarðböðin við Mývatn

* Ef lið er skáð fyrir 25. Febrúar þá er 50% afsláttur af 
skráningu en eftir það fer verðið per lið upp í 4.000.- krónur




