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Auglýsingar berist ekki síðar en kl. 10 á þriðjudagsmorgnum

Konudagsblómasala Kvenfélags Hvammshrepps
Kvenfélag Hvammshrepps heldur árlegri blómasölu áfram jafnt í ár sem og
önnur á undan. Við ætlum í tilefni þess að ganga í hús laugardaginn 17.
febrúar og selja fallega túlípanavendi
Vöndurinn kostar 2000 kr.Kveðja, Kristín og Hrund.

Konudagsblóm
Verðum með konudagsblómin í Kjarval Kirkjubæjarklaustri
Föstudaginn 16. febrúar eftir kl 13,30
Kvenfélagið Hvöt

Kjötsúpufundur
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu verður haldinn á
Hótel Laka Efri-Vík, fimmtudaginn 1. mars nk. kl. 12:00
Kjötsúpa í boði félagsins.
Vonumst til að sjá sem flesta! Bjóðum nýja félaga velkomna
Stjórnin

6. TBL. 24. ÁRGANGUR. MIÐVIKUDAGINN 14. FEBRÚAR

2018

MAÍ
Hann fær gjarnan góða dóma,
hann getur verið afar hlýr
þá fær að vakna fjöldi blóma
með fegurð sem í jörðu býr
Þá sonar vetrar svikamylla
og sólin vermir lífsins glaum
og íslensk þjóð fer út að grilla
og eignast júróvísjon draum
JÚNÍ
Og júní kemur hér með hlýju
með honum tekur birtan völd,
og okkur gleðja enn að nýju
hin yndislegu sumarkvöld
Í ísbúðirnar allir fara
og útvistin blómstrar hér.
Á sautjándándum sjá má skara
því sigrum jóðar fagnað er

JÚLÍ
Í júlí ilmar allt af blóma
og urtir landsins stækka fljótt,
þá fuglasöng við heyrum hljóma
um hlýja, bjarta sumarnótt
Hér útsölur að sumri sýna
að sátt við lífið þjóðin er
og geislar sólar glaðir skína
þótt geitungarnir skemmti sér
Gleraugna Gallerí ehf. Eyravegi 7 800 Selfoss Sími 482 1144
info@gleraugnagalleri.is www.gleraugnagalleri.is
Erum á Facebook: gleraugnagalleri

Höf. Kristján Hreinsson

Félag eldri borgara í Mýrdal
Í tilefni Þorra er okkur boðið til
þorrablóts á Dvalarheimilið
Hjallatún, fimmtudaginn 15.
febrúar 2018 kl. 17.30 (hálfsex)
Vonandi getum við sem flest nýtt
okkur þetta höfðinglega boð.
Þátttaka tilkynnist til eftirtalinna
aðila:
487 1292 Birgir
487 1214 Anna
487 1122 Kolbrún
487 1266 Tómas.
Stjórnin

