
Sundlaugin 
Sundlaugin verður opin kl. 16:30-20:30 eftirfarandi daga: 

Föstudaginn 23. september 

Sunnudaginn 25. september 

Þriðjudaginn 27. september 

Fimmtudaginn 29. september 

Sunnudaginn 2. október 

Mánudaginn 3. október 

Miðvikudaginn 5. október 

Föstudaginn 7. október 

Sunnudaginn 9. október 

Þriðjudaginn 11. október 

Bókasafn 
Bókasafn Lestrarfélags Svalbarðsstrandar er í Ráðhúsinu á Svalbarðseyri. 
Það er opið á mánudögum kl. 17:00-19:00, en þess utan er hægt að 
komast á bókasafnið þegar skrifstofa sveitarfélagsins er opin.  

Næstu rusladagar  
29. september  - Endurvinnsla 
6. október - Almennt sorp 
20. október - Almennt sorp 
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60+ 
Þriðjudaginn 27. september kl. 11:00 verður fyrsti hittingur í 
Safnaðarstofunni eins og verið hefur undanfarna vetur.  Einhverjir ætla að 
fá sér göngutúr kl. 10:00 (það þarf ekki að labba í klukkatíma, það verður 
búið að opna) áður en sest er inn í kaffi og spjall. Það eru allir velkomnir 
sem áhuga hafa á að hitta sveitunga sína og brottfluttir sérstaklega 
velkomnir.  Látið berast. 

Kirkjan 
Fermingarsamvera í Laufási 25. september kl. 11:00-16:00. Upphaf 
fermingarstarfsins. 

Kirkjuskóli að loknum skóla á mánudögum í vetur á hálfs mánaða fresti. 
Næsti kirkjuskóli er 26. september. 1.-4. bekkur kl. 13:30 og 5.-7. bekkur 
kl. 14:30. 

Messa í Svalbarðskirkju 2. október kl. 11:00. Lögð er áhersla á að 
fermingarbörn og foreldrar mæti. 

Sunnudagaskóli 16. október kl. 11:00. 

Lit ið  um öxl 
Þessi auglýsing birtist í Skólablaðinu í júlí 1920: 

KENNARASTAÐAN 

við heimagönguskóla Svalbarðsstrandarhrepps í Þingeyjarsýslu er 
laus. Umsóknir sendist undirrituðum formanni fræðslunefndar 
fyrir 30. september. 

Svalbarðseyri, 14. júlí 1920.  Páll  Halldórsson  

Skólablaðið, 7. tbl. (01.07.1920), bls 100 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2340915 

Ströndungur kemur næst út fimmtudaginn 20. október. 

Umsjón: Sandra Einarsdóttir w sandra.einars@gmail.com w Sími 462 2144/866 2110 
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