10. NÓVEMBER 2021 - 16. NÓVEMBER 2021
• 44. tölublað • 36. árgangur •

JÓLAMARKAÐUR
Jólamarkaðurinn verður að venju haldinn í
Félagsheimili Hvammstanga
27. nóvember 2021, frá 11:00 til 17:00
Hellingur af flottri gjafavöru, handverki og
matarhandverki verður á boðstólunum.
Kaffihús verður í suðursalnum og blússandi
jólastemmning í öllu húsinu!
Smitvarnarreglum sem gilda á deginum verður fylgt

Heimsend jólahlaðborð
Veislumatur/jólahlaðborð fyrir minni hópa, heimsend.
Sem dæmi jólalegur hádegisverður á vinnustaðinn eða fyrir minni
hópa að kvöldi.
Nánari upplýsingar í síma 655 9051
eða á netfangið ber@skrudvangur.is
Þorvaldur
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Árshátíð Grunnskóla Húnaþings vestra
verður haldin föstudaginn 12. nóvember 2021 í
Félagsheimilinu Hvammstanga.
NEMENDUR MÆTI KL. 19:30
Árshátíðin hefst kl. 20:00
með skemmtiatriðum í Félagsheimilinu Hvammstanga.
Dansleikur fyrir alla fjölskylduna hefst um kl. 22:00 og
stendur til kl. 23:00.
Grímuskylda er fyrir áhorfendur.
10. bekkur verður með sjoppu og kaffisölu um kvöldið. Sjoppan
verður opnuð kl. 19:30 og er opin þar til sýning hefst. Kaffisala verður
á neðri hæð í félagsheimilinu og verður opnuð að
skemmtiatriðum loknum og kostar kaffi og meðlæti 1000 kr.
Miðaverð á árshátíðina:
Skemmtiatriði og dansleikur 2.000 kr.
Nemendur greiða ekkert á dansleik.
Nemendur drekka í matsal meðan á sýningu stendur.
Generalprufa verður kl. 10:00 á föstudag og þar sjá nemendur öll
atriði. Aðgangseyrir á generalprufu fyrir aðra en nemendur er
1.000 kr, miðar seldir við inngang.
Athugið að ekki er hægt að greiða með kortum. Hægt er að
leggja inn á reikning nemendafélagsins (0159-06-60055 /
kt. 540611-0680) og framvísa kvittun við inngang eða greiða með
reiðufé við inngang.
Miðar seldir við inngang - enginn posi
Allur ágóði af skemmtuninni rennur í ferðasjóð nemenda.
Árshátíðarkveðja frá nemendum og starfsfólki

Tilboðsverð á bökunarvörum í KVH
DDS Flórsykur

189 kr.

X-tra rúsínur 250gr

199 kr.

Coop haframjöl 1kg

199 kr.

Kornax hveiti 2kg

299 kr.

Ljóma smjörlíki 500gr

369 kr.

DDS sykur 2kg

339 kr.

DDS púðursykur 500gr

199 kr.

Katla Púðursykur 1 kg

469 kr.

Hamingju kókosmjöl gróft

279 kr.

Hamingju döðlur 375 gr

249 kr.

Cadbury Kakó

569 kr.

Nóa Konsum súkkulaði 300gr

629 kr.

Síríus lakkrískurl

329 kr.

Síríus karamellukurl

329 kr.

Síríus Trompkurl

329 kr

FÖGNUM MEÐ GUÐNA!
Kynning verður á bókinni
Guðni á ferð og flugi klukkan 15.00
laugardaginn 13. nóvember í
Sjávarborg á Hvammstanga.
Guðni Ágústsson mætir á svæðið og
kynnir bókina.
Gleði og kátína mun svífa yfir vötnum.

