Tónleikar.
Hjalti og Lára halda tónleika í
Reykjahlíðarkirkju
föstudaginn 10. apríl klukkan 20:00.
Aðgangaseyrir kr. 1.500 (enginn posi)
Frítt fyrir 20 ára og yngri.

Útgefandi og ábyrgðarmaður: Hrafnhildur Geirsdóttir
Sími: 464 4343, 866 0311
Netfang: myflugan@emax.is

12. tbl. 7. árg. miðvikudaginn 8. apríl 2015

Afmælisbörn dagana 9. apríl — 15. apríl 2015
10.

Guðrún María Valgeirsdóttir.

13.

Helgi Héðinsson.

14.

Sigríður Jóhannesdóttir.

15.

Baldvin Þór Jóhannesson, Bjartur Arnarsson.

Viljum minna á aðalfund
Slysavarnardeildarinnar Hrings
í kvöld, miðvikudaginn 8. maí kl. 20:00
í húsi félagsins að Múlavegi 2.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál.
Nýir félagar velkomnir.
Stjórnin.

Ágætu félagar,
minnum á aðalfundinn annað kvöld,
fimmtudagskvöld klukkan 20:00
í húsnæði björgunarsveitarinnar við Múlaveg.
Nýir félagar velkomnir.
Stjórnin.

Aðalfundur
Félags eldri Mývetninga verður haldinn
í Hótel Reynihlíð fimmtudaginn 16. apríl kl. 16:30.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Nýir félagar velkomnir.
Stjórnin

Tónleikar.

Baggaplast
söfnun í Þingeyjarsveit, Norðurþingi og Mývatnssveit.
13. apríl, verður safnað á eftirfarandi stöðum:
Kinn, Ljósavatnsskaði og Fnjóskadal.
14. apríl, verður safnað á eftirfarandi stöðum:
Aðaldalur , Reykjadalur og Bárðadalur.
15. apríl, verður safnað á eftirfarandi stöðum:
Mývatnssveit og það sem útaf stendur.
Þeir sem eru með gáma tilkynna sig líka.
Bara er tekið hreint plast, en net má vera með ef það er í pokum.

Söngfélagið Sálubót heldur tónleika í Skjólbrekku
þriðjudaginn 14. apríl kl. 20:30.
Stjórnandi, Jaan Alavere.
Undirleikarar, Marika Alavere og Pétur Ingólfsson.
Einsöngvari, Jónas Reynir Helgason.

Miðaverð 2.000 kr.
Við verðum ekki með posa
á staðnum.
Komum og eigum notalega stund saman.

,,Kolaportsdagur“
í íþróttahúsinu.
Sunnudaginn 26. apríl kl. 13:00 er fyrirhugað að halda
svo kallaðan Kolaportsdag í íþróttahúsinu.
Þar gefst fólki kostur á að selja, gefa eða skipta hlutum sem það
hefur ekki not fyrir lengur eða hluti sem það er að búa til og selja.
Plássið/básinn mun kosta 3.000 kr. en andvirði þess mun renna
upp í greiðslu fyrir auglýsingar og leigu á salnum.

Dósasöfnun.

Er ekki um að gera að leyfa öðrum að njóta þess sem þið hafið
ekki þörf fyrir lengur og taka til í geymslunni hjá sér í leiðinni?

Dósasöfnun verður hjá nemendum Reykjahlíðarskóla,
í dag, miðvikudaginn 8. apríl og á morgun, fimmtudaginn 9. apríl.
Öll innkoma rennur í ferðasjóð nemenda.

Skráning fer fram hjá Hildu Kristjánsdóttur í síma 862 0977
eða í netfangið: hildakris@hotmail.com
og þarf skráning að hafa borist fyrir 20. apríl.
Borð, fataslár eða annað þurfa þátttakendur að hafa með sér sjálfir.

Fólk er vinsamlega beðið um að setja dósapokana utan við
útidyrnar ef það vill gefa dósir/flöskur en þarf að fara að heiman.
Þökkum kærlega fyrir stuðninginn.
Nemendafélag Reykjahlíðarskóla.

Blakdeild Mývetnings mun selja veitingar en ágóði sölunnar
mun renna til blakdeildarinnar til kaupa á nýjum blakboltum.
Komum saman og eigum skemmtilegan dag 
Ef þið hafið einhverjar spurningar, ekki hika við að hafa samband.
Hilda

